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Eduardo Galeano,  ensaísta uruguaio, 
frasista ímpar, é um dos meus escritores 
de cabeceira. Obra vasta, da qual retiro 
esta pérola: -“Os cientistas dizem que so-
mos feitos de átomos e células, mas um 
passarinho me contou que somos feitos 
de histórias”.

Concordo com ele.  Vamos ao feito.
Continuamos surfando na maré da his-

tórica  decisão do Supremo Tribunal Fede-
ral que devolveu ao Poder Legislativo, se-
gundo diversas instâncias, a última palavra 
sobre o julgamento de seus membros. O 
mundo desabou. Todo mundo caiu de pau, 
pedra e flechas contra o Supremo que te-
ria claudicado em sua função de Salvador 
da Pátria: -“Devolveu às raposas a guarda 
do galinheiro”. O primeiro resultado disso, 
todos já sabem: No dia 17 de outubro, o 
Senado, por larga margem das forças situ-
acionistas - e três ausências (do PT/PC do 
B) - desautorizou as preventivas  medidas  
do Supremo no affair Aécio Neves. A estas 
alturas o Menino do Rio já deve ser lépido 
e faceiro balançando vantagens da tribuna 
daquele Casa, preparando-se para celebrar 
sua vitória numa festiva balada no Leblon…

Lamento. Mas não condeno o Supremo.
Defendo incondicionalmente a demo-

cracia, não apenas como um suporte da 
convivência civilizada, mas como único 
meio capaz de manter e aprofundar esta 
convivência em liberdade. Na verdade, aí 
a grande consigna da modernidade: De-
mocracia ou Barbárie. Aprendi, de resto, 
que a Política é lugar nas atividades huma-
nas onde a democracia nasceu e viceja, a 
partir da instituição da Lei e seu suporte, o 
Estado, sem os quais a força deita e rola. 
Por isso mesmo, como sede de todos os 
Poderes o Estado, com o monopólio da co-
erção em suas mãos,  mesmo preservando 
sua unidade ética e sua hierarquia, institu-
ída pelo Ser Social, deve subdividir-se em 
uma infinidade de instâncias, de forma a 
evitar excessos internos  que conduzam à 
reconstituição  do poder absoluto de uma 
área sobre outra, que acaba desembocan-
do no despotismo. A democracia, enfim, é 
um complexo sistema de freios e contrape-
sos, no qual a liberdade de um é cerceada 
pela liberdade do outro, portanto, social-
mente limitada. Montesquieu nos brindou 
com a divisão horizontal entre Executivo, 
Legislativo e Judiciário, aos quais formos 
adicionando agências de controle interno 
e externo. Outro autor, Carlo Cattaneo, 
menos conhecido,  sublinhou a divisão 

Economista, Professor  da Universidade de Brasilia, signatário da Carta de Lis-
boa e fundador do PDT, partido pelo qual disputou os Governos de Goiás (1982) 
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DEMOCRACIA COMO DIVISÃO DE PODERES

vertical, ensaiada pela jovem nação ame-
ricana e que desembocou na doutrina do 
federalismo, hoje acentuado pela criação 
de regiões autônomas dentro de Estados 
unitários ou confederados. Outro filósofo, 
Hegel, abriu nossos olhos para a divisão 
entre Estado propriamente dito e socieda-
de civil, abrindo caminho para a necessi-
dade de fortalecimento desta com a proli-
feração de direitos sociais e individuais no 
século XX que acabaram conformando o 
salto da democracia liberal para as demo-
cracias avançadas do Wellfare State.  Im-
portante, também, fortalecer a autonomia 
da Política como reino da opinião, blin-
dando-a contra os tentáculos  possessivos 
que lhe tentam empolgar: dinheiro, oligar-
quias, Igrejas, Mídia, Cientistas Políticos.

A democracia, enfim, não se resume ao 
voto direto, secreto e universal que define 
o direito da maioria de governar, mas um 
sistema em que os ocupantes de funções 
públicas são permanentes vigiados. Parte-
-se sempre, desde um certo Lord Acton, 
da ideia de que o Poder corrompe e que o 
Poder absoluto corrompe absolutamente. 
Olho “neles”!

Eu, porém, diante da condenação ao 
Supremo, temo grandes inovações institu-
cionais, odeio unanimidades e vou louvar 
a atitude de Ministra Presidente. Não cabe 
ao Judiciário fazer renovação política no 
país, e sim aos seus concidadãos. Mesmo 
essa já longa história da LAVAJATO não vai 
mudar a política no Brasil.

Guio-me, pois, neste sentido, pelo que 
vi e vivi: Sou contra o foro privilegiado, 
salvo para os Presidentes dos Três Pode-

res mas a favor das salvaguardas aos man-
datos legislativos.  No ano de 1968, por 
exemplo, quando o país em transe parou 
para ouvir os discursos de um franzino 
deputado por São Paulo, Mário Covas, em 
defesa do direito de outro oposicionista ao 
regime militar, Marcio Moreira Alves, não 
ser processado, em decorrência de dis-
curso no qual criticava as forças armadas. 
Alívio, o Congresso não autorizou. Aplau-
di.O sagrado mandato do Marcito, porém, 
duraria até ele ser cassado. Mas aí já era 
sob os Anos de Chumbo, sob o amparo do 
famigerado AI – 5. Capitulamos à barbárie, 
mandando “às favas os escrúpulos”-  

Lamento, portanto, que figuras públicas 
do “porte” de Aécio Neves protagonizem 
a política em nosso país. Mas penso, no 
episódio,  cumpriu-se a Constituição. Não 
será fácil fazer a ansiada renovação políti-
ca que o país necessita, mas não adianta, 
também,  recorrer a atalhos, muito menos 
ao autoritarismo. O único caminho é a prá-
tica da democracia para salvar e aprofun-
dar a democracia. A saída ou será Política 
ou anti política, portanto, anti democráti-
ca.

OPINIÃO
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Por Fausto Júnior

Na última sessão da Câmara de 
Vereadores de Torres, realizada na se-
gunda-feira, dia 15/10, foi lido ofício 
(emitido pela prefeitura para a Câmara 
Municipal), no qual o prefeito Carlos 

Souza veta um projeto de lei (PL) de au-
toria do vereador Valmir Daitx Alexan-
dre, o Pardal (PRB). O PL em questão 
obrigaria que a prefeitura mantivesse 
divulgação aberta dos medicamentos 
que estão disponíveis para uso de pa-
cientes do sistema público de Saúde 

da cidade. O PL foi aprovado há menos 
de 30 dias atrás, por unanimidade dos 
vereadores da casa legislativa torrense. 

Agora a Câmara deve votar o veto, 
que pode ser aceito ou não. O governo 
Carlos Souza que representa o Poder 
Executivo possui MAIORIA na Câma-

ra. Em tese sua base aliada 
tem oito votos dos partidos 
PP (3); PDT (2) PTB (1), Rede 
(1) e PT (1). A oposição do 
PMDB tem quatro votos e 
Pardal, do PRB e autor do PL 
tem mais um.  

POLÍTICA 

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

Prefeito veta PL que obrigaria exposição de lista de 
medicamentos disponíveis e em falta nos postos de Saúde

Direção do Lar dos Idosos de Torres busca política pública 
sustentável para a entidade junto à prefeitura

Na tarde de quarta-feira, dia 18 de 
outubro, uma reunião realizada na pre-
feitura de Torres entre o prefeito em 
exercício Fábio Amoretti e o presidente 
da associação do Lar dos Velhinhos de 
Torres, Márcio Gente Fina, alinhou pos-
síveis processos para soluções estrutu-
radas de sustentabilidade para a casa 
estabelecida em Torres - que acolhe 
idosos que, por motivos diversos, não 
podem permanecer morando com suas 

famílias ou sozinhos (muitos desses ca-
rentes).

No encontro, Fábio Amoretti (que 
substituiu Carlos Souza, em viagem) 
garantiu que não medirá esforços a 
fim de encontrar projetos viáveis para 
que ao menos diminuir os problemas.  
Conforme a nota enviada pelo Lar dos 
Idosos para a imprensa, Amoretti disse 
também que, se for necessário, deverá 
inclusive enviar à Câmara projetos de 

lei para aprovação dos vereadores, no 
sentido de estruturar políticas públicas 
definitivas e específica para o Lar dos 
Idosos. 

 A mesma nota da ASLAVE explica 
que o Diretor do Lar dos Idosos Marcio 
Gente Fina, (acompanhado do secretá-
rio da entidade, Lucas Hoffmann Souza), 
se mostrou muito satisfeito com o en-
contro e firmou compromisso assumido 
pelo poder executivo local. “Somente 

com a União de Todos encontra-
remos melhores condições para 
o nosso povo torrense”, afirmou 
Marcio.  Conforme o dirigente 
da Associação, a administração 
da entidade deverá também ir à 
Câmara dos Vereadores da cida-
de para prestar contas referentes 
aos ganhos e custos do Lar dos 
Idosos, na busca de apoio institu-
cional do poder legislativo. 

Listas disponíveis e o outro lado do problema
No PL de autoria do vereador Par-

dal, o texto obriga que a municipalida-
de mantenha listas atualizadas, e que 
nela constem TODOS os medicamentos 
disponíveis, listas estas que devem ficar 
permanentemente afixadas nos postos 

de Saúde e no site da prefeitura de Tor-
res. No mesmo texto, consta, também, 
a obrigatoriedade da prefeitura também 
divulgar, em lista, os medicamentos que 
ESTÃO EM FALTA para serem distribuídos 
aos pacientes.

 O tema é polêmico. Nas reuniões do 
Conselho de Saúde, a reclamação vin-
da de servidores dos postos da cidade 
dá conta que, por outro lado, existem 
médicos que exigem que seus pacien-
tes utilizem medicamentos “de marca”, 

não aceitando os chamados 
genéricos, o que pode ser 
um dos motivos. Mas a dimi-
nuição da disponibilidade de 
medicamentos à população 
em geral tem sido um tema recorrente 

em todo o Brasil nos últimos meses, por 
conta da crise financeira do sistema. 

Entidade trabalha em Torres há 50 anos
A Associação Lar dos Velhinhos (AS-

LAVE) tradicionalmente recebe donati-
vos de várias entidades que trabalham 
no apoio às causas dos mais necessita-

dos em Torres.  Também angaria recur-
sos através de pessoas físicas apoiado-
ras da causa e de parte de familiares 
que podem pagar pela estadia de seus 

idosos no local. 
Trata-se de uma entidade que tem 

se comprometido sistematicamente em 
acatar casos críticos e crônicos de idosos 

que necessitam ser acolhidos para mo-
rarem no Lar - alguns são pagantes, mas 
muitos não.  São em torno de 50 anos 
de existência. Mas, apesar de tudo isto, 

até então hoje nunca existiu uma políti-
ca pública constante e estruturada para 
ajudar a manter o seu funcionamento 
-  busca da atual direção.  

Deputado federal Alceu Moreira visita 
hospital de Torres e conhece novo gerador

Na última sexta-feira, 13, o deputado federal 
Alceu Moreira (PMDB) visitou o hospital Nossa Se-
nhora dos Navegantes, em Torres -  acompanhado 
do deputado estadual Gabriel Souza (PMDB) e de ve-
readores do PMDB do município. Na oportunidade, 
o deputado Alceu Moreira conheceu o gerador que 
foi instalado no hospital, que foi adquirido através 
de emenda parlamentar de sua autoria. O valor do 
recurso destinado a instituição foi de R$ 230 mil.

Alceu Moreira destacou sua satisfação em poder 
ajudar o hospital Nossa Senhora dos Navegantes. 
“Na visita que fiz ao hospital pude conhecer o novo 
gerador. Me sinto feliz em poder auxiliar essa insti-
tuição que presta um grande serviço a comunidade 
de Torres. Sempre me coloco a disposição para con-
tinuar ajudando o hospital”, frisou.

Acompanhado de vereadores, deputado 
em frente ao gerador

PL da prefeitura pede autorização para conceder o uso 
de uma propriedade à família sem condições financeira

Por Fausto Júnior

  Na última sessão da 
Câmara Municipal de Vere-
adores de Torres, realizada 
na segunda-feira, dia 15 
de outubro, foi transferi-
da a votação do processo 
48/2017, de autoria da 
prefeitura de Torres (Poder 
Executivo), que autoriza a 

concessão de uso especial 
para fins de moradia uma 
propriedade do município 
de Torres. O processo foi 
transferido a pedido do 
líder do governo na Câma-
ra, vereador Fábio da Rosa, 
que pediu mais uma sema-
na para avaliar o conceito 
jurídico do PL e suas entre-
linhas. Vereador Fábio da Rosa

Justificativa é de necessidade crítica e crônica da família
Na justificativa do PL, a prefeitura, autora do 

pedido da lei que autoriza a concessão de uso 
especial para fins de moradia afirma que “Trata-
-se de família de baixa renda, com familiar porta-
dor de doença grave, e sem habitação". E explica 
que o imóvel deverá ser restituído ao Município 
caso o concessionário usar com destinação di-

versa a moradia para si ou para sua família; ou 
se o concessionário adquirir a propriedade ou 
a concessão de uso de outro imóvel urbano ou 
rural.

Agora o PL poderá ir à votação para ser apro-
vado ou rejeitado nos próximos dias, ou pode 
ser arquivado, caso a prefeitura assim decida. 
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Carlos Souza e Matheus Junges em audiência com ministro do Turismo

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

POLÍTICA

Prefeito de Torres e secretário tem agenda intensa 
durante viagem à Brasilia

O prefeito de Torres, Carlos Souza 
e o secretário municipal de Planeja-
mento, Trabalho, Indústria e Comércio, 
Matheus Junges, estiveram em Brasília 
esta semana buscando recursos para 
Torres. Desde terça-feira (17), eles cum-
priram diversas agendas nos ministé-
rios e nos gabinetes de deputados em 
busca de emendas parlamentares e de 
mais agilidade na liberação de recursos 
para projetos importantes para a cida-
de. 

No encontro com o ministro do Turis-
mo, Marx Beltrão, as pautas foram a re-
novação do prazo do convênio da Rota 
Salinas, patrocínio para o Réveillon e 
convite para o 30° Festival de Balonis-

mo. Além disso, encontraram também 
representantes da Funasa(Fundação 
Nacional de Saúde) para tratar sobre 
o convênio de resíduos sólidos em an-
damento e projetos protocolados de 
abastecimento de água e esgoto.

Nas agendas com os deputados, o 
prefeito Carlos e o secretário Mateus 
trataram sobre a indicação de emendas 
parlamentares para 2018. A agenda 
incluiu visita encontros com os depu-
tados Bohn Gass, Giovani Cherini, José 
Otávio Germano, João Derly, Danrlei, 
Heitor Schuch, Pompeo de Matos, re-
presentante do deputado José Fogaça e 
com o presidente da Câmara dos Depu-
tados, deputado Rodrigo Maia.

Meu Bairro Melhor acontece sexta-feira (20) na Vila São João
No dia 20 de outubro, sexta-feira, será 

realizada mais uma edição do "Meu Bairro 
Melhor". Desta vez, o programa vai con-
templar a comunidade da Vila São João. 
A iniciativa do Gabinete do Prefeito surge 
para levar informações e serviços da Ad-
ministração Municipal para diferentes re-
giões do Município. Nesta quarta edição, o 
Programa será realizado das 14h às 19h na 
sede do Salão Paroquial São José Operário.  

O evento deverá contar com a presença do 
prefeito Carlos Souza e todo o Secretaria-
do. Das 14h às 19h, ocorre o mutirão de 
serviços de todas as Secretarias. No encer-
ramento das atividades, às 19h, está pro-
gramado o encontro da comunidade com 
o prefeito e os secretários.

 Confira a programação prevista: - Ma-
nicure, design de sobrancelha e limpeza 
de pele - Atendimento com Médico Clínico 

Geral - Consultório odontológico  -  Ava-
liação, encaminhamentos e orientações 
com agentes comunitárias de saúde -  Aco-
lhimento e informações sobre os serviços 
do CAPS -   Distribuição de camisinha e gel 
lubrificante - Orientações sobre testes rá-
pidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C  - Teste 
HGT  -  Mutirão contra a dengue - Aferi-
ção de Pressão Arterial - Esclarecimentos 
sobre loteamentos irregulares e aprovação 

de projetos - Divulgação sobre serviços 
da coleta seletiva e coleta urbana - Jogos 
- Informações sobre serviços da Assistên-
cia Social - Esclarecimentos sobre tran-
sações de imóveis - Orientações jurídicas 
- Informações do Centro de Referência da 
Mulher (CRM) - Sala do Empreendedor - 
Orientações com o PROCON - Ouvidoria da 
Prefeitura - Guarda Municipal - Serviços de 
limpeza no bairro.
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BM apresenta Programa Educacional de Resistência 
às Drogas ao Rotary de Torres

O Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência (Proerd), desenvolvido 
pela Brigada Militar, foi apresentado a inte-
grantes do Rotary Club de Torres, na noite 
da segunda-feira (16), nas dependências do 
Hotel de Rose Palace. A apresentação foi feita 
pelos instrutores do Proerd da 2ª Companhia 
vinculada ao 2º Batalhão de Policiamento em 
Áreas Turísticas (2º BPAT), sargento Leandro 
da Silva Martins e soldado Márcia Valim de 
Mesquita.

 Os palestrantes ressaltaram os objetivos 
do programa, entre eles fornecer orientações 
para alunos até o 5º ano escolar sobre os 
malefícios do uso de drogas e as maneiras se-
guras de evitar o envolvimento com entorpe-
centes. Também foram apresentados dados 
relativos ao número de estudantes e escolas 

que aderem ao Programa e as formas pelas 
quais as entidades podem contribuir com o 
Proerd. “Mostramos que por meio dos ensi-
namentos do Proerd os jovens despertam a 
reflexão sobre diversas situações que envol-
vem o uso de drogas e são capazes de fazer 
melhores escolhas, de forma não impulsiva, 
além de se comunicar e se relacionar de ma-
neira mais adequada com a sociedade, man-
tendo-se livre das drogas e obtendo sucesso 
em todas as áreas de suas vidas”, afirmou o 
sargento Leandro.

 O presidente do Rotary, Sinval José Plucê-
nio, parabenizou a 2ª Companhia pelo traba-
lho de prevenção ao uso de drogas junto às 
escolas e pela repressão, por meio do policia-
mento ostensivo. Ele ainda colocou o Rotary à 
disposição para parceria nas ações do Proerd. FOTO: Jacques Brandão

Vem aí mudanças na base de valores para cálculo de impostos 
sobre imóveis em Torres

Na última sessão da Câmara Municipal, realiza-
da na segunda-feira (16/10), o vereador Gibraltar 
Vidal, o Gimi (PMDB) criticou a incoerência e falta 
de princípio de igualdade na cobrança de impostos 
sobre imóveis em Torres. É que a Prefeitura finalizou 
recentemente o estudo que revisa a planta de valores 
dos imóveis do município, com o objetivo de atuali-
zar a avaliação venal (preço de venda) dos imóveis, 
valor este que é a base para a cobrança do IPTU. E 
na avaliação do trabalho, que foi apresentado para 
os vereadores na quarta-feira anterior (dia 11), a ana-

lise mostrou, por exemplo, “que o valor base para a 
cobrança do IPTU era uma, mas que o valor base para 
cobrança de ITBI (que tem avaliação feita no momen-
to da transferência) era outra", conforme disse Gimi, 
que complementou dizendo “se tratar de uma injus-
tiça tributária”. 

“Os cidadãos que querem transferir um imóvel 
para seu nome já são obrigados a preencher uma 
guia que muitas pessoas simples não sabem como 
funciona, e acabam tendo de pagar para profissionais 
fazerem o trabalho, gerando mais um custo e uma 

burocracia”, reclamou Gimi, que continuou: “Pior é 
que, depois, o valor pago em ITBI é baseado num va-
lor maior do imóvel do que o valor da base de cálculo 
para o imposto de propriedade. Trata-se de um valor 
para um imposto e outro valor de base do mesmo 
bem para cálculo do outro imposto”, explicou o vere-
ador do PMDB, ao questionar esta situação.   

Em nota para a imprensa, o governo do prefeito 
Carlos Souza defende que o PL da nova planta de va-
lores, que deve entrar na Câmara nos próximos dias, 
vai trazer uma tributação mais justa com relação ao 

IPTU e ao ITBI.  De acordo com o prefeito Carlos Sou-
za, o estudo foi muito bem elaborado por técnicos da 
Prefeitura, em conjunto com a empresa contratada 
para este trabalho e com a comissão criada para ava-
liar a planta.

Situação atual foi criticada por vereador Gimi, após constatar que base de avaliação para 
IPTU diferia da do ITBI. Prefeitura diz que muitos imóveis terão impostos diminuídos

O que muda com a nova planta de valores?
1- O Valor do imposto tende a ser propor-

cional ao valor real do imóvel
 Conforme informa a mesma prefeitura de 

Torres, desde 2005, os valores dos imóveis lo-
cais não eram atualizados para cálculo do IPTU 
e ITBI. Com este estudo, a nova proposta traz 
valores mais justos porque o cálculo está dire-
tamente ligado ao valor venal do imóvel atuali-
zado, ou seja, pela nova forma e pela nova base 
de cálculo, quanto mais baixo o valor do imóvel, 
mais baixo será o IPTU. Da mesma forma, os 
imóveis de alto padrão, terão valores mais al-
tos. Com isso, cerca de nove mil imóveis do to-
tal de 42 mil terão valores mais baixos do IPTU 
em Torres a partir do próximo ano. 

 
2- Alíquotas mais baixas e escalonadas
 Ainda conforme a explicação da municipa-

lidade, a nova proposta situa o imóvel em uma 
das quatro faces da quadra onde ele encontra-
-se localizado. Isto substitui o zoneamento de 
47 zonas fiscais que até hoje baseavam os cál-

culos, para uma base de novas alíquotas, mais 
baixas e ainda escalonadas de acordo com as 
faces das quadras onde se situa a construção ou 
o terreno.

 A proximidade com o mar também é um 
dos pontos considerados neste cálculo. Até o 
momento, empregava-se apenas uma alíquota, 
a de 0,75% do valor do imóvel para áreas cons-
truídas e de 2% para terrenos. Com a nova legis-
lação, a alíquota máxima para cálculo do valor 
do imposto será de 1,5%, escalonada ainda em 
cinco modalidades: de 0,3 até 0,7% do valor do 
imóvel para construções e de 1.1 até 1.5% para 
terrenos. Cada tipo de imóvel terá uma equa-
ção diferente para cálculo do valor do imposto. 
“Neste estudo, foram consideradas cinco zonas 
de vulnerabilidade habitacionais. Corrigir as 
distorções na área fiscal é uma das principais 
motivações deste projeto que será encaminha-
do à Câmara dos Vereadores nesta semana. A 
atual Lei das Isenções com relação ao IPTU não 
muda”, encerra a nota da prefeitura.

Debate e votação pelos vereadores
Para começar a valer, o Projeto de Lei da Nova 

Planta de Valores precisa ser lido em primeira 
sessão e passar por mais duas sessões ordinária 
da Câmara, além de ter de ser aprovado pelas 
comissões temáticas da casa legislativa. Após es-

tes ritos, o PL estará pronto para ser debatido, 
emendado e aprovado (ou rejeitado), conforme a 
avaliação das bancadas dos sete partidos (PMDB, 
PP, PDT, PT, Rede, PTB e PRB) que ocupam as 13 
cadeiras da Câmara Municipal de Torres. 
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Bombeiro de Torres participa de 
Congresso Mundial sobre a 

Prevenção de Afogamentos no Canadá
Jéferson França (d) apresentou trabalho sobre o Gerenciamento Costeiro do Parque da 

Guarita, essencialmente no que tangencia as medidas de prevenção aos afogamentos

Por Guile Rocha

O soldado do Corpo de Bombeiros Militar do 
Rio Grande do Sul (CBM RS) Jeferson Luiz da Rosa 
França - que atua junto ao 9°BBM, aqui em Torres 
-  participou do “World Congress on Drowning Pre-
vention” (Congresso Mundial sobre a Prevenção 
de Afogamento), o maior evento científico mundial 
na área de prevenção, reação e mitigação de afo-
gamentos e incidentes aquáticos, que ocorreu em 
Vancouver (Canada), entre os últimos dias 16 e 19 
de Outubro.

Conforme informa o CBM RS, o trabalho deste 
morador de Torres versa sobre o Gerenciamento 
Costeiro do Parque Estadual da Guarita, essencial-
mente no que tangencia as medidas de prevenção 
adotadas para a mitigação dos índices de salva-
mento naquela praia. "O estudo está alinhado ao 
objetivo estratégico do CBMRS no sentido de con-
solidar a cultura prevencionista da sociedade gaú-
cha especificamente na redução de afogamentos 
nas prais do Estado".

Entre os resultados apresentados por Jéferson, 
está a estatística que compara o número de afoga-
mentos no Parque da Guarita entre as temporadas 
do verão 2012/13 e 2015/2016. No primeiro perí-
odo analidado,204 casos de salvamentos foram re-

gistrados, enquanto no período posterior (tempo-
rada 2015/16) o número de salvamentos caiu para 
55 casos. Conforme o estudo do soldado do Corpo 
de Bombeiros de Torres, esta redução no número 
de afogamentos se deve principalmente ao traba-
lho de prevenção junto aos banhistas, realizados 
pelos salva-vidas mas também por placas de sinali-
zação e folders educativos,indicando os pontos de 
maior perigo.

Por projeto do empreendimento Vésta, 
Lithos Arquitetura será premiados em 

Londres
O projeto do empreendimento torrense VÉSTA está 

entre os melhores das América. Nesta última semana A 
Lithos Arquitetura recebeu a notícia de que o projeto, 
realizado pelo escritório e pela Construtora VCA Maggi, 
receberá um dos maiores e mais reconhecidos prêmios 
mundiais de arquitetura.

 Trata-se do resultado do International Property 
Awards, realizado com sede em Londres. Os concorren-
tes ao prêmio são avaliados  por um painel independen-
te de 70 especialistas que julgam os projetos através do 
design, qualidade, inovação, originalidade e compromis-
so com a sustentabilidade.

A premiação, que está em sua 26º edição, é presidida 
pelo Lord Caithness, Lord Best, The Earl of Liverpool e 
Lord Thurso, membros da Câmara dos Lordes no Parla-
mento do Reino Unido.  “Este reconhecimento nos deixa 
muito felizes e motivados a seguir na busca por inova-
ções, produzindo projetos e obras de qualidade que aju-
dam a tornar nossa cidade ainda mais especial”, encerra 
a nota dos torrenses da Lithos nas redes sociais. 

Vésta (projeção na foto) está sendo construído em 
quadra inteira do centro de Torres

Aluno do Senac Torres é finalista de 
competição estadual de soletração

O Senac Torres será representado pelo aluno 
Lucas da Costa da Fernandes na final estadual do 
Spelling Bee. Lucas foi o vencedor da etapa local da 
competição de soletração em inglês e será acom-
panhado pelo docente Adilson da Cruz Filho, no dia 
27 de outubro, na final, em Porto Alegre.

O Spelling Bee do Senac-RS promove interação 

entre os estudantes, estudo de vocabulário, me-
lhor pronúncia e fluência na Língua Inglesa. A com-
petição teve sua primeira edição em 2016 e contou 
com a participação de 24 escolas de todo o Estado. 
No total foram mais três mil estudantes que tive-
ram a oportunidade de aperfeiçoar o idioma em 
uma grande competição.
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Com MP RS

Aconteceu nesta quarta-
-feira, 11, a inauguração da 
ampliação da sede da Pro-
motoria de Justiça de Torres. 
Com a presença do procura-
dor-geral de Justiça, Fabiano 
Dallazen, o evento contou 
com dezenas de autorida-
des jurídicas e políticas da 
região. A sede do Ministé-
rio Público também atende 
os municípios de Arroio do 
Sal, Dom Pedro de Alcântara, 
Mampituba, Morrinhos do 
Sul, Três Cachoeiras e Três 
Forquilhas. O novo prédio foi 
ampliado em 192 m² e conta 
com auditório e o acréscimo 

de cinco gabinetes, além de 
recursos de acessibilidade.

Participaram da cerimônia 
o chefe de Gabinete do PGJ e 
secretário-geral do MP, Júlio 
Melo, bem como o promo-
tor de Justiça Júlio Almeida; 
o promotor de Torres Márcio 
Roberto Silva de Carvalho 
e outros representantes do 
Ministério Público do RS.  Os 
prefeitos municipais de Dom 
Pedro de Alcântara, de Mam-
pituba, também marcaram 
presença, bem como che-
fe de Gabinete do Prefeito 
de Torres; Ainda se fizeram 
presentes representantes 
da OAB Torres, do Corpo de 
Bombeiros, e da Patram  

Inaugurada ampliação da Promotoria de Justiça de Torres
JUSTIÇA

"Reformulação da forma de atuação do poder público"

Fabiano Dallazen com promotores de Torres e autoridades que acompanharam a inauguração

Durante sua manifestação, 
Dallazen ressaltou que a inau-
guração das novas instalações 
mostra a importância do bom 
atendimento à população, 
que busca a consecução dos 
seus direitos e que cabe ao 
Ministério Público fiscalizar e 
cobrar a implantação de polí-
ticas públicas. O procurador-

-geral de Justiça fez um breve 
panorama da crise que afeta 
todas as instituições e pon-
derou que a sociedade exige 
uma reformulação da forma 
de atuação do poder público. 
“Precisamos de resolutivi-
dade, transparência, plane-
jamento e diálogo. Somente 
desta forma vamos estar nos 

relegitimando perante a so-
ciedade, sempre com o obje-
tivo de construir consensos 
possíveis para investimentos 
nas áreas mais essenciais”, 
afirmou.

O diretor da Promotoria de 
Torres, Vinicius de Melo Lima, 
destacou a evolução do di-
reito após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 
Na área política, o promotor 
analisa que a “crise de repre-
sentação e corrupção sistê-
mica associada à lavagem de 
dinheiro contribui para o au-
mento da desigualdade entre 
os brasileiros”. Já a diretora do 
Foro de Torres, Marilde An-
gélica Webber Goldschmidt, 

pontuou que em momentos 
de crise, todas as instituições 
devem se manter firmes no 
cumprimento de suas atri-
buições. A magistrada tam-
bém registrou a boa relação 
e a parceria com o Ministério 
Público, especialmente com 
os promotores de Justiça que 
atuam na Comarca.
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 A Sintonia entre os escritores, que 
culminou com o encontro "Reunindo 
a História", na manhã de domingo 
(15), foi outro destaque. Na ocasião, 
a presença surpresa do chargista San-
tiago também chamou a atenção. O 
artista  conhecido em todos os cantos 
do Estado falou sobre suas experiên-
cias em Torres, narrando fatos e cri-
ticando o crescimento da cidade de 
forma desordenada (em sua opinião), 
animando o bate-papo como se tor-

rense fosse.  
No domingo, ainda, a Feira do 

Livro de Torres recebeu mais um 
encontro de carros antigos. Outra 
surpresa foi os booktubers - desen-
volvido com alunos do Colégio Zona 
Sul - com canal no youtube - e que 
resolveram fazer críticas sobre livros 
da patrona Martha Medeiros, mas 
também sobre livros em geral que 
eles liam. Aprovado pelo prefeito e 
pela Martha.

 A Feira do Livro de 2017 ocorreu 
no Parque da Guarita, cartão postal 
da cidade. Mesmo com tempo va-
riando entre chuva, nublado e sol, o 
evento foi palco para emoção, cultura 
e muito assunto em torno de livros.  
O evento deste ano foi promovido 
pela Prefeitura de Torres em parceria 
com o Sesc e outros apoiadores. E a 
próxima edição da Feira do Livro de 
Torres já tem data marcada: será do 
dia 09 ao dia 14 do ano que vêm. 

Números positivos

CULTURA

Feira do Livro fez sucesso no Parque da Guarita
Por Redação A FOLHA

Foram quatro dias em que os livros 
e a cultura estiveram em evidência em 
Torres. Durante os dias 12 e 15 de Ou-
tubro, o Parque da Guarita foi cenário 
para a realização da 17ª Feira do Livro 
da cidade. A patrona do evento foi a 
cronista Martha Medeiros, enquanto 
o anfitrião foi o historiador torrense 
Jaime Batista. Na abertura oficial do 
evento, durante a tarde de quinta-fei-
ra (12), uma intensa chuva caia, dan-
do ao espaço um clima bucólico tão 
conveniente com a leitura de um bom 
livro... mas nada que tirasse o brilho 
desta festa da cultura. Mas foi princi-
palmente nas tardes de sábado (14) e 
domingo (15) que a Feira do Livro en-
cheu, permanecendo lotada em  parte 

do tempo.  O bate papo com a cronista 
Martha Medeiros, no sábado, foi um 
dos pontos altos do evento, quando 
a autora falou sobre seu processo de 
criação e, após, fez uma sessão de 
autógrafo. Em entrevista ao jornal A 
FOLHA, Martha destacou sua relação 
antiga de carinho por Torres, cidade 
onde veraneou por muitos anos, bem 
como seu orgulho por ser patrona do 
evento. " Tive uma relação profunda e 
constante com Torres por muitos anos, 
passei verões inteiros aqui quando era 
criança. É verdade que já fiz algumas 
críticas sobre algumas coisas da cida-
de, mas é justamente quando a gente 
ama um lugar que a gente quer que ele 
cresça, melhore", salientou a cronista.

Mas com ainda mais brilho que a 
patrona, destacaram-se grandemente 

os autores locais que lançaram livros 
no evento. Ocorreram lançamento de 
9 livros de escritores vinculados a ci-
dade. Além do livro de Poesias de José 
Nilton Teixeira e Azeredo Alves Ouri-
que, 5 dos escritores são de membros 
do Centro de Estudos Históricos de 
Torres e Região – Roni Dalpiaz, Nelson 
Adams Filho, Leonardo Gedeon, Bento 
Barcelos da Silva e Diderot Lopes. O 
auditório montado para a feira encheu 
de interessados para o lançamento dos 
livros de Diderot Carlos Lopes (Me-
morial dos Negros) e Bento Gonçalves 
("Vale do Mampituba"). O livro "Diário 
de Bordo, Crônicas da Cidade de Tor-
res", do turismólogo e especialista em 
Marketing, Roni Dalpiaz, também foi 
bastante prestigiado - lançamento que 
conta com crônicas e curiosidades his-

Mais um troféu para a coleção do tradicionalismo torrense
Na última sessão da Câmara de 

Vereadores, o tradicionalista repre-
sentante da causa do MTG (Movi-
mento Tradicionalista Gaúcho) em 
Torres, Ajos Dutra, mais uma vez 
participou da tribuna popular da 
casa legislativa. E mais uma vez o 
motivo foi o recebimento de um tro-
féu em homenagem ao seu compa-
recimento, sempre elogiável, em um 
rodeio na cidade de Araranguá. Ele 
recebeu a homenagem diretamente 
ao patrão do CTG que realizou o en-

contro tradicionalista na cidade catarinense vizinha 
à Torres. Uma dupla de laçadores de Torres também 
foi campeã em sua categoria no mesmo rodeio.

Ajos praticamente todos os finais de semana vai 
a um rodeio em alguma cidade da região, tanto no 
RS quanto em Santa Catarina, sempre representando 
o MTG de Torres, que por sua vez também trabalha 
sistematicamente de forma efetiva em eventos do 
movimento realizados na cidade, como o Rodeio e 
as festas de comemoração da Revolução Farroupilha 
e escolas de dança, música e tradições que são re-
alizadas na cidade e participando em eventos pelo 
interior. 

Patrona Martha Medeiros e principalmente os escritores locais foram a atração do evento, que comercializou cerca de 3000 livros

tóricas de Torres, textos estes com-
pilados de seu trabalho como colu-
nista do jornal A FOLHA. O também 
colunista de A FOLHA, historiador 

Leo Gedeon, lançou o segundo volu-
me do "Portais de Torres" - livro que 
conta com belas ilustrações de Jorge 
Herrmann.

 O evento alcançou metas e em 
certos casos até as superou. Confor-
me o agente de cultura e lazer do Sesc 
Torres, Alexandre Porcatt, a 17° Feira 
do Livro de Torres conseguiu alcançar, 
por exemplo, mais de mil unidades na 
Campanha do Livro Solidário. Outro 
dado a ser considerado foi a cifra de 
mais de R$ 50mil em livros que foram 
investidos, pela prefeitura, para as 

escolas do município. Cerca de 2.500 
livros foram comercializados direta-
mente com os livreiros, fora as obras 
vendidas pelos próprios autores du-
rante o lançamento de suas obras na 
feira (que estima-se em mais de 500 
exemplares). E os escritores torrenses 
- com obras de enfoque na história 
local - certamente foram um grande 
trunfo para o sucesso da feira, atrain-

do tanto moradores como visitantes. 
O Teatro infantil também bombou. 

Um dos destaques foi que a apre-
sentação da peça Contos da Flores-
ta (do grupo Phantomania). Grupos 
de dança e música local também se 
apresentaram. Na feira teve também 
sessão do grupo torrense "Sarau com 
Poesia", que manteve a aceitação do 
público com música e poesia - e do 

belo projeto "Musi&Arte", orquestra 
formada por crianças da escola Alcino 
Pedro Rodrigues. Exposição de carros 
antigos e até um grande  balão inflado 
também foram atrações do domingo.

 O nosso folclórico meio de trans-
porte local, o Dindinho, foi bastante 
utilizado. Criado para levar e trazer 
pessoas do centro para a atividade 
cultural da Feira do Livro na Guarita 

de forma eficiente e criativa, a ideia 
se mostrou um sucesso, às vezes lo-
tando o transporte temático. Mas 
teve gente que chegou com bicicleta, 
caminhando, de carro, ou de carona. 
Ou seja: não faltaram opções para 
resolver o eventual problema de lo-
comoção de alguns admiradores da 
arte que queriam participar da festa 
de cultura em Torres. 

Escritores sintonizados. Cartunista Santiago falou sobre Torres

Escritores locais atraíram grande público e destacaram-se 
principalmente abordando a história de Torres
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JULGAMENTO DE ALEMÃO CAIO POR 
ASSASSINATO EM TORRES É ADIADO 

PARA O ANO QUE VEM
Foi adiado o julgamento em primeira 

instância do caso de homicídio ocorrido 
em Torres, tendo como réu o empresário 
Carlos Flores Chaves Barcellos (o Alemão 
Caio), conhecido veranista e proprietário 
de residência na cidade. Hoje com 60 anos, 
Alemão Caio responde pelo assassinato de 
José Augusto Bezerra de Medeiros Neto - 
morto após levar nove facadas em 2011. 
Ele também responde pela tentativa de 
matar a ex-mulher Ivanise Menezes Chaves 
Barcellos, 53 anos, a época do crime namo-
rada de José Augusto. 

O julgamento, que aconteceria nesta 
quinta-feira (19 de outubro) no salão de 
Júri do Fórum da Comarca localizada em 
Torres, acabou sendo novamente transfe-
rido. Conforme informações obtidas em 
primeira mão pelo Jornal A FOLHA com 
o fórum de Torres , um pedido feito pela 
defesa do réu alega que o advogado - que 
estaria com problemas de saúde - estaria 
impossibilitado de comparecimento ao 
julgamento. Por isto, a autoridade judicial 
competente determinou que o julgamen-
to será no dia 16 de janeiro de 2018, no 
mesmo lugar: Fórum da comarca de Torres. 
A juíza do caso é a Dra. Marilde Angélica 
Webber Goldschmidt.

Sobre o caso - Segundo a denúncia do 
Ministério Público (MP), o réu Carlos Flores 
Chaves Barcellos estava inconformado com 
a separação da esposa e invadiu 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 en-
caminhado para um presídio da região. Ao 
longo do processo, o réu teria passado por 
problemas de saúde – também ocorreram 
avaliações da sanidade mental. Segunda a 
defesa do acusado, houve vários recursos 
analisados pelo Tribunal de Justiça. 

Caso seja considerado culpado Alemão 
Caio pode ser condenado a 12 a 30 anos de 
prisão (pelo homicídio de José Augusto) e 
de 10 a 20 anos (por tentar matar Ivanise).  

Carro é incendiado no Parque da Guarita
Um carro, com registro 

de furto, foi encontrado na 
manhã desta quinta-feira 
(19) em meio a chamas 
dentro da  Parque da Gua-
rita.  Conforme informa a 
BM de Torres, suspeita-se 
que o veículo tenha sido 
o utilizado no homicídio 
ocorrido na quarta-feira 
(18) no Bairro Porto Ale-
gre. O veículo, um Ford 
Fiesta de Porto Alegre, 
seria clonado, ou seja: uti-
lizava-se de placa falsa de 
um veiculo do mesmo mo-
delo, sem irregularidades. 
A polícia investiga o caso.

CASA É FURTADA EM TRÊS 
CACHOEIRAS, e outra é arrombada
Na noite da última quinta feira(12), fe-

riado de Nossa Senhora dos Navegantes, 
uma casa foi furtada próximo ao cemité-
rio municipal da cidade de Três Cachoei-
ras. A Proprietária, que tinha saído para 
ir a missa, ao retornar percebeu que sua 
casa estava aberta. 

Pela informação da vítima, os indivídu-
os entraram pela basculante do banheiro 
e levaram alguns pertences - como um 
televisor.A proprietária relata que só não 

foram levadas mais coisas porque os la-
drões perceberam alguém chegando, 
pois estava pendurada uma segunda te-
levisão para ser levada.

Ainda durante a semana, também nas 
redondezas do Cemitério de Três Cacho-
eiras, uma outra casa foi arrombada du-
rante o dia enquanto os proprietários es-
tavam trabalhando. Mas não foi levado 
nada, nem o motivo era sabido. Um B.O 
foi feito mais ninguém foi preso.

MAIS UM HOMICÍDIO CONSUMADO EM 
TORRES

Um homem foi assassi-
nado no final de tarde de 
quarta-feira (18) em Torres. 
O crime ocorreu na Rua Iná-
cio de Matos, no Bairro Por-
to Alegre.  Segundo a BM de 
Torres, 4 suspeitos desem-
barcaram de um veículo VW 
Fox preto, deles partiram os 
disparos de arma de fogo 
contra Adriano Lummertz 
da Rocha, conhecido pela 
alcunha de Garnizé. A vítima morreu no 
local.

Conforme disse o comandante da BM 
de Torres,Fábio Hax Duro, Garnizé pos-
suía vários antecedentes policiais, por 
crimes como homicídio, tráfico de dro-

gas e porte ilegal de arma de fogo. Os 
policiais trabalham com a teoria que a  
motivação do crime seria, novamente, 
uma espécie de guerra entre gangues. 
A busca agora é pelos suspeitos dos dis-
paros, responsáveis por mais um homi-
cídio na cidade.

Policiais prendem criminosos após empresa 
de ônibus ser assaltada em Torres

Na manhã desta sexta-feira (13), uma 
empresa de ônibus, que atua com trans-
porte coletivo e turístico em Torres, foi 
assaltada em sua sede, no Bairro Igra 
Sul. Três homens armados renderam os 
funcionários e roubaram o cofre da em-
presa e valores em dinheiro(não revela-
do). Durante a ação criminosa, os bandi-
dos usavam um veículo HB20, roubado 
em Porto Alegre e com placas clonadas. 
Este veículo foi encontrado abandonado 
na tarde da mesma sexta-feira, na locali-

dade de Santo Anjo da Guarda (Três Ca-
choeiras).

Mas já na manhã deste sábado (13) - 
após grande ação policial que resultou 
em tiroteio, 11 prisões e apreensão de 
armas e  materiais utilizados para crime 
- a Brigada Militar conseguiu recuperar, 
também, cofre roubado da empresa - co-
fre este que estava em uma casa aban-
donada. Os policiais também encontra-
ram outro veículo, um Ford Ka, também 
com placas clonadas. 
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Prefeitura e Estado encaminham melhorias 
para o Aeroporto Regional de Torres

Na tarde desta segunda-feira, 16 de outubro, 
o prefeito Carlos Souza transmitiu o cargo para o 
vice-prefeito Fábio Amoretti pelo período de cin-
co dias. Amoretti permanece como 
prefeito em exercício entre esta se-
gunda até o dia 20, sexta-feira. O 
prefeito viaja a Brasília com o pro-
pósito de captar recursos e solicitar 
emendas para o município, acom-
panhado do secretário municipal de 
Planejamento e Participação Cidadã 
(e também do Trabalho, Indústria e 
Comércio), Matheus Junges.

A cerimônia de transmissão foi re-

alizada no Gabinete do Prefeito, com a presença 
de secretários municipais e presidentes de parti-
dos políticos.

Com o propósito de avaliar a estrutura predial do 
Aeroporto Regional de Torres, estiveram no local nesta 
última quarta-feira, 11 de outubro, o secretário muni-
cipal do Planejamento e Participação Cidadã, Matheus 
Junges, acompanhado do diretor da Divisão de Admi-
nistração de Aeroportos, Rômulo Saraiva (da Secreta-
ria Estadual dos Transportes). Através de acordo entre 
Município e Estado para administração do Aeroporto, 
serão realizados melhorias no terminal de passagei-
ros. Avarias na estrutura do aeroporto, como infiltra-
ções e vidros quebrados, foram constatados.

 Conforme o secretário Matheus, a visita foi pro-
movida pela Prefeitura, com o intuito de qualificar o 
espaço reforçando a importância econômica e social 
do aeroporto para a região. No acordo existente, a 
Prefeitura é responsável pela manutenção do local no 

que se refere a limpeza e segurança.
 Também participou da visita, a arquiteta Ana Ma-

ria Belladona, da Diretoria de Infraestrutura e Logís-
tica. Técnico da Prefeitura ainda inspecionará o local. 
Inicialmente foram constatados infiltrações em vários 
pontos do Terminal, muitos vidros quebrados, neces-
sidade de uma revisão no telhado e verificação na ins-
talação elétrica e hidráulica. A intenção é de que os 
reparos estejam concluídos até o veraneio.

 O diretor da Divisão de Administração de Aeropor-
tos disse que esta parceria com a Prefeitura é impor-
tante, porque as boas condições do espaço é que vão 
possibilitar novos convênios. Hoje o local é utilizado 
pela conceituada Escola de Aviação Civil Realizar e 
pela prestigiada Arcanjos Paraquedismo e Shows Aé-
reos. Avarias na estrutura do aeroporto, como infiltrações da foto, foram 

constatados

Semana teve vice-prefeito Fábio Amoretti assumindo Prefeitura

Secretaria torrense faz levantamento de projetos 
de obras públicas elaborados em 2017

Com Prefeitura de Torres

Responsável pela elaboração de projetos que suprem 
as necessidades das demais secretarias municipais, bem 
como projetos de emendas parlamentares e captação 
de recursos, a  Diretoria de Desenvolvimento Urbano 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanis-
mo fez um levantamento dos projetos de obras públicas 
elaborados em 2017. Juntamente a estes, é realizada 
a fiscalização de obras públicas, boletins de medição 
e elaboração de laudos.  Vale salientar que, apesar de 
elaborados, muitos dos projetos ainda aguardam pela 
execução efetiva por parte da prefeitura. 

Conforme informa o levantamento da diretoria de 
Desenvolvimento Urbano, para a Secretaria de Turismo, 
foram executados o PPCI – Plano de Prevenção Contra 

Incêndio do Museu da Guarita, para a realização da Fei-
ra do Livro, bem como foi elaborado o layout e PPCI do 
Festival de Balonismo. Para a Secretaria de Saúde, foi 
elaborado projeto de mobiliário para a Unidade Básica 
de Saúde Padre Luiz Benini, entre outros. Para a Secreta-
ria de Obras, foram elaborados sete projetos.

Foram elaborados dois projetos para a Secretaria de 
Assistência Social e Direitos Humanos, que inclui a edi-
ficação do administrativo e um banheiro para portado-
res de necessidade especial para a Casa de Acolhimen-
to.  Das solicitações do Gabinete do prefeito, num total 
de 12 projetos, estão incluídos estudo do Estacionamen-
to Rotativo, reforma do Bar Abrigo - além de altimetria 
(medição de altitudes) da Av. Barão do Rio Branco até o 
Rio Mampituba. No momento encontram-se 13 projetos 
em andamento. 

Apesar de elaborados, muitos dos projetos ainda aguardam pela execução efetiva

Projeção de como ficará o Pórtico do Parque da Guarita, um dos projetos 
previstos

Projetos para melhorias na Guarita, Lagoa do Violão e Beira-Mar
Segundo aponta o levantamento, foram ela-

borados 12 projetos para a Secretaria de Plane-
jamento, onde inclui o projeto da Praça Alberto 
Teixeira da Rosa (projeto no Largo da Lagoa do 
Violão, que está paralisado) , Praça XV de No-
vembro, Calçadão da Beira Mar, Pavimentações 
de Ruas, Acesso aos Molhes, entre outros. No 
momento, está em elaboração o Projeto de Re-

vitalização da Orla da Lagoa do Violão e mais 
16 projetos em andamento. Para a Secretaria 
de Educação, foram elaborados 13 projetos. 
Outros cinco previstos, estão relacionados ao 
Termo de Referência para contratação de ter-
ceirizada de serviços de arquitetura e/ou enge-
nharia para desenvolver os projetos.

Para a Secretaria de Meio Ambiente e Ur-

banismo, foram elaborados 16 projetos, como 
a qualificação do Recivida para a Funasa, e pro-
jetos para o Parque da Guarita, como o Pórtico, 
a reforma do banheiro, o Acesso Operacional e 
proposta de saída diferenciada do parque (pela 
Av. Alfiero Zanaradi). Também foram elabora-
dos projetos para compensatórias ambientais. 
Para o Canil Municipal, foi desenvolvido projeto 

de melhorias como o novo acesso e instalações 
da guarda. Além dos relacionados, estão em 
elaboração, atualmente, 18 projetos.

Embora a equipe seja reduzida, foram ela-
borados 70 projetos e outros 60 projetos estão 
em andamento bem como foram atendidos 
outros 138 processos que versam sobre solici-
tações em geral.
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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 UM DORMITÓRIO 
semi mobiliado, cozinha,  sala de estar, um 
banheiro social. Edifício bem localizado junto 
as quatro praças em Torres e 03 quadras da 
praia. R$ 200.000,00 – COD. PZ03350

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 dormitó-
rios, sendo um suíte, dependência de emprega-
da, 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 alve-
naria, árvores frutíferas, própria para criar gado, 
toda cercada. R$ 280.000,00 COD. PZ03200.

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

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

11 - LOJA no Passo de Torres-SC,  próximo 
ao Rio Mampituba, medindo 45,42m² de área 
privativa e 68,33m² de área total. R$ 320.000,00 
– CÓD. PZ03483

 OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS ES-
TÃO 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 DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 32/2017

O município de Três Cachoeiras – RS torna público que fará realizar a seguinte 
licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços nº 32/2017, 

tendo como critério de julgamento o menor preço por item. Objeto: Aquisição 
de peças para maquinário da frota municipal.  Data da abertura: 06/11/2017. 

Horário e local: às 09h no setor de licitações da Prefeitura Municipal. Cópias do 
edital e demais informações poderão ser obtidas no setor de Licitações da Pre-
feitura no horário de expediente das 08h as 11 e 30h e das 13 e 30h às 17h, ou 

pelo telefone (51) 3667 1155 e pelo site www.trescahoeiras.rs.gov.br.

FLÁVIO RAUPP LIPERT
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL VEREADORES DE TRÊS CACHOEIRAS

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

Dentes sensíveis - A hipersensibilidade dentinária ou sensação 
de dentes sensíveis ocorre devido à exposição da dentina (ca-
mada interna do dente) após o desgaste do esmalte (camada 
externa do dente) ou retração da gengiva. Esta exposição da su-
perfície dentinária pode ser causada por uma série de fatores, 
dentre eles: escovação forçada, uso de escova com cerdas duras, 
erosão por efeito de ácidos na cavidade bucal, bruxismo (ranger 
de dentes à noite), formato do dente, má posição dentária. Esta 
dor foi definida por Lindhe (1988) como sendo aguda, súbita, de 
curta duração, podendo impedir a manutenção dos hábitos de 
higiene bucal, pois até o toque da escova pode causá-la. 
A sensibilidade nos dentes é um problema que atinge atual-
mente grande parte da população e causa desconforto bucal ao 
tomar água gelada, ingerir alimentos quentes, frios, ácidos ou 
doces; muitas vezes levando o indivíduo a restrições alimenta-
res. Corredores também relatam sentir sensibilidade quando o 
ar entra pela boca na prática do esporte.

A LASERTERAPIA NO TRATAMENTO DA HIPERSENSIBILIDADE 
DENTINÁRIA

A aplicação da energia a laser de baixa intensidade irá determi-
nar efeitos de analgesia sobre as terminações nervosas localiza-
das na dentina e de bioestimulação sobre a polpa dental (nervo 
do dente), determinando a formação de dentina secundária. 
Também irá determinar efeito anti-inflamatório.
Segundo estudo realizado por Brugnera Jr e Col, em 2002, o 
efeito analgésico imediato no tratamento da hipersensibilidade 
dentinária com laser em 1102 dentes tratados apresentou índice 
de melhora de 91,29%. É indicado o protocolo de 3 sessões para 
a remissão total da sensibilidade.
Vale lembrar que para realizar qualquer tratamento com Laser-
terapia, o Cirurgião-Dentista deve possuir Habilitação em Laser-
terapia aprovada e registrada no Conselho Federal de Odonto-
logia. 

Av General Osório, 336 – 3º andar – Clínica Spécialité – Torres/RS
Cel: (51) 99975.1365  Fixo: (51) 3626.2798 // 

E-mail: cibele_pm@hotmail.com

Você, provavelmente, conhece alguém exageradamente, obsessivamente preocupada com a 
beleza. É claro que, até certo ponto, a preocupação com a própria imagem é saudável, pois con-
tribui para aumentar a autoestima, ajuda a preservar a saúde e até mesmo facilita a ascensão 
profissional, como muitas pesquisas já comprovaram ao associar a boa aparência à conquista 
de cargos e salários mais altos nas empresas. A partir de determinado estágio, no entanto, esse 
comportamento deixa de ser motivo de orgulho e realização pessoal e passa a gerar sentimen-
tos como ansiedade e tristeza – indícios de um distúrbio psíquico, que os especialistas chamam 
de transtorno da imagem corporal (TIC), também conhecido com distúrbio dismórfico corporal 
(DDC). Pesquisadores de todo o mundo trabalham para definir com mais precisão as causas e os 
sintomas desse distúrbio com o objetivo de facilitar o diagnóstico e o tratamento. Para explicar 
o que ocorre com as pessoas afetadas, alguns especialistas costumam recorrer à metáfora da 
sala de espelhos dos parques de diversões:em que o espelho reflete uma imagem distorcida para 
aquele que se vê . 
Um dos esforços brasileiros no sentido de conhecer melhor o transtorno vem da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), onde uma equipe liderada pelo psiquiatra Dartiu Xavier da Silvei-
ra, alarmada com a maior incidência de problemas relacionados à dificuldade de alimentação e à 
obsessão por dietas e exercícios físicos, desenvolveu um questionário sobre o tema .O objetivo 
é identificar se o paciente atravessou a fronteira entre a preocupação normal com a aparência e 
o comportamento doentio. As respostas resultam em uma pontuação que revela a existência do 
distúrbio e define se o estágio é moderado, médio ou grave foi de TIC, um mal que, evoluindo 
silenciosamente e sem terapia, pode levar a sérios problemas de saúde, como a bulimia e a 
anorexia.
Chega a ser surpreendente, porém, que alguém alcance os estágios mais graves sem que os 
parentes, amigos e colegas de trabalho percebam que há algo errado. Os indícios são facilmente 
perceptíveis. Uma pessoa que vive dizendo que precisa emagrecer mesmo estando muito ma-
gra, que só sabe conversar sobre dietas e exercícios, que reluta em comer um mero bombom (e 
fica com drama de consciência por tê-lo feito), que prioriza as sessões na academia diante de 
qualquer outro tipo de programa e que faz do culto ao corpo um caminho para a alienação e a 
futilidade, sem se preocupar com o enriquecimento cultural ou com a realidade política e social 
ao redor, é possivelmente alguém que precisa de ajuda especializada.
A preocupação ainda pontual com o transtorno de imagem corporal faz com que não existam 
estatísticas confiáveis sobre a incidência, mas a impressão geral dos especialistas é que os casos 
vêm aumentando a cada ano. O maior número de casos parece estar diretamente relacionado à 
crescente valorização social da beleza e da juventude. Ele lembra que a pressão pela boa apa-
rência, fortemente reforçada pela mídia, contribuiu nas últimas décadas para a banalização dos 
recursos da medicina, um perigo a mais para quem transforma a beleza em obsessão.
Embora a insatisfação com a própria imagem e a busca obstinada pela beleza seja um fenômeno 
mundial, o Brasil exerce papel de protagonista. Por ser um país tropical, em que o corpo perma-
nece à mostra o ano todo, os brasileiros (e especialmente as brasileiras) não convivem bem com 
quilos a mais e pequenas imperfeições físicas que costumam ser encaradas com naturalidade em 
outros países. Não por acaso, o Brasil tornou-se campeão mundial de cirurgias plásticas – foram 
400 mil procedimentos em 2005 –, deixando para trás nações com renda per capita superior. É 
um indício de que, aqui, a preocupação com a beleza já saiu do rol dos supérfluos (enquanto os 
livros, por exemplo, continuam sendo algo para comprar apenas quando sobra dinheiro).
A supervalorização do corpo frequentemente gera exageros.  A obsessão pela beleza pode vir de 
casa – há muitos casos de mães que planejam a carreira de modelo para as filhas, por exemplo. 
Os especialistas dizem que os jovens que são cobrados pelos pais no sentido de não engordar 
têm maior chance de desenvolver algum problema psíquico em relação à aparência física. A fase 
mais delicada é justamente a da adolescência, porque já está naturalmente associada a dúvidas 
de todo tipo e a mudanças no corpo. “Mas mesmo as crianças estão sendo contaminadas por 
esse modelo. Ao imitar o comportamento dos pais, elas acabam se envolvendo com temas que 
não deveriam fazer parte do universo infantil.
Talvez não haja local mais apropriado para a triagem de pessoas com distúrbios de imagem do 
que os consultórios de cirurgiões plásticos. Hoje, muitos deles já estão atentos para a necessi-
dade de identificar os casos que precisam de orientação psicológica, mas ainda há os que não 
querem perder pacientes e topam realizar qualquer cirurgia – basta o paciente querer.  ele só 
opera quando estiver convicto de que poderá melhorar a aparência do paciente. Certa vez, recor-
da-se, ele foi procurado por uma mulher que queria operar os seios. Há casos de pacientes que 
foram abusados sexualmente e por essa dolorosa vivência  desejam modificar seu corpo, como 
tentativa de se livrar deste trauma sem que tenham consciência . 
Mesmo com a ascensão do metrossexual, o homem excessivamente preocupado com a aparên-
cia (cujo ícone é o jogador inglês de futebol David Beckham), as grandes vítimas da pressão 
social pela beleza continuam sendo as mulheres. Pela amostra obtida na primeira aplicação do 
questionário desenvolvido pela Unifesp, uma em cada cinco mulheres sofre de transtorno da 
imagem corporal, pois são as que sofrem maior pressão da mídia, e acabam entrando em um 
labirinto do qual ainda não conseguiram escapar: a busca infinita pela perfeição, pela beleza 
inatingível.
Pesquisa mostra que transtorno de imagem atinge mais as mulheres  do que os homens, pois 
as mulheres estão muito mais sujeitas ao distúrbio do que os homens. Por traz deste distúrbio, 
existe um intenso sentimento de menos valia, da busca incansável de reconhecimento , de se 
sentir desejada, admirada e amada. Ou seja, uma fome de amor.

A busca obsessiva pela beleza e juventude

Psicoterapeuta / Psicanalista
Espaço Psicanalítico Educacional  |  Fone. 9221 9189

Paula Borowsky
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Território da Arte terá Exposição 
"Extremos" de Carol Salles

O Território da Arte, promove no próximo 
dia 21 de outubro, a partir das 19 horas, a 
abertura da exposição "Extremos", da artis-
ta plástica e designer Carol Salles. Gradua-
da em Design de Moda pela Ulbra, Carol é 
uma profissional dedicada à ilustração, com 
participação intensa no cenário de Torres, 
de onde é natural. Este exposição é uma 
incursão num terreno onde a ilustração e a 
livre criação se misturam, resultando numa 
obra na qual os questionamentos pessoais 
da artista ganham forma. "Extremos" é o 
resultado de mais de um ano de experiên-
cia no curso regular de Processos Criativos, 
ministrado por Jorge Herrmann no Território 
da Arte, em Torres/RS. Neste período, Carol 
desenvolveu e aprofundou uma linguagem 
visual que tira proveito de manchas de tinta 
surgidas ao acaso. Desse processo resultam 
seres e atmosferas remotas, que evocam  
sensações e sentimentos subjetivos.

Segundo Carol,  o desenho e a pintura são 
muito mais do que apenas imagens em pa-
pel, tela ou computador, pois representam 
sempre expressões únicas, que preenchem 
a alma. Por esta razão, decidiu seguir nesta 
direção, no arriscado e instável terreno da 
Arte. Não é à toa, pois teve desde cedo teve 
a influência do tio, o artista Luciano Caspary. 
"Infiltrada" em seu atelier, conforme diz, 
dele recebeu importantes dicas sobre dese-
nho e pintura.

Na noite de abertura, a artista propo-
rá aos visitantes, um passeio sensorial ao 
longo da exposição, pois além das obras, 
haverá uma série de outros estímulos para 
os sentidos. Carol, que além de artista visual 
é musicista, também oferecerá, a partir das 

21 horas, um momento musical, com um 
repertório especialmente preparado para o 
evento.

O Território da Arte localiza-se na rua 
José Picoral, 174 sala 5, no centro de Torres. 
A exposição   "Extremos" conta com o apoio 
do Centro Ecológico e da Ecotorres Produ-
tos Ecológicos, que participa do circuito da # 
GAW (Green Action Week), "Orgânicos para 
Todos". No espaço da Ecotorres, a artista Ca-
rol Sales também realizou um grande mural 
em giz, retratando as flores, hortaliças e fru-
tas da Primavera, para marcar a abertura da 
Semana da Alimentação

CINECLUBE TORRES 
APRESENTA

Samba (2015)
Direção: Olivier Nakache e Éric 
Toledano - França - Romance
2ª Feira - 23 de Outubro - 20h  
LOCAL: Restaurante A Prainha (R. 
Joaquim Pôrto, 151)

SINOPSE: As dificuldades de 
integração do senegalês Sam-
ba, imigrante que vive há dez 
anos em França, se confrontam 
com a situação Alice, uma exe-
cutiva bem sucedida, mas que 
tem sofrido com o estresse: 
enquanto ele tenta conseguir 
arrumar um emprego digno, 
ela tenta recolocar a vida nos 
trilhos.

O QUE É, E COMO APLICAR O BENCHMARKING
Ismael G. Christiano Netto
Administrador,  Especialista em Comércio Internacional e  
Professor Universitário.

O benchmarking é uma técnica ou ferramenta de gerenciamento que consiste em levar 
como referência os melhores aspectos ou práticas de outras empresas, sejam concorren-
tes diretas ou pertencentes a outro setor e adapta-los à própria empresa, adicionando 
melhorias.
O benchmarking baseia-se na ideia de que hoje é difícil criar algo novo, porque quase tudo 
já está criado e não há motivo para gastar tempo e dinheiro, quando o sensato é tomar 
como referência e adaptar o que já existe e melhorar buscando melhores resultados.
Normalmente, pensa-se que o benchmarking consiste em espiar e copiar, mas a verdade é 
que é simplesmente uma questão de aprender o melhor que os outros fazem, fazendo as 
mudanças necessárias de acordo com as circunstâncias e características.
Basicamente existem três tipos de benchmarking:
Benchmarking interno: o que é aplicado dentro de uma empresa; por exemplo, ao tomar 
como referência as práticas usadas por um setor da empresa que, ao contrário dos outros, 
está obtendo resultados melhores.
Benchmarking competitivo: que se aplica a empresas que são concorrentes diretas; por 
exemplo, quando se faz referência às práticas de competição onde nos supera.
Benchmarking funcional: que se aplica a empresas que podem ou não ser concorrentes 
diretos; por exemplo, ao tomar como referência as estratégias de uma empresa líder em 
um setor diferente do seu.
Aplicar benchmarking envolve o monitoramento contínuo e avaliação de empresas con-
correntes, especialmente líderes, a fim de identificar seus melhores aspectos ou práticas.
Aqui estão as etapas necessárias para aplicar benchmarking a uma empresa:

1. Determine os aspectos que estarão sujeitos a benchmarking
2. Selecione as empresas a serem analisadas
3. Determine as informações a serem coletadas
4. Coletar informações
5. Analisar a informação
6. Adapte os melhores aspectos

Finalmente, uma vez que a informação foi analisada, e os melhores aspectos das empre-
sas selecionadas são tomados como referência e adaptados à própria empresa buscando 
sempre adicionar melhorias.

Benchmarking no setor público - As organizações do setor público são representadas de 
diversas áreas de atuação, as mais comuns são escolas, hospitais, forças policiais e pro-
vedores de transporte, mas existem muitas organizações menos visíveis, como órgãos re-
guladores e de infraestrutura. Os objetivos das organizações do setor público são muito 
diferentes dos de organizações privadas, o que pode tornar o gerenciamento de desempe-
nho mais complicado. 
Os seguintes fatores, em particular, diferenciam as organizações do setor público de pri-
vado:
1. Eles têm um grupo mais amplo de partes interessadas, isso pode levar a maiores confli-
tos. As organizações do setor público provavelmente estarão interessadas em satisfazer os 
usuários do serviço e o contribuinte. 
2. A produção de órgãos do setor público é muitas vezes difícil de medir. Como você deter-
mina o trabalho da força policial? Estatísticas como o número de crimes relatados podem 
ser usados. Assim, a menor quantidade de crimes relatados sugeriria erroneamente que a 
força policial está trabalhando eficiente.
Existe a percepção de que o desempenho em organizações do setor público é mais difícil do 
que no setor privado, tanto em termos de eficiência como de qualidade de serviço.
Desde o início da década de 1980, os governos de alguns países, notadamente o Reino 
Unido, a Suécia, a Austrália e a Nova Zelândia, realizaram reformas visando tornar as or-
ganizações do setor público mais responsáveis. Essas reformas foram impulsionadas pela 
necessidade de:
• melhorar a eficiência geral e a eficácia das despesas públicas;
• reduzir os níveis gerais de despesas;
• melhorar a prestação de contas e a transparência do setor público;
• aumentar a capacidade de resposta das organizações do setor público às necessidades 
dos cidadãos.
Essas reformas foram apelidadas de "nova gestão pública".
Uma das principais características desses programas de reforma tem sido a crescente uti-
lização de medidas de desempenho e metas para avaliar todos os aspectos do desempe-
nho das atividades de uma organização. Normalmente, os objetivos são identificados com 
base na declaração de missão. As metas são definidas para cada objetivo. Os gestores 
devem explicar quaisquer variações entre o desempenho real e os planejados.
Em alguns países houve um movimento para tornar os órgãos do setor público mais efi-
cientes e efetivos, usando mais metas e benchmarking. Ficou claro que melhoraram o de-
sempenho dos órgãos do setor público. O benchmarking pode levar a um melhor desem-
penho em algumas organizações públicas. Porem sempre terá mais sucesso onde as partes 
interessadas têm a capacidade de exercer pressão sobre as organizações para reduzir a 
diferença entre o desempenho atual e o da referência. 

IMAGEM: "Fúria" (pintura em acrílica 
sobre tecido - Carol Salles - 2017)
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ÁRIES - Vem coisa nova e importante pra 
sua vida, ariano. E isso pode gerar bastante 
ansiedade, especialmente porque você vai 
querer abraçar o mundo, e fazer tudo que 
a vida te oferece como possibilidade, mas 
você pode sentir certos limites e precisará 

ser bem paciente e organizado pra dar tudo certo. Mantenha 
o foco, não se perca nos detalhes. Curta mais o amor. Divir-
ta-se.

TOURO - Sua rotina pede mudanças ur-
gentes, taurino. E é fundamental que você 
se antecipe a isso e já vá fazendo as al-
terações necessárias, ou que pelo menos 
esteja aberto pro que a vida te mostra. É 
um momento importante pro trabalho, de 

resultados mas também de mudanças forcadas e um am-
biente mais caótico e desorganizado. Ótimo momento para 
conversas afetivas.

GÊMEOS - Você precisa se organizar me-
lhor e fazer mais coisas pra você, geminia-
no. A semana é bem positiva para retomar 
atividades e fazer mais coisas que gosta 
e precisa fazer. Sua vida afetiva também 
pede mais leveza, pra curtir mais a vida 

sem cobranças ou pressão. É um momento bem feliz e pro-
dutivo no trabalho e sua saúde também melhora: fase de mui-
to mais energia!

CÂNCER - Os assuntos de família podem 
tomar um bom tempo essa semana, can-
ceriano. E não adianta se estressar de-
mais, ou levar muito pro pessoal, porque 
a semana pede mais paciência e organiza-
ção. É um ótimo momento para se divertir 

mais, incluir coisas prazerosas na sua rotina e fazer mais 
coisas que gosta. É uma semana bem positiva para o amor 
e os relacionamentos.

LEÃO - É hora de repensar a vida, 
leonino, e muitos dos seus conceitos. É 
importante manter a mente aberta para o 
que te dizem e estar aberto para repensar 
suas opiniões, sem orgulho ou teimosia. É 
um momento importante e positivo na vida 

intima, em casa e na família. Um bom momento para sentar 
e fazer planos maiores para o seu futuro. Mas seja criativo 
e flexível.

VIRGEM - O céu está pedindo mais empol-
gação e novidades, virginiano. É importan-
te que você repense algumas coisas sobre 
suas posturas e seus valores. É um bom mo-
mento para organizar melhor as finanças e 
repensar seus investimentos. Ótima semana 

para planejar viagens, começar cursos e se puder, viaje no fim 
de semana, de preferencia pra contato com a natureza.

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 16/10 e 23/10)
Por Titi Vidal

LIBRA - É um momento importante na sua vida, li-
briano, e você precisa mudar certos comportamen-
tos se quer resultados diferentes para sua vida. É 
um momento para abrir sua mente, para repensar 
valores e levar mais a sério o que você sente, suas 

necessidades. É importante se organizar internamente melhor, para 
depois fazer grandes mudanças ou dar passos maiores na vida.

CAPRICÓRNIO - Sua vida pro-
fissional pode passar por mudan-
ças importantes, capricorniano. 
Não só nessa semana, mas nas 
próximas, então vale a pena re-
servar horas dos próximos dias 

para sentar e planejar melhor as coisas, aberto 
a possibilidades. Os encontros, contatos e con-
versas são produtivos e ajudam a refletir melhor 
sobre tudo isso. Um bom momento para viajar 
e estudar.

AQUÁRIO - É um momento muito 
próspero e feliz no trabalho, aqua-
riano, de novidades, bons contatos, 
decisões importantes e mudanças 
positivas. Você vai crescer muito 
nas próximas semanas, e meses, 

e precisa ir se ajustando e se organizando melhor. 
Inclusive, é uma boa semana para aprender a de-
legar e ativar seu lado que ama compartilhar. Bom 
momento para os estudos.

PEIXES - É uma semana importan-
te para sentar e planejar o futuro, 
pisciano, mas já dando algum pas-
so importante para alcançar suas 
metas. É uma ótima semana para 
viajar ou planejar suas férias, para 

começar um curso ou se inscrever em algum. Mas 
muito cuidado para não dar um grande passo com 
relação ao dinheiro, tente gastar só o que você tem, 
sem exagerar.

ESCORPIÃO - É um grande momento, de 
decisões importantes e acontecimentos muito 
marcantes, escorpiano. Você vai se preparan-
do para um grande ano, porque seu mapa de 
aniversário terá a presença de Júpiter garantin-
do um ano importante, de crescimento pessoal 

e conquistas que vem pra ficar. É um momento de vida decisi-
vo. Por isso, a semana pode ser de ansiedade.

SAGITÁRIO - É importante repensar seus proje-
tos e planos, sagitariano, porque sua vida pede 
mudanças e trará oportunidades imperdíveis e 
para aproveitar bem, é fundamental que você 
tenha tempo e organização pra isso. É um bom 
momento para o autoconhecimento e para os 

assuntos espirituais. É uma fase importante para as amizades, 
de reencontros e gente nova no pedaço.

VARIEDADES
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Após solucionado caso de invasão, Morro do Farol recebe 
limpeza pela Secretaria de Meio Ambiente

Na manhã desta sexta-feira, 13 
de outubro, a equipe da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo realizou a limpeza da 
área invadida junto ao Morro do 
Farol. Os invasores ocuparam por 
alguns dias área numa espécie 
de clareira entre as árvores,  Seis 
funcionários e dois caminhões, 
coordenados pelo servidor Ge-
orge Rech, chegaram ao local, às 
7h30min para desmanchar os bar-
racos erguidos no local e remover 
todo o lixo acumulado.  Conforme 
a secretária Eliana Machado, "tra-
ta-se de uma área de preservação, 
em ponto turístico da cidade. De-
vemos zelar pela manutenção e 

limpeza  do lugar". 
Já na quarta-feira, dia 11, em 

ação conjunta com a Brigada Mi-
litar, o Gabinete do Prefeito, a 
Secretaria do Meio Ambiente e 
Urbanismo e a Secretaria de Assis-
tência Social e Direitos Humanos 
encaminharam os três moradores 
de rua que estavam instalados no 
local para um teste de trabalho 
junto a Usina de Triagem e Reci-
clagem Municipal, dando a estes 
um encaminhamento propositivo.

Conforme nota da prefeitura, 
na ação "Foram retirados do local 
dois caminhões de lixo e entu-
lho". A Secretaria diz que realiza-
rá o plantio de mudas nativas no 

lugar, para promover a recupera-
ção ambiental da área. "Estamos 
trabalhando para conciliar o de-

senvolvimento ambiental respon-
sável de nosso Município, com a 
garantia da preservação das áreas 

naturais", destaca Eliana.

*Com prefeitura de Torres

Moradores de rua tinham barracas e diversos utensílios na área invadida no Morro do Farol

Três Cachoeiras é premiado em Concurso 
Boas Práticas de Agricultura Familiar para a 

Alimentação Escolar
No dia 03 de outubro o prefeito de Três Ca-

choeiras, Flávio Raupp Lipert, e a nutricionista da 
Secretaria de Educação Daniele Galeriano partici-
param da cerimônia de premiação do Concurso 
Boas Práticas de Agricultura Familiar, promovido 
pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação). Três Cachoeiras foi um dos 25 
municípios brasileiros vencedores do concurso, 
tendo participado com o relato: POLPA DO AÇAÍ 
DE JUÇARA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE TRÊS 
CACHOEIRAS/RS. O trabalho é desenvolvido no 
município desde 2009 e é de fundamental im-
portância para a conservação da biodiversidade e 
reconstituição da mata atlântica, para a economia 
rural e também para a boa nutrição dos alunos. 

Os trabalhos premiados compuseram o Cader-
no de Boas Práticas de Agricultura Familiar para 
a Alimentação Escolar, que tem como objetivo 
dar visibilidade às boas práticas com o intuito de 
disseminar a efetiva participação de agricultores 
e agricultoras familiares no fornecimento de ali-
mentos no PNAE (Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar). 

O objetivo do concurso foi valorizar experiên-

cias exitosas de Secretarias Estaduais e Munici-
pais de Educação que introduziram a compra de 
produtos da agricultura familiar para alimentação 
escolar, na forma legal, e com criatividade e es-
pírito inovador dos gestores obtiveram resultados 
positivos em outros setores da economia e do de-
senvolvimento sustentável da localidade.

Atividade cultural abre Semana da 
Alimentação em cooperativa 

Um grande mural em giz, retratando as flores, 
hortaliças e frutas da Primavera, marcou a abertu-
ra da Semana da Alimentação na tarde de sábado, 
14 de outubro, na Cooperativa de Consumidores de 
Produtos Ecológicos de Torres. Criado pela ilustrado-
ra Carol Salles, o desenho marcou também a estreia 
do Festival das Estações, proposta pensada pela 
cooperativa para resgatar a noção sobre as safras, 
incluindo as frutas nativas, Plantas alimentícias não 
convencionais (Panc’s) e outros alimentos da biodi-
versidade.

De acordo com informações de membros do Con-
selho Administrativo, além de fornecer alimentos de 
qualidade, a Ecotorres quer oportunizar às pessoas 
que frequentam a loja o acesso ao trabalho de artis-
tas da cidade. “Gostei muito de ter participado. Para 
mim é sempre uma honra fazer parte desse tipo de 
evento. É muito bom poder expressar através da arte 
aquilo que a gente acredita”, disse a artista.

 Quem passou por lá ganhou um lanche 100% or-
gânico, com batata doce, calda de amora, biscoitos 

de araruta, pão 
integral, maio-
nese de bio-
massa de ba-
nana e suco de 
açaí de juçara. 
O desenho do 
mural foi repro-
duzido em im-
pressos de três 
tamanhos e co-
locados à venda 
na própria loja.  
O evento fez 
parte das ações 
desenvolvidas 
pela ONG Cen-
tro Ecológico na 
Campanha Orgânicos para Todos, coordenada pela 
Sociedade Sueca de Proteção à Natureza (SSNC pela 
sigla em inglês) em 53 países no início de outubro.

Artista Carol Sales du-
rante processo de realização 

do mural na Ecotorres
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Por Guile Rocha

Um fenômeno pouco usual, percebido já há 
algumas semanas, alterou o cenário da Praia dos 
Molhes e vem chamando a atenção de moradores 
e visitantes de Torres. Um verdadeiro barranco, 
que chega aos 3 metros de altura em alguns pon-
tos, se formou na orla da Praia dos Molhes. Depen-
dendo da maré, é possível ver o contato direto das 
ondas com o barranco. O espaço para quem gosta 

de caminhar na beira da praia tornou-se bastante 
reduzido neste ponto, se comparado com o mesmo 
local há alguns meses atrás.

A paisagem diferente dos Molhes vem gerando 
debates na cidade, com muitas pessoas querendo 
entender como aquele barranco formou-se no lo-
cal. Conforme o engenheiro ambiental Guilherme 
Ribeiro, esse cenário vai ser cada vez mais comum 
- visto o constante acréscimo de sedimentos (areia) 
nesta região da praia, processo que vem se conso-

lidando há décadas, devido principalmente a cons-
trução dos Molhes "Não é o mar que sobe e sim 

a faixa de areia que cresceu consideravelmente na 
Praia Grande", explica Ribeiro.

O que gerou o barranco na beira da praia dos Molhes?
Mudança de panorama recente da Praia dos Molhes (foto) intriga moradores e veranistas

Geóloga da prefeitura também emite explicação
A geóloga Maria Elisabeth da Rocha, da Secre-

taria do Meio Ambiente e Urbanismo de Torres, 
também emitiu explicação sobre o fenômeno na 
beira da Praia dos Molhes. Conforme ela, erosão 
costeira é um processo relacionado a fenômenos 
naturais (fatores oceanográficos/hidrológicos, 
meteorológicos/climáticos e geológicos) ou an-
trópicos que ocorrem ao longo da linha de costa. 
Ela é provocada pela ação das águas do mar, que 
atuam química e mecanicamente sobre os mate-
riais do litoral.

 "As ressacas podem estar sendo causadas 
pelo aumento do nível dos oceanos, em decor-
rência do aquecimento global. Porém, são neces-
sários estudos mais apurados para tal afirmação, 
uma vez que vários fatores podem estar colabo-
rando para o aumento da intensidade e frequên-

cia daquele fenômeno, muitos deles relacionados 
a eventos geológicos (ocorrendo no interior da 
Terra), eventos externos ao planeta (efeitos gra-
vitacionais, por exemplo), dentre outros", explica 
Maria Elisabeth. Ela continua dizendo que a ero-
são das dunas em Torres ocorreu devido à ação 
das fortes ondas que atingiram a costa e das ma-
rés relativamente altas que recobriram a faixa de 
praia, deixando à mostra estruturas internas das 
dunas. "Nos locais desprovidos de dunas, ocorreu 
invasão do mar em vias urbanas e até mesmo em 
residências/edificações; fato observado em vários 
municípios da costa brasileira. Trata-se de fenô-
meno natural e, como tal, evidencia a importância 
da manutenção/preservação do campo de dunas 
frontais como forma de proteção às cidades lito-
râneas", finaliza a geóloga.
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O Governo de Passo de Torres -  através do 
Departamento de Cultura da Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura -  está reativando 
o Coral Municipal, após sete anos de inativida-
de. Conforme indica a assessoria da Prefeitura 
do município, os ensaios iniciaram em julho, 
reunindo coralistas -  tanto homens como 
mulheres -  interessados pelo canto. "O obje-
tivo do coral vai além das apresentações em 
eventos, vem como uma forma de interação 
da comunidade municipal, oportunizando o 
desenvolvimento de habilidade artística, des-
pertando o interesse para a cultura musical". 

O ensaio realizado na noite de terça-feira 

(dia 17/10), contou com a presença do pre-
feito do Passo de Torres, Jonas Souza: “ Fico 
muito feliz em poder resgatar o Coral Munici-
pal, pois o investimento em cultura também 
faz parte da administração pública. Convido a 
comunidade a fazer parte do Coral que além 
de abrilhantar nossos eventos também atuará 
como difusor da cultura local”, conclui Jonas. 

Interessados em participar , podem fazer 
sua inscrição para realizar a classificação vocal, 
no Departamento de Cultura (biblioteca públi-
ca municipal). Os ensaios são regidos pelo Ma-
estro Rossano Duary, todas as terças-feiras, às 
19 h, na Biblioteca Pública Municipal.

Tuneis da BR-101 podem estar 
fechados para o veraneio

As insistentes pedras no caminho nos orça-
mentos dos governos agora ameaçam mais 
um item. Desta vez de extrema importân-
cia para a região do Litoral Norte do RS. A 
falta de recursos para o DNIT no item de 
manutenção das rodovias federais do Rio 
Grande do Sul poderá finalmente fechar os 
dois túneis da BR-101, em Morro Alto, caso 
não haja aportes orçamentários do governo. 
Conforme matéria publicada em jornais de 
circulações estaduais, por enquanto, só há 
verba para mantê-los abertos até novem-
bro, desde que não seja necessário realizar 
obra emergencial nas estradas da União no 
Estado.
Sendo assim, e se mantendo como está a 

situação, em dezembro, as duas travessias 
localizadas em Maquiné seriam fechadas 
ao tráfego de veículos. Como alternativa, os 
usuários da BR-101 teriam de voltar a usar o 
traçado antigo da rodovia, o que aumenta-
ria o deslocamento em mais 11 quilômetros, 
um retrocesso e um isco grande para os usu-
ários, já que os trechos são de MÃO DUPLA.
Para o Litoral Norte, o movimento de Turis-
mo dos argentinos e uruguaios pode sofrer 
ainda mais, caso se mantenha a ameaça. É 
que turistas podem desviar da BR 101 e su-
birem direto para Santa Catarina pela Serra, 
caso a notícia chegue a eles de forma distor-
cida, o que evita que argentinos mantenham 
e suas estadas no Litoral Norte.

A Secretaria de Turismo, 
Esporte e Juventude reali-
zou de 12 a 15 de outubro 
a 1ª Oktobermar de Ar-
roio do Sal que aconteceu 
na Praça da Emancipação. 
O evento contou com os 
shows das bandas Imigran-
te e Festerê, e foi bastante 
prestigiado pela comunida-
de.

Paralelo ao evento, tam-
bém aconteceu a festa de 
16 anos do Motoclube Ser-
vage e o 4º Dia das Crianças 
Solidário, da Oligás, Gato 
Preto e Associação Co-
munitária Tupancy, com o 
Apoio das Secretarias de Turismo e Assistência e 
Inclusão Social. Conforme a prefeitura de Arroio 

do Sal, a Oktobermar entrará no calendário de 
eventos da cidade e também será realizada em 
Areias Brancas.

1ª Oktobermar movimentou o 
feriado de Arroio do Sal

Coral do Passo de Torres 
sendo resgatado após 7 anos

Dom Pedro de Alcântara tem 
novo secretário de Agricultura

A Secretaria de Agricultura de Dom Pe-
dro de Alcântara conta com novo titular 
desde o início de outubro. Gilberto Bock da 
Luz, que é natural da comunidade de Canto 
dos Magnus, foi empossado na última se-
mana pelo prefeito municipal, Dirceu Pinho 
Machado. 

Gilberto é filho de pais agricultores e 
possui ampla experiência na área agrícola. 
Com sua boa articulação política e com pro-
jetos bem elaborados, pretende captar re-
cursos por meio de emendas parlamentares 
para atender as principais necessidades dos 
agricultores locais. 

“A frente da pasta quero ainda fazer um 
atendimento diferenciado ao pequeno e 
médio produtor, além de dar uma atenção 

especial para o Centro Ecológico e para a 
nova cooperativa que está de formando no 
município”, garantiu Gilberto. 

Dom Pedro de Alcântara 
promove evento ROSAZUL
A Prefeitura de Dom Pedro de Alcântara, por 

meio das Secretaria da Saúde, Educação e do 
Departamento de Assistência Social, realizará no 
dia 6 de novembro, às 18h, no Salão Paroquial, o 
evento ROSAZUL. A ação, que integra as campa-
nhas nacionais do outubro rosa e novembro azul, 
buscar conscientizar e prevenir as doenças rela-
cionadas à saúde da mulher e do homem.

Durante o evento, serão promovidas apresen-
tações culturais, rodas de conversa sobre câncer 

de próstata, câncer de mama, incontinência uri-
nária, violência, uso de sal de ervas e atividade 
física. Além disso, serão desenvolvidas oficinas 
com profissionais da área da saúde como médi-
co, enfermeira, nutricionista, fisioterapeuta, psi-
cóloga e educador físico. 

Para facilitar a participação dos moradores, 
haverá um ônibus passando nas localidades. 
Mais informações podem ser obtidas nos setores 
responsáveis. 
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Diretor da Marauto Veículos é homenageado por 
engrandecer o nome de Torres na China

 Na última sessão da Câmara de Ve-
readores de Torres, realizada na segun-
da-feira (16), foi entregue pela casa - à 
pedido do vereador Dê Goulart(PDT) 
-  uma homenagem ao diretor da em-
presa Marauto Veículos de Torres, Mar-
celo Guidi. A homenagem ao empresá-
rio foi por sua empresa ter levado (com 
destaque) o nome da cidade de Torres 
para o outro lado do mundo: a China. 

Marcelo foi até a China receber 
uma premiação de sua empresa - que 
é revendedora autorizada da monta-
dora chinesa Lifan – por ter se posicio-
nado na liderança de vendas na região, 
no Brasil e até em posição mundial 
(se for levada em conta a população 
de abrangência da região de vendas - 
no caso o Litoral Norte do RS e sul de 
Santa Catarina - relacionadas com o 
número de veículos vendidos). 

Marcelo Guidi já trabalha em Torres 
há 18 anos. Começou como vendedor 

de revendas de marcas na cidade, 
depois fundou revendas próprias, in-
cluindo a Marauto Veículos - que ago-
ra atua na venda e assistência técnica 
autorizadas da marca Lifan atualmen-
te, além de vender veículos usados.  
“Fico feliz por estar mais uma vez 
sendo carinhosamente recebido por 
esta população que me acolheu há 18 
anos”, disse Marcelo na homenagem. 
“Divulgamos Torres e a nossa empresa 
na China pelo fato de, felizmente, es-
tarmos entre os maiores marked share 
proporcionais DO MUNDO na venda 
de carros Lifan”, comemorou o diretor 
e empresário.

O vereador Deomar Goulart, em 
seu pronunciamento durante a home-
nagem, também prometeu que vai pe-
dir que o nome de Marcelo Guidi seja 
incluído através de Projeto de Lei na 
lista de Cidadãos Honorários torrenses 
pela casa legislativa. 

Dambros palestrando para estudantes do colégio Jorge Lacerda

Marcelo Guidi (foto)fez sua vida profissional aqui em Torres e agora dirige uma empresa líder 
na marca que trabalha
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No Sábado (dia 14) os atletas Elias Pas-
turiza e Valmir Junior - ambos da equipe 
de boxe Gigantes do Ringue, de Torres - 
disputaram a final do torneio Cinturão de 
Ouro em Balneário Camboriú (SC). Elias 
acabou sendo vice campeão na Catego-
ria Cadete 60kg, após derrota contra um 
atleta da casa na final. Já Valmir, em uma 
luta muito disputada, dominou as ações 
contra atleta de Curitiba na final da cate-

goria Juvenil (também até 60kg): se sa-
grou campeão, trazendo para Torres mais 
um cinturão. 

O técnico da Equipe Gigantes do Rin-
gue,  Dionatan dos Santos, agradeceu "a 
todos que torcem por nós e de alguma 
forma nos ajudam". Agradeceu ainda 
aos patrocinadores do projeto (Estofaria 
Bearte, Hidroambiental, Torres Calçados, 
Mecânica Rpm e Mercado Colonial).

Inicia-se instalação de 
Campo de futebol 7 com 
grama sintética na SAPT

ESPORTES

Jovem boxeador torrense volta 
de Balneário Camboriú com 

cinturão de campeão

TORRES - A SAPT (Sociedade Amigos da 
Praia de Torres) deu início à instalação do 
seu campo de futebol 7 de grama sintética. 
O clube informa que a empresa instaladora 
é a “Greenfield gramados sintéticos", a mes-
ma empresa que instalou o gramado na Are-
na da Baixada, do Clube Atlético Paranaen-
se. "O gramado com fio sintético de 50mm 
é apropriado para disputar campeonatos 
oficiais pela Federação Gaúcha de futebol 
7. Cabe frisar que esta é uma tecnologia de 
ponta, inclusive aprovada pela FIFA", ressal-
ta a assessoria do clube.
A característica principal será a remode-
lação de todo o complexo do futebol 7 da 
SAPque terá arquibancadas, iluminação 
nova, redes de proteção e revitalização do 
entorno. Inicialmente o clube disponibiliza-
rá os jogos para adultos somente para asso-

ciados. A inauguração está prevista para o 
dia 28 de outubro. As informações poderão 
ser obtidas na secretaria do clube ou pela 
página do Facebook; Contato: 3664-1221 
www.facebook.com/sapt.torres ou sapt@
sapt.com.br

Escolinha de futebol 7 

O clube já está cadastrando associados in-
teressados em participar da Escolinha de 
Futebol 7 - cuja previsão de início será já em 
novembro, com o treinador licenciado pela 
Federação Gaúcha de Futebol do RS. Os alu-
nos com idades entre 7 a 11 anos e 12 a 16 
anos terão aulas pela manhã, terças e quin-
tas e segundas e quartas na parte da tarde, 
deixando a sexta feira livre para disputas en-
tre os alunos e recuperação de aulas. 

Definidos os semifinalistas do 
municipal de futebol em Três 

Cachoeiras

No domingo, dia 15 de outubro, ocorreu 
em Três Cachoeiras a ultima rodada do 29º 
Campeonato Municipal de Futebol Adulto 
- TAÇA ONOFRE JOSE DE OLIVEIRA - onde 
foram definidos os confrontos das semi-
finais. Nos jogos no Campo do Pontal às 
13h30min, a Equipe do Paraguai venceu por 
1x0 a equipe do Sociedade, com gol de Lu-
cas Model, e garantiu a classificação em 3° 
lugar. Às 15h30min. a Equipe do Santo Anjo 

perdeu por 2x0 para a Equipe do Lajeadi-
nho, com gols de Jeferson Oliveira e Vinicius 
de Jesus. Entretanto, ambas as equipes se 
classificaram.

  Nesse próximo fim de semana dia 22 
de outubro começa a serem conhecidos os 
Finalistas com os seguintes confrontos, que 
ocorrem no Campo do Pontal: às 14h30min 
tem Lajeadinho x Centro e as 16h30min jo-
gam Santo Anjo x Paraguai .

1º Campeonato de Futebol 7 de Arroio 
do Sal inicia nesse domingo (22)

Inicia no próximo domingo, 22 de outubro, o 1º 
Campeonato de Futebol 7 de Arroio do Sal, catego-
rias Sub-17 e Veterano. No total serão quatro roda-
das na primeira fase, mais a Semifinal (que ocorre 
dia 12 de novembro) e grande final (19 de novem-
bro). Os jogos terão cerca de 45min cada. As dispu-
tas vão acontecer em diferentes campos dos clubes 
da cidade. Acompanhe os jogos da primeira rodada:

Futebol 7 Arroio do Sal - 1ª Rodada
(Domingo, 22 de outubro | Estádio Dorvalino 

Cunha)
- 08:30  – Unidos do Arroio do Sal X Tennessee 

(Sub-17) - 09:20 – União da Vila X Farol (Sub-17)- 
10:10 – Rondinha X Figueirinha (Veterano) -11:00 – 
Rooligans X Ecas (Veterano) - 11:50 – Areias Brancas 
X União da Vila (Veterano)

Valmir (d, ao lado do técnico) foi campeão em sua categoria, enquanto Elias (e) 
ficou com o vice
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