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Se agosto, para os brasileiros, é o mês 
do desgosto, outubro é sempre celebrado 
como a primavera das letras. Um dia, tal-
vez, o seja das Artes e das Letras… Os dias 
30 e 31 são comemorados como Dia do 
Escritor e Dia da Poeaia, respectivamente. 
As Feiras do livro proliferam em todo o ter-
ritório nacional, encontros entre autores e 
leitores são promovidos, leituras são esti-
muladas. Em Portugal, dá-se preferência 
ao dia 10 de junho, data natalícia de Ca-
mões, o Pai da Língua – e da Pátria…- como 
Dia da Língua Portuguesa. Mas, em se tra-
tando de livros, livrarias e leituras, todas as 
datas valem a pena.

Em Torres tivemos mais uma boa Feira 
do Livro, coincidente com dois fatos impor-
tantes: A consolidação do Centro de Estu-
dos Históricos de Torres, sob a liderança de 
Nelson Adams e a criação de vários sites 
voltados à memória e literatura em Tor-
res, dentre eles a Torres TvDigital –www.
torrestvdigital.com.br e a Casa dos Poetas 
de Torres - https://www.facebook.com/
groups/1546735965348235/ . A Feira do 

Livro teve a bênção, registrada em vários 
jornais do país, de Martha Medeiros. Para-
béns ao evento! E à boa cobertura da im-
prensa local, sobretudo a excelente maté-
ria “Cultura em evidência na 17ª. Feira do 
Livro de Torres, assinada por Guile Rocha: 
http://afolhatorres.com.br/cultura-em-e-
videncia-na-17a-feira-do-livro-de-torres/ .

Dois destaques: A realização do  Circui-
to Literário Ruy Ruben Ruschel, nas esco-
las-base de Torres, levando aos jovens a 
obra deste grande pioneiro da História de 
Torres e o lançamento dos seguintes livros:

* Maurício Schwanck lança livro de bio-
grafia

* Antônio Vignale lança “Quatro Con-
tos Infantis”

* Nilton Teixeira lança “Baú de Memó-
rias”

Nelson Adams Fllho lança “Piratas, Cor-
sários, Naufrágios e Canibalismo – Capí-
tulo Especial sobre o Porto de Torres e o 
Nazismo”

* Francisco Jansen lança “Normas Ge-

Economista, Professor  da Universidade de Brasilia, signatário da Carta de Lis-
boa e fundador do PDT, partido pelo qual disputou os Governos de Goiás (1982) 
e Distrito Federal (1994) e page: www.paulotimm.com.br

Paulo Timm 

FOI-SE O OUTUBRO. DEIXOU-NOS UM POUCO 
DE POESIA EM TORRES

rais de Gerenciamento”
* Azeredo Alves Ourique lança “Me-

mórias de um Homem Simples”
* Roni Dalpiaz lança “Diário de Bordo, 

Crônicas da Cidade de Torres”,
* Leonardo Gedeon lança “Os Portais 

de Torres – 2º livro da coletânea”,
* Bento Barcelos da Silva lança “Vale 

do Mampituba”
* Diderot Lopes lança “Memorial dos 

Negros”
 
Continuarei , entretanto, sempre rei-

vindicando maior reverência aos poetas, 
jornalistas, historiadores e cronistas lo-
cais. Por que não um  entrosamento com 
a Biblioteca Municipal, com exposição 
de obras locais poderia engrandecer es-
tas Feiras, o que serviria, também para 
se revalorizar este local, vindo a trans-
formá-lo, com o tempo, num Parque de 
Lazer Cultural e Literário, com salas de 
leitura, projeção de filmes, lan-house e  
encontros? Tendo acesso a internet, veja 
alguns modelos de Bibliotecas Parque 
pelo mundo: http://www.bibliotecaspar-
que.org.br/#home. Cultura, insisto, não é 
um apêndice da vida social, é seu DNA e, 
cada vez mais, uma atividade econômica 
de grande importância para o emprego e 
renda. Na cidade do Porto, em Portugal, 
a centenária Livraria Lello, considerada a 
mais bonita do mundo, de onde trouxe, 
recentemente,  ao meu amigo já Paulo 
Roberto Pegas, torrense emérito,  um belo 

exemplar do Manifesto Comunista (!) é, 
não só um patrimônio cultural da cidade 
como estratégico ponto de turismo. Sem-
pre apinhada.

Ainda falta muito para o desenvolvimen-
to das Letras e Artes no Brasil. Em Torres, 
nem se fala. Quando nos lembramos que 
73% dos brasileiros jamais comprarão um 
livro, metade jamais entrará numa sala de 
concerto ou projeção e pouquíssimo com-
prarão quadros, só nos resta chorar. Mas 
nunca é tarde demais para amar os livros, 
para amar a arte, para viver em harmonia 
com a cultura, como alimento do espírito.

Longa vida para os poetas da Vila e 
quando um deles se vai, como dizia Noel 
Rosa, todos choram, porque é um pedaço 
de cada um de nós que se vai. E enquanto 
estão entre nós, cantemos com eles o vi-
nho da alegria de viver. 

OPINIÃO
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Justamente por ser um tema complexo 
e “caro” à sociedade, o governo do pre-
feito Carlos Souza nesta semana atuou 
de forma agressiva na comunicação com 
a comunidade torrense. Ele disparou 
campanhas nas redes sociais e na mídia 
resumindo a base utilizada para o cálculo 
da nova planta de valores, mostrando os 
diferenciais POSITIVOS das mudanças, ex-
plicando as obrigações legais da prefeitu-
ra em fazer os novos cálculos dos valores 
venais dos imóveis registrados na cidade, 

bem como da tabela de cobrança do Im-
posto sobre Propriedade Territorial Urba-
na (IPTU). 

E na quarta-feira, dia 1º de novembro, 
o prefeito Carlos Souza e sua equipe de 
trabalho nesta área chamaram uma espé-
cie de coletiva para a imprensa, onde foi 
mais uma vez apresentado o PL que vai 
a votação na Câmara nesta segunda-fei-
ra (6/11). A FOLHA estava lá, e foi dado 
espaço para que os jornalistas presentes 
tirassem suas dúvidas.

O prefeito de Torres pessoalmente ex-
plicou que seu governo quer fazer JUSTI-
ÇA na questão da cobrança de imposto. 
Disse que seu governo quer ser diferente 
e, de certa forma, progressista também 
neste item.  Carlos Souza lembrou que a 
prefeitura já está sendo cobrada pela DE-
FASAGEM nos valores cobrados em alguns 
bairros onde a valorização nos imóveis foi 
mais visível (caso da Praia Grande). Essa 
defasagem, lá na frente, pode gerar um 
processo de improbidade administrativa 

por conta da renúncia fiscal alegada pe-
los órgãos de controle e pela lei, caso não 
haja uma NOVA planta de valores. Carlos 
lembrou que a ÚLTIMA reavaliação dos 
imóveis foi feita em 2005, ainda no go-
verno João Alberto. E que, de lá para cá, 
os valores venais (que são a base para o 
cálculo do IPTU) não tiveram reavaliação 
de valor conforma o mercado (apenas re-
ceberam correção monetária tendo como 
base a inflação e outros itens nestes 12 
anos ).

ECONOMIA

Câmara deve votar nova planta de valores para 
cálculo de IPTU em Torres nesta segunda (06)

Valores não foram revisados nos últimos 12 anos e Tribunal de Contas exige revisão sob pena de sansões contra o município

Coletiva de imprensa detalhou o processo e os diferenciais

Área próxima ao mar na Praia Grande  é a que deve receber os maiores aumentos de valores que servem de base 
para o imposto  e de  alíquotas  de tabela progressiva a ser votada pela Câmara

 Na coletiva com a imprensa e nas reu-
niões feitas com os vereadores sobre o 
assunto, o prefeito de Torres disse que 
também procurou demonstrar o “espiri-
to de justiça” da nova lei. É que, além de 
mudar a planta de valores, o prefeito de 
certa forma DIMINUIU as alíquotas (per-
centual projetado sobre o valor dos imó-
veis) que serão projetadas no novo valor 
das moradias e terrenos urbanos. Além 
de ser contratada uma empresa especia-
lizada em avaliações VENAIS (de venda 
rápida de imóveis - o que diminui em 30 
% o preço, porque são valores de venda 
rápida, por isto a nomenclatura “Valor 
Venal”) a prefeitura fez uma tabela de alí-
quotas a serem aplicadas levando em con-

ta o preço dos imóveis: quanto mais baixo, 
menor será o percentual incidente. Para o 
prefeito, esta atitude de seu governo dá 
um tom social na questão da cobrança de 
IPTU, mantendo o método de cobrar mais 
dos que (teoricamente) têm mais e cobrar 
menos dos que (teoricamente) têm me-
nos dinheiro e moram em imóveis menos 
valorizados.

Por exemplo: os terrenos baldios que 
hoje possuem uma alíquota única de 2% 
(do valor do tereno) ficarão com alíquo-
tas que variam entre 1,1% e 1,5%. Casas 
que hoje tem alíquotas de 0,75% vão ficar 
com percentuais variáveis também: entre 
0,3% (para imóveis com avaliações baixas) 
e no máximo de 0,7% para os imóveis mais 

caros. A tabela que pode ser vista no PL, 
portanto, obedece este critério variável. 
Quanto mais barato o imóvel, menos per-
centual é aplicado. 

A demonstração sugere que só vai ha-
ver correção de mercado dos imóveis. E 
mostra que mais de 9 mil casas e terrenos 
terão IMPOSTO DIMINUÍDO. É que a área 
mais afetada por aumentos de IPTU será a 
área de maior vocação ao “Turismo/ Vera-
nismo”, na beira das praias centrais - prin-
cipalmente na Praia Grande e nas casas e 
terrenos localizados em CONDOMÍNIOS 
HORIZONTAIS.  É que, como estes últimos 
estão construídos em bairros com valores 
venais de imóvel “soltos” mais baixos, até 
então os impostos nestes condomínios 

eram similares aos bairros mais periféri-
cos de Torres - como o Guarita, o Salinas, 
o São Francisco, por exemplo. Agora os va-
lores pagos pelos donos de terreno serão 
muito maiores, porque terá a base o valor 
VENAL atualizado, calculado este ano.  

Outra novidade que também faz justi-
ça no PL é a de oferecer desconto de 80% 
para os terrenos que recebem restrições 
ambientais para serem construídos. Caso 
os proprietários provem que não podem 
construir nos lugares por força de falta de 
licenças da Fepam e outras (marinha, por 
exemplo), o proprietário de TERRENO re-
ceberá este desconto da prefeitura, pois 
no momento não pode sequer usar seu 
patrimônio para construções.  

Justiça para imóveis menos valorizados e terrenos com impedimentos

A projeção da área de arrecadação tri-
butária da prefeitura é de que a receita 
prevista para recolhimento de IPTU na 
cidade passe de teóricos R$ 28 milhões 
(projetados neste ano de 2017) para R$ 
40 milhões - projetados após a aplicação 

da nova planta de valores e os novos per-
centuais de IPTU em Torres. Isso repre-
sentaria cerca de 40 % de aumento na ar-
recadação neste item fiscal da prefeitura 
- pelo menos teoricamente, porque nun-
ca se consegue arrecadar tudo.  Os téc-

nicos dizem que a inadimplência gira em 
torno de 20% e 30%, o que pode baixar 
o AUMENTO REAL das receitas a partirdo 
IPTU para 35 %.  

E pelo novo método da prefeitura, 
este aumento é fruto da valorização dos 

imóveis em Torres, o que de certa forma 
sinaliza que a DESTINO TURÍSTICO TOR-
RES VALORIZOU 40% em 12 anos, pois a 
maioria dos impostos maiores é em áre-
as de demanda feita por turistas e vera-
nistas. 

Aumento na receita deve ficar em torno de 40%

A votação deve ser polêmica porque 
o setor público vem sendo alvo de de-
preciações diversas da sociedade por 
conta de todas as questões estampadas 
pela Lava-jato, Mensalão, dentre ou-
tros crimes envolvendo políticos e ser-
vidores do setor. Mas o governo Carlos 

Souza (PP) possui somente 5 possíveis 
votos de oposição (4 do PMDB e um do 
PRB). Os outros 8 dos 13 existentes são 
da base do governo e possuem CCs na 
prefeitura - vindos dos partidos PP, PDT, 
PTB, PT e Rede. 

Mas como este tema de certa forma 

é polêmico e mexe com ideologias DE 
FUNDO das agremiações e dos POLÍ-
TICOS, alguns vereadores da oposição 
podem votar a favor do governo Carlos, 
aprovando o processo; bem como ou-
tros da base aliada podem votar con-
tra, atendendo pressões de suas bases 

eleitorais. Lembrando que a presidente 
da Câmara de Torres, Gisa Webber (PP) 
só vota se houver empate. Pode ain-
da existir EMENDAS no PL, que vai ser 
aprovado ou rejeitado provavelmente 
nesta segunda-feira, dia 6 de novem-
bro. 

Votação deve ser polêmica

Por Fausto Júnior

Na sessão ordinária da Câmara 
de Torres da próxima segunda-fei-
ra, dia 6 de novembro, deve entrar 
na Ordem do Dia a discussão e vo-
tação do processo 54/2017, que 
aprova o modelo de Avaliação em 
Massa de Imóveis, para efeitos de 
lançamento e cobrança do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Ter-
ritorial Urbana (IPTU) a partir do 
ano de 2018. Na prática, se trata da 
nova Planta de Valores dos imóveis 
registrados em Torres, com novas 
formulas para o cálculo do impos-
to.

O tema é polêmico sempre que 
entra em pauta - porque se trata de 
aumento de impostos, pelo menos 

em alguns imóveis. E como há in-
cremento no imposto pago, em 
Torres (como em qualquer lugar 
do mundo) surgem reclames por 
parte de quem terá que pagar mais 
com as novas taxas propostas. Por-
tanto, o processo tem gerado vá-
rios debates entre autoridades da 
política torrense – principalmente 
por parte dos vereadores de opo-
sição ao governo Carlos Souza 
(PP). E estes debates também têm 
envolvido muitos cidadãos segui-
dores, onde argumentos legítimos 
misturam-se com informações dis-
torcidas e são colocados em pauta 
- e depois acabam sendo usadas 
(muitas vezes descontextualiza-
das) como base para a rebeldia de 
outras pessoas das redes sociais. 
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Postes estão presentes, mas ficam desligados pela noite na maioria 
dos pontos da BR 101
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A alegação da empresa rebelada foi de que o 
critério de pontuação qualitativa possuía falhas, 
pois exige experiência em operação de gastrono-
mia em beira de praia. E isto - na avaliação da em-
presa impugnadora do certame – inviabiliza a mes-
ma, pelo fato da própria regra não permitir que a 
empresa conquistasse experiência, numa espécie 
de vício de origem. Por outro lado, a reclamante 
afirmou que possui larga experiência em gastrono-
mia, o que teoricamente a habitaria de participar 

(com chances) no certame de pontuação, e assim 
alcançar a licença de operadora  módulos fixos de 
gastronomia na beira de praia de Torres.

Vereadores foram procurados para que inter-
viessem no processo, já que a maioria dos opera-
dores dos chamados “barracas” de beira de praia 
são de famílias torrenses que (teoricamente) con-
tam com o dinheiro conquistado no trabalho de 
veraneio.  Muitas delas, inclusive, alegam neces-
sitar destes valores como forma de se manter du-

rante todo o ano. E as mesmas estavam receosas 
de perderem suas licenças, por conta da mudança 
de critérios de pontuação. 

Na totalidade, os vereadores se posicionaram 
a favor da municipalidade trabalhar para prote-
ger os operadores torrenses licenciados. Muitos 
lembraram que já existem vários comerciantes 
individuais de fora da cidade que vêm à Torres 
na temporada vender na beira da praia (de forma 

ambulante), sem licença. E que isto - junto com a 
falta de fiscalização suficiente para impedir estas 
irregularidades - acaba atrapalhando os ganhos 
dos operadores fixos em pauta. Mas a procuradora 
do município alertou que a lei maior protege jus-
tamente o contrário: exige licença formal e regras, 
mas não deixa que as prefeituras protejam nin-
guém - alegando o principio da equidade, exigido 
constitucionalmente. 

POLÍTICA

Empresa torrense impugnou certame alegando erros nos critérios. Detentores de licenças atuais alegam que possuem direitos de se manter operando

Prefeitura torrense terá de fazer novo edital para 
renovar licenças de 'barracas' de beira de praia 

Prefeitura e vereadores realizaram reunião e estudam forma de atender pedidos

Prefeito busca recursos e deputados gaúchos sinalizam investimentos em Torres
Como já foi anteriormente noticiado no 

jornal A FOLHA, p prefeito Carlos Souza esteve 
em Brasília no período de 17 a 20 de outubro, 
juntamente com o secretário de Planejamento, 
Trabalho, Indústria e Comércio, Matheus Jun-
ges, em busca de recursos para Torres. E 10 de-
putados já sinalizaram a liberação de emendas 
para o Município.

Entre os recursos sinalizados, estão R$ 400 
mil para pavimentação dos Molhes, com emen-
da de autoria do deputado Afonso Hamm, R$ 
250 mil para construção de um palco cultural no 
Parque de Balonismo, pela deputada Maria do 
Rosário, R$ 250 mil para infraestrutura urbana, 

pelo deputado José Otávio Germano, e R$ 500 
mil também  para infraestrutura, pela senadora 
Ana Amélia Lemos. Outros deputados também 
confirmaram o apoio ao Município com pedidos 
de emendas parlamentares com valores a se-
rem definidos: Cajar Nardes, Pompeo de Matos, 
Danrlei de Deus, Giovani Cherini, João Derly e 
Heitor Shuch.

Em Brasília, o prefeito e o secretário também 
aproveitaram para agilizar a liberação de recur-
sos junto aos Ministérios. Com o apoio do de-
putado Cajar Nardes, uma importante reunião 
foi realizada com o Ministro do Turismo Marx 
Beltrão, que teve como pauta a liberação de re-

cursos para a Rota Salinas e o Reveillon de 
Torres. Na Funasa, o encontro tratou so-
bre os convênios para instalação de água 
potável no Jacaré, melhorias sanitárias do-
miciliares e gestão de resíduos sólidos. No 
Ministério da Agricultura, o encontro bus-
cou a agilização de recursos para a revita-
lização das estradas vicinais na ordem de 
R$ 3 milhões e a doação de um caminhão 
para a Secretaria de Desenvolimento Rural 
e Pesca. O prefeito e o secretário também 
participaram de reuniões nos Ministérios 
da Educação e dos Esportes para tratar de 
projetos já encaminhados.

Por Fausto Júnior

Na última terça-feira, dia 31 de outu-
bro, uma reunião emergencial foi reali-
zada na Câmara Municipal de Torres, à 
pedido da maioria dos edis da casa legis-
lativa. O encontro foi entre vereadores, o 
prefeito Carlos Souza, a procuradora geral 
da prefeitura, Pâmela Souza, e o secretá-
rio de Planejamento Indústria e Comércio 
Mateus Junges - e teve a presença maciça 

de proprietários dos  “módulos” de ven-
das de bebidas e alimentos fixos de beira 
de praia, chamados de barracas ou quios-
ques (instalados nas areias das praias tor-
renses). É que na sexta-feira passada (dia 
27/10), uma empresa local pediu impug-
nação administrativa do edital que anual-
mente é feito para recadastrar os opera-
dores de beira de praia, o que teve de ser 
aceito pela prefeitura (que vai ter de fazer 
um novo edital).

Experiência em beira de praia X experiência geral

Há risco de o “imbróglio” atrasar as novas licen-
ças dos donos dos espaços de beira de praia fixos. 
É que o verão vem aí, inicia daqui a 45 dias... E se a 
empresa que impugnou o processo administrativa-
mente seguir alegando problemas no novo edital, 
o processo pode acabar saindo do âmbito adminis-

trativo e indo para o âmbito jurídico, gerando um 
processo na justiça. E há ainda o risco de o Minis-
tério Público (MP) entrar com o processo e a justiça 
aceitar os argumentos (da empresa reclamante e 
do MP). Inclusive a implantação de um instrumento 
jurídico - que poderia até proibir que os quiosques 

funcionem já neste veraneio - não é descartada. 
Os vereadores, portanto, prometeram encami-

nhar moção de apoio aos atuais operadores para o 
Ministério Público e a Justiça de Torres, defenden-
do seus direitos conquistados e suas necessidades 
vitais de trabalhar, caso o processo seja aberto no 

judiciário.  Os mesmos vereadores sugeriram, no 
entanto, que a associação dos comerciantes em 
pauta contrate um advogado para que os associa-
dos tenham agilidade em conseguir instrumentos 
jurídicos para, se necessários, conseguir se manter 
operando no verão através de liminar. 

Outro edital com pequenas modificações

Os espaços de beira de praia (barracos) são uma 
licença da prefeitura para que pessoas operem nos 
locais com critérios de proteção ambiental e de 
proteção sanitária, à luz das legislações nacionais 

e estaduais. Para que a prefeitura possa oferecer 
este espaço - que afinal visa o conforto do veranista 
e morador frequentados de praia – a mesma paga 
uma taxa para o governo federal (Patrimônio da 

União) e paga para que a CEEE e Corsan consigam 
fornecer água e luz aos espaços, além de recolher o 
lixo dos resíduos das operações diariamente.

Conforme informou o prefeito, os valores das 

licenças de operação pagas pelos operadores das 
barracas de beira de praia, não pagam sequer estes 
custos fixos da prefeitura, portanto nunca houve e 
ainda não há ganhos fiscais para a municipalidade. 

Prefeitura paga para marinha e paga custos estruturais

Reunião do prefeito com autoridades em Brasília
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AHRBS com estande próprio na Feira 
Internacional de Turismo em Buenos Aires

Torres se fez presente mais uma vez 
na edição 2017 da FIT (Feira Internacio-
nal de Turismo), recentemente realizada 
em Buenos Aires. E foi a Associação de 
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 
de Torres (AHRBS) que providenciou a 
compra do espaço (estande) próprio 
para apresentar a cidade de Torres aos 
quase 90 mil visitantes do evento (dados 
da organização da FIT), visitantes estes 
considerados, na maioria, um público 
especializado ou com alto poder aqui-
sitivo. Conforme Clarissa Raupp , presi-

dente da Associação, que reúne a maio-
ria dos estabelecimentos que trabalham 
diretamente com o turismo em Torres, 
a AHRBS investiu, somente no stand, R$ 
20 mil para garantir seu espaço na im-
portante feira. 

Presentes e representando a Asso-
ciação na feira, estiveram os empresá-
rios Danilo Munari Raupp, Rubens de 
Rose, Gustavo De Rose, Roniel Lumertz, 
Ataualpa Lumertz, Valdinei Silveira, 
Edair Machado, Olavo Mota, Felix Si-
mão, Jair da Rosa (Peron), Suzi Souza, 

e convidados. Para representar o poder 
público de Torres no evento de turismo 
internacional, participaram o prefeito 
da cidade, Carlos Souza, e a secretária 
de Turismo Carla Daitx.

Os torrenses na feira divulgam o 
“Destino Torres” tanto para os operado-
res de Turismo da América Latina (e de 
outros cantos do mundo) quanto para 
o público em geral, consumidor de tu-
rismo e morador da capital portenha e 
região, pessoas que vão à feira conferir 
as novidades para consumo turístico e 

destinos. 
Os hoteleiros e 

restauranteiros tam-
bém aproveitam e 
promovem seus es-
tabelecimentos no 
evento internacio-
nal, além de muitas 
vezes já fecharem 
pacotes de hospe-

dagem e alimentação com antecedência 
- por conta da alta presença de pessoas 
de trade turístico no local.  E esta ação 
acaba projetando com mais precisão 
como será a presença média de turis-

tas internacionais na cidade durante a 
temporada 2017/2018, assim como dá 
sinais da importância do câmbio no fe-
chamento dos negócios entre 'Herma-
nos' e os torrenses. 

Torrenses, da iniciativa pública e privada, juntamente com política gaúchos, 
em Buenos Aires

Trade de Turismo torrense deve trazer tendência das preferências dos turistas “Hermanos” para o veraneio que se aproxima

 FIT é a feira mais importante para o trade do Turismo da América Latina

A FIT América Latina se trata da reunião 
de negócios mais esperada por operadores 
da América do Sul, oportunidade para apre-
sentar produtos, estabelecer sociedades  e 
fechar negócios com as quase 90 mil pessoas 
que passam pela feira.  Neste ano o evento 
aconteceu entre os dias 28 e 31 de outubro. 
Lembrando que o turismo é uma das indús-

trias que mais cresce no mundo, apresentan-
do melhores resultados e mais investimentos 
a cada ano que passa. 

Em nota para a imprensa, a AHRBS de Tor-
res informa que, ainda neste ano a comitiva 
torrense estará participando – também com 
stand próprio - no FESTURIS (Feira em Grama-
do) e da Feisma (em Santa Maria). 
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Por Fausto Júnior

Em Sessão Solene, realizada na última segunda-
-feira, dia 30 de outubro, a Câmara Municipal de 
Torres formalizou a criação, em sua estrutura, da 
Procuradoria Especial da Mulher. A formalização 
aconteceu de fato quando foi empossada a verea-
dora Mariete Silveira, A Zete (PT) como a primeira 
procuradora da casa. Ela fica no cargo até o final 
desta legislatura, que encerra no final do ano de 
2020 e se iniciou no inicio deste ano de 2017.

Foram várias participações da sociedade torren-
se na solenidade, principalmente as lideranças de 
movimentos e entidades ligadas à questão de gêne-
ro na cidade e de partidos políticos diversos. Fize-
ram-se presentes, ainda, convidados ilustres como  
o presidente da Assembleia Legislativa do RS, depu-
tado Estadual Edegar Pretto (PT), além de represen-
tante do gabinete da deputada Federal Maria do 
Rosário e a vereadora de Charqueadas Rosângela 

Dorneles – Procuradora da Mulher daquele muni-
cípio (um dos poucos do interior que possui este 
cargo). Estas presenças mostram o apoio do PT da 
vereadora Zetti à sua posse, assim como destacam 
e estampam que esta causa é uma das mais caras 
do Partido dos Trabalhadores. 

Vereadora Zete Silveira (PT)

MULHERES

Vereadora Zete é empossada como 
Procuradora da Mulher da câmara de Torres

Sessão Solene teve prestígio até do presidente da Assembleia  Legislativa do RS, 
Edegar Pretto

Políticas afirmativas em destaque
Na ocasião na Câmara torrense, a deputada Ma-

ria do Rosário se pronunciou por um vídeo grava-
do ainda ontem, direto de Brasília, que foi exibido 
para os presentes. A deputada federal lamentou 
não poder estar em Torres, mas comemorou o feito 
da cidade em conseguir aprovar esta representati-
vidade da Procuradoria da Mulher em sua Câma-
ra Local, parabenizando sua copartidária do PT de 
Torres, Zete Silveira.

O Deputado Estadual e presidente da Assem-
bleia Legislativa neste ano de 2017, Edegar Pret-
to fez um discurso bastante político-institucional. 
Ele enfocou em sua fala a necessidade de políticas 
afirmativas de proteção e empoderamento das 
mulheres em todo o Brasil. Mostrou com dados o 
aumento da violência de gênero nas estatísticas do 
país e do RS e desafiou a sociedade, quando suge-

riu, por exemplo, que os homens devessem apoiar 
as causas femininas -  inclusive assumindo afazeres 
domésticos que muitas vezes (ainda) são exercidos 
apenas pela mulher, para ele um resíduo do pre-
conceito de gênero no Brasil. 

Rosângela Dorneles, Procuradora da Mulher da 
Câmara de Charqueadas, lembrou que seu traba-
lho nesta função dentro do  Poder Legislativo serve 
para empoderar a mulher através de ações volta-
das nas questões do gênero feminino. Trabalho 
este que,  conforme sugeriu, deve ser feito atra-
vés de novas  leis e da cobrança do cumprimento 
de leis municipais, estaduais e federais no âmbito 
do município.  Rosângela pediu também que fos-
se incluído um trabalho generalizado de melhorias 
na estrutura de atendimento da mulher na Saúde 
Pública,  serviço que  segundo ela, acaba sendo o 
mais procurado nos casos de agressões  contra mu-
lheres. 

A vereadora Zete - primeira procuradora da Mu-
lher da Câmara de Vereadores de Torres -  em seu 
discurso foi simples e direta. Ela comemorou a pos-
sibilidade das questões de igualdade e proteção do 
gênero feminino estarem representada e prome-
teu que se fará presente nas ações e projetos que 
envolvam o às questões de defesa e de empodera-
mento das mulheres na cidade. Zete também lem-
brou que campanhas e ações que diminuam o pre-
conceito em geral também farão parte da base que 
estrutura o trabalho que promete fazer em Torres.

Uma espécie de “embaixada” da representação política do gênero Feminino

A Procuradoria Especial da Mulher - conforme PL 
aprovado no final de setembro passado por unani-
midade na Câmara de Torres - servirá para ser uma 
espécie de embaixada de representação do Poder Le-
gislativo torrense. A ideia é que esta representação 
se faça presente em vários movimentos e atos em 
prol da garantia dos direitos das mulheres.  

No texto do PL as atividades são: zelar pela partici-
pação mais efetiva das vereadoras (feminino) nos ór-
gãos e nas atividades da Câmara Municipal; receber, 
examinar e encaminhar aos órgãos competentes,  
denúncias de violência e de discriminação contra a 
mulher; fiscalizar e acompanhar a execução de pro-
gramas do Governo Municipal que visem à promo-
ção da igualdade de gênero; cooperar com organis-

mos públicos e privados, voltados à implementação 
de políticas para as mulheres; promover estudos e 
debates sobre violência e discriminação contra as 
mulheres; acompanhar os debates promovidos pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e outros 
órgãos locais instituídos com o fim de refletir e atuar 
com a temática dos direitos do gênero; promover a 
integração entre o movimento de mulheres e a Câ-
mara Municipal; e organizar e divulgar a legislação 
relativa aos direitos das mulheres.  

No mesmo texto do PL ficou decidido, também, 
que no início de cada legislatura será indicada uma 
vereadora, se existir na composição da Câmara, ou 
na falta desta, um vereador, para exercer o cargo de 
Procuradora Especial da Mulher.

Presidente da Assembleia Legislativa do RS, 
Edegar Pretto, se fez presente na solenidade
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APÓS TENTATIVA DE DISPAROS CONTRA A POLÍCIA, INDIVÍDUO É 
PRESO EM TORRES

Final de tarde de domingo (29) em 
Torres. Por volta das 19h20, uma guar-
nição da Brigada Militar, em patrulha-
mento no Bairro Guarita, se deparou 
com 4 indivíduos. Estes, ao avistarem 
a viatura se aproximando, correram em 
direção as dunas em atitude suspeita.

Os policiais, já tendo conhecimen-
to de que havia indivíduos no referi-
do bairro que estariam em posse de 
armas de fogo, tentaram abordagem 
dos mesmo. Os indivíduos buscaram 
se esconder ans dunas, onde um deles 
teria tentado efetuar 2 disparos (com 
um revolver 0.38) contra a guarnição – 

sem entretanto ter êxito, visto que as 
munições falharam (Conforme a BM de 
Torres) .

Afinal, acabou sendo capturado e 
preso pela guarnição um individuo, 
bem como foi apreendido o material 
que estava com ele. M.S.C. ainda se 
encontrava com colete balístico e arma 
de fogo municiada com 6 cartuchos 
intactos. Ele foi conduzido a Unidade 
de Atendimento de saúde e, poste-
riormente, à Delegacia de Policia Civil, 
onde foi lavrado o auto de prisão em 
flagrante por tentativa de homicídio e 
porte ilegal de arma de fogo.

Irmãos presos em Arroio do Sal

Nesta quarta-feira (1°), agentes da Policia Ci-
vil de Arroio do Sal e Terra de Areia prenderam 
dois indivíduos envolvidos em tentativa de ho-
micídio e ameaças contra funcionários de em-
presas de zeladoria de Arroio do Sal. Os presos 
tiveram prisão preventiva decretada pela co-
marca de Torres, uma vez que foram reconheci-
dos pelos funcionários. Na ação criminosa, uma 
das vítimas chegou a ser atingida por disparos 
de arma de fogo. 

Os indivíduos os irmãos A. L. F de 36 anos e 
D. L. F de 37 anos, ambos se encontravam em 
liberdade condicional, com antecedentes crimi-
nais por trafico de drogas, roubo a residência 
e a mão armada e tentativa de homicídio. Na 
ação de captura, foi apreendido em poder dos 
envolvidos objetos sem procedência e uma lis-
tagem com encomenda de objetos. Os indivídu-
os foram encaminhados ao Presídio Modulado 
de Osório.

Foto: Policia Civil Arroio do Sal

Tenente aposentado da BM 
assassinado em sua casa após 

reagir a assalto em Arroio do Sal
Na noite do último do-

mingo (29), um idoso de 
74 anos foi assassinado 
em Arroio do Sal. Confor-
me informações da Briga-
da Militar, o crime teria 
ocorrido na casa da víti-
ma, no Balneário Rondi-
nha, durante um assalta 
à residência. O homem 
assassinado é um policial 
militar aposentado, te-
nente Milton Paulo Castro 
Teixeira. 

Ao deparar-se com um 
dos bandidos em sua casa, 
a esposa do tenente apo-
sentado teria se assusta-
do, o que  levou Milton a 
reagir ao assalto e entrar 

em luta corporal com um 
dos bandidos. Entretanto, 
ele não percebeu a pre-
sença de outro criminoso 
armado na residência, que 
foi quem acabou por des-
ferir os tiros, baleando o 
policial aposentado. 

Dois homens que esta-
riam em um veículo Gol 
prata teriam participado 
do crime. Policiais reali-
zam buscas aos crimino-
sos. Conforme informado 
pela Brigada Militar do RS, 
12 policiais já foram mor-
tos em 2017 - sendo 6 des-
tes aposentados (como o 
tenente Teixeira), um na 
reserva e 5 na ativa.
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MP não aceita denuncia do vereador 
Pardal sobre ROMBO nas contas da 

prefeitura passada
TORRES - No inicio da última sessão da Câ-

mara Municipal, realizada na segunda-feira, dia 
30/10, a mesa diretora leu uma correspondên-
cia vinda do Ministério Público Estadual, com 
sede em Torres. Nela, a promotoria respondeu 
ao ofício aprovado por unanimidade pela casa, 
de autoria do vereador Pardal, que pedia que 
o Ministério Público investigasse as contas da 
ex-prefeita Nílvia Pereira, referentes ao ano de 
2016. 

A resposta Ministério Público ao requeri-
mento foi que “não houve indício nem de im-
probidade administrativa nem de outros cri-
mes”. Portanto, a resposta encerra afirmando 
que “a demanda da câmara foi arquivada por 
falta de motivos de seguir a investigação”.

O vereador Pardal quer que o poder judiciá-
rio se posicione sobre os R$ 20 milhões de Res-
tos a Pagar apresentados no balanço financeiro 

do governo anterior. Quer que sejam investiga-
dos, ainda, os R$ 9 milhões que sequer tinham 
fonte de receita e foram gastos, também sem 
lastro financeiro no mesmo governo.

Simers alerta para risco 
da falta de médicos em 

Torres no verão

Pardal quer saber quem paga a conta

Vereador Fábio da Rosa reclama de 
denúncias feitas em Redes Sociais pela 

internet
Em seu pronunciamento na última sessão 

da Câmara Municipal, realizada na segunda-
-feira, dia 30 de outubro, o vereador Fábio da 
Rosa (PP) reclamou de acusações feitas nas 
redes sociais da internet por pessoas que es-
tariam, conforme ele, “mal informadas sobre 
a realidade das coisas”. 

O vereador – que também é líder do go-
verno Carlos Souza na casa - narrou uma 
afirmação de uma pessoa em rede social, re-
clamando que ele (Fábio) teria prometido co-
locar rede elétrica em uma rua ou num deter-
minado bairro.  “Quero deixar claro que não 
prometi nada. O que posso ter prometido foi 
pedir providências para a colocação de lâm-
padas em determinados lugares, a única coisa 
que tenho autonomia”, afirmou o verador. 

Fábio aproveitou e criticou a rede social. 
Para ele um lugar onde muitas mentiras são 

colocadas, porque as pessoas não são bem in-
formadas sobre a realidade das coisas. “Não 
sou contra as redes sociais, mas fico indigna-
do que muitas coisas delas são baseadas em 
fatos errados e pouco produzem”, encerrou 
Fábio.  

Fábio da Rosa

Vereador Gimi insiste na 
importância de Jet Skys para os 

salvamentos no veraneio
Em seu pronunciamento na última sessão 

da Câmara Municipal de Torres, realizada na 
segunda-feira, dia 30 de outubro, o vereador 
Gimi (PMDB) comemorou a possibilidade da 
entrada de recursos oriundos de articulações 
políticas dele e da bancada do PMDB com 
deputados federais - para a vinda de dinhei-
ro para Torres através de emendas parla-
mentares ou de orçamentos governamentais 
formais. Dentre outras coisas que podem ser 
aportadas na cidade com estes recursos, está 
uma verba de R$ 75 mil para a compra de 
um Jet Ski para ser utilizado pelos bombei-
ros na Operação Golfinho, aqui em Torres. 
“Lembro que mais uma vez estamos sem um 

Jet Ski em funcionamento na entrada de um 
veraneio. Insisto que muitas outras coisas 
poderiam ser substituídas para a cidade ter 
recursos para este equipamento”, disse Gimi. 

O vereador sugeriu que a cidade colocas-
se em seu orçamento este apoio aos salva-
mentos de veraneio para que não fosse ne-
cessário anualmente buscar dinheiro fora e 
correr o risco de passar o verão sem Jet Ski, 
para Gimi, um equipamento que salva vidas. 
“Já avisei e aviso de novo. Não vamos depois 
reclamar que pessoas morreram afogadas no 
veraneio aqui em Torres simplesmente por-
que não tinha um Jet Ski para busca-las no 
mar”, lembrou desabafando Gimi.  

Com Nana Hausen (Simers)

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul 
(SIMERS) alerta para o risco de falta de mé-
dicos em Torres. Os médicos que atuam no 
Pronto Atendimento (PA) e no Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência (SAMU) ameaçam 
romper seus contratos em função da falta de 
condições dignas de trabalho e de uma política 
de remuneração mais justa.

O SIMERS marcou uma reunião com o pre-
feito Carlos Souza nesta quarta-feira (01/11) 
para negociar uma saída. Mas devido a uma 
agenda na Argentina, o chefe do Executivo mu-
nicipal cancelou o encontro de forma unilateral 
(conforme a assessoria do SIMERS). Na pauta, 
estava o projeto de lei que o prefeito se com-
prometeu a enviar à Câmara de Vereadores, 
em abril, prevendo um incentivo remunerató-
rio aos médicos. Uma nova reunião deverá ser 
agendada entre a entidade médica e o prefeito 

de Torres.
“Na época, o prefeito assumiu o compromis-

so, juntamente com a Procuradoria Geral do 
Município e a secretária municipal de Saúde, 
de encaminhar a proposta, pois os vereadores 
certamente votariam a favor da medida, que 
resultaria em mais saúde para a população”, 
destaca o diretor do SIMERS, André Gonzales.

Para o representante da entidade médica, 
os avanços são essenciais para garantir a ma-
nutenção dos serviços de Saúde na iminência 
da temporada de verão, quando a população 
da cidade aumenta consideravelmente. “Há o 
risco de desassistência da população que vêm 
para Torres em massa para o réveillon, car-
naval, festa de Navegantes e até mesmo para 
veranear”, alerta Gonzales. “Esperamos, agora, 
que o prefeito mantenha o compromisso já fir-
mado e que o incentivo se torne realidade o 
mais breve possível”, enfatiza o diretor do SI-
MERS.

Entre 08 e 11 de novembro 
tem 1ª EXPO TORRES

Começa na próxima quarta-feira, 8 de no-
vembro, a 1ª EXPO TORRES que tem como pro-
pósito maior, promover a produção local em to-
dos os seus segmentos. A mostra vai possibilitar 
a comercialização dos produtos, a qualificação 
destes empreendedores e divulgar para a co-
munidade o potencial de nosso município. A 1ª 
EXPO vai ocorrer de quarta até sábado (dia 11) 
nas dependências do espaço onde, até alguns 
meses atrás, funcionava o Centro Municipal de 
Cultura (que passou por reforma para atender 
a nova demanda). A entrada é gratuita. Apenas 
para assistir as palestras é solicitado a doação 
de um quilo de alimento não perecível. A pro-
moção do evento é da Prefeitura de Torres, por 
meio da Secretaria de Planejamento, Trabalho, 
Indústria e Comércio em parceria com o Sebrae. 

Serão cerca de 30 estandes com a exposição 
de produtos locais que passam pela agricultura, 

artesanato, construção civil, decoração, gastro-
nomia, moda, móveis e muito mais. Na progra-
mação, Feira Regional de Crédito e Rodada de 
Negócios para Empresas, Oficinas e Workshops 
para qualificação dos empresários, com desta-
que para quatro palestras e promoção da nossa 
cultura, com apresentação de artistas locais. 

A intenção da EXPO TORRES  é aproximar 
quem busca uma colocação no mercado para a 
sua produção e deseja seguir o caminho do em-
preendedorismo, nas diversas oportunidades 
que estarão sendo oferecidas. A Feira Regional 
de Crédito contará com a presença de bancos e 
empresas de créditos. Estarão presentes, repre-
sentantes de instituições que podem impulsio-
nar os negócios  -como o Sebrae, Senac, Secre-
taria Municipal de Turismo, Escola Santa Rita, 
Cidade da Oportunidade, entre outros. Confira 
a programação desta Feira de Oportunidades.

1° EXPO TORRES - Programação 

DIA 08/11 – quarta-feira
14h - Abertura da Feira Comercial; 14h às 22h - Café Rural; 14h às 15h – Mesa de debates 

setor industrial torrense; 16h às 17h – Mesa de debates setor hoteleiro torrense; 18h – Aber-
tura Oficial da 1ª ExpoTorres;  19h – Apresentação – Mágico Raimini; 20h – Palestra “Como o 
novo mundo digital impacta o seu negócio” com Porã Bernardes Entrada: 1kg de alimento não 
perecível; 22h – Encerramento Feira Comercial

 
DIA 09/11 – quinta-feira
14h – Abertura da Feira Comercial; 14h às 22h- Café Rural; 14h às 18h – Feira Regional de 

Crédito e Rodada de Negócios; Responsáveis: Sebrae e Sala do Empreendedor; 18h – Palestra 
“Gestão Estratégica nos Negócios” com Fernando Paz. Entrada: 1kg de alimento não perecível; 
19h – Apresentação – CTG Querência das Torres; 20h - Palestra “Pensar fora da caixa” com 
Aline Lentz e Cristiane Girardi. Entrada: 1kg de alimento não perecível; 22h – Encerramento 
Feira Comercial

 
Dia 10/11 - sexta-feira
14h – Abertura da Feira Comercial; 14h às 22h - Café Rural; 14h às 17h – Fórum dos Secre-

tários de Desenvolvimento Econômico do Litoral Norte, Grande Porto Alegre e Vale dos Sinos; 
14h às 15h – Mesa de debates setor da construção civil torrense; 16h às 17h – Mesa de debates 
setor comercial torrense; 19h – Apresentação – Inaudi Ferrari; 20h – Aula Show do Prato Típico 
Torrense, com Beto Camarão; 21h – Night Glow na praça da Prainha; 22h – Encerramento Feira 
Comercial

 
Dia 11/11 - sábado
10h - Abertura da Feira Comercial; 14h às 22h - Café Rural; 15h – Workshop ciclismo torren-

se; 16h – Painel “Empreendedorismo Jovem”. Realização: Diretoria de Juventude; 17h – Sarau 
Café com Poesia; 18h30 – Palestra “Liderança para resultados: o papel do líder nos times da 
mudança” com Sebrae. Entrada: 1kg de alimento não perecível; 20h – Apresentação - MusiArt; 
22h – Encerramento Feira Comercial
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Imagem do evento de agosto

Outubro Rosa tem balanço positivo em Torres, 
com destaque para ação no Presídio Feminino

Com Prefeitura de Torres

A programação da campanha Outubro 
Rosa, de prevenção contra o câncer de mama, 
contemplou centenas de mulheres em Torres, 
desde domingo, primeiro dia deste mês, até 
sábado, dia 28. O evento compreendeu ativi-
dades gerais e outras específicas nas sete uni-
dades de saúde, Posto Central. Vila São João, 
Curtume, São Francisco, São Jorge, São Brás e 
Rio Verde. Na tarde da última quinta-feira, 26, 
ocorreu uma ação conjunta no Presídio Esta-
dual Feminino de Torres, resultado do esforço 
da Secretaria da Saúde, Assistência Social e 

Direitos Humanos, CRM- Centro de Referên-
cia da Mulher Pricila Selau e outras parcerias.

 Em cada ação, usuárias e familiares que 
integraram à Campanha “Outubro Rosa” leva-
ram a mensagem de que o cuidado com a saú-
de vai desde uma alimentação saudável, prá-
tica de atividades físicas, até o conhecimento 
do próprio corpo. A prevenção foi o alvo des-
se esforço conjunto da rede de saúde. Só se 
pode prevenir contra alguma doença quando 
se tem as informações necessárias. Assim a 
mulher saberá se cuidar melhor, possibilitan-
do o diagnóstico precoce para o combate à 
doença.

Ações no presídio feminino
Cerca de 70 apenadas assistiram a pa-

lestra sobre “Saúde da Mulher”, ministra-
da pela fisioterapeuta Júlia Engelmann. Na 
ocasião, tiveram a pressão arterial conferi-
da. Após, as apenadas receberam práticas 
de embelezamento por institutos de bele-
za parceiros, casos do Beauty Hair e Grife 
Hair. Corte de cabelo, escovação, manicure 

e sobrancelhas foram os serviços voluntá-
rios oferecidos. Na oportunidade foi entre-
gue, por técnicos da Secretaria Municipal 
de Saúde, material de higiene recolhido 
nas unidades de Saúde destinados ao Pre-
sídio Feminino. Quem também fez doação 
ao Presídio foi o Sistema Fecomércio/RS/
Sesc através de gincana realizada pelo gru-

po da Maturidade Ativa de Torres. Foram 
doados pelo Sesc, 420 sabonetes, 160 cre-
mes dentais, 494 absorventes higiênicos, 
13 shampoos e seis condicionadores de 
cabelo.

 Participaram deste evento na quinta-
-feira, a secretária de Saúde, Suzana Ma-
chado; a secretária de Assistência Social 

e Direitos Humanos, Neusa Carlo; a coor-
denadora interina do CRM, Sílvia Pereira 
e também secretária municipal de Admi-
nistração e Atendimento ao Cidadão; o 
coordenador cultural do Sesc, Alexandre 
Porcatt; a representante do Conselho Mu-
nicipal de Saúde, Ingrid Emmer, e a verea-
dora Zete Silveira.

Dia 5 de novembro tem nova edição do 'Minha Prainha'
A próxima edição do programa “Minha Prai-

nha”, marcada para o dia 5 de novembro, vai 
promover mais uma vez o amor a Torres através 
do cuidado com a cidade. Iniciativa neste senti-
do será difundida às 9h no local. Trata-se de mais 
uma ação do PraiaLimpa Torres. Também neste 
quinto evento, a promoção da cultura local, o 
voo cativo de balões, várias ações de prevenção 
contra doenças, como a campanha do Novembro 
Azul que trata sobre a prevenção do câncer de 
próstata, recolhimento de lixo eletrônico e muito 

mais.
 Neste domingo, participe da quinta edição do 

Programa Minha Prainha. Atividades culturais, es-
portivas, de lazer e entretenimento estarão nova-
mente na Prainha, num Espaço Coletivo de Lazer. 
A concentração das atividades ocorre na Praça 
Borges de Medeiros.  A promoção é da Prefeitu-
ra de Torres, por meio da Diretoria de Juventude, 
com apoio das Secretarias Municipais. O Progra-
ma reserva a via junto ao mar, da Avenida Beira 
Mar, das 9h às 18 h, para proveito das pessoas. 

Novembro azul e muitas atividades
 Durante todo o dia serão oferecidas muitas ati-

vidades para o grande público que a cada edição 
aumenta. Na área de Saúde, a população pode pro-
curar serviços de avaliação de risco cardiovascular, 
testes rápidos e teste de glicose, sendo necessário 
que o interessado esteja em jejum, O grande des-
taque da prestação de serviço da Saúde será em 
relação aos homens. Será distribuído material de 
orientação sobre a campanha Novembro Azul.

 Nesta edição, a Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e Direitos Humanos também dará um 

atendimento especial aos homens. Será oferecido 
corte de cabelo gratuito por parcerias da Secreta-
ria. Durante todo o dia haverá a exposição de car-
ros e tenda da Mega Fit Academia, Zumba às 16h 
e Jump às 17h. Na parte da manhã teremos como 
destaque ação do Praia Limpa Torres, Zumba às 
10h e Yoga às 11h. Os destaques na parte da tarde 
continuam com as aulas da Mega Fit Academia, às 
15h e 16h, Na parte da tarde também haverá Zum-
ba às 16h e Jump às 17h, “Tardinha do Pagode” às 
17h30 e Inaudi Ferrari às 18h. A Praça Borges de 

Medeiros continua tendo Internet 
Livre oferecida pela RMS e neste 
domingo terá chimarrão grátis, pro-

moção da Erva Barão.

*Por prefeitura de Torres

Senac Torres oferece curso de Cortes Masculinos e Design de Barba
Segundo dados da Euromonitor International, em-

presa de pesquisa de mercado, o Brasil é o segundo 
maior consumidor mundial de cosméticos para ho-
mens. Ao contrário do que se diz, não são somente as 
mulheres que são vaidosas, cada vez mais os homens 
buscam profissionais que cuidem de sua aparência. As 
barbearias estão em alta e o Senac Torres segue essa 
tendência com matrículas abertas para o curso de Cor-
tes Masculinos e Design de Barba. As aulas iniciam no 
dia 16 de novembro e acontecem nas quintas e sextas-
-feiras, das 19h às 22h e aos sábados, das 9h às 12h e 
das 13h às 16h.

 A qualificação proporciona aos profissionais técni-

cas de corte de cabelo masculino e desenvolvimento 
de aparamento e design de barba para cada formato de 
rosto e perfil do cliente. Com carga horária de 24 ho-
ras, para participar é necessário ter idade mínima de 18 
anos e apresentar certificação ou comprovar experiên-
cia como cabeleireiro ou barbeiro.

 Matrículas para a capacitação devem ser feitas no 
Senac Torres, localizado na Av. General Osório, 146. 
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 
3626-4908 ou através do site www.senacrs.com.br/
torres. Comerciários têm desconto de 20% mediante a 
apresentação, no ato da matrícula, do cartão Sesc/Se-
nac, nas categorias empresário e comerciário.
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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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Direito de Resposta 

Por três anos fui amargamente objeto de investigação por ato que não cometi, tanto que 
sofri a “pecha de corrupto” e fui alvo de todas as averiguações possíveis e existentes.

Ciente de que a verdade prevaleceria, venho comunicar-lhe o teor das decisões da Polícia 
Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Desembargadora Federal, todos num só 
sentido, ou seja, não existindo sequer indícios de pratica de delito.

Importante frisar que faço espontaneamente estes esclarecimentos, em apertada síntese, 
porque após um longo período “sombrio” foi amplamente comprovada minha inocência. 

Poderia destilar ódio, raiva, queixas e inúmeros e incontáveis sentimentos negativos, em 
face da trama sórdida em que fui injustamente envolvido. Contudo, superando estes adjetivos 
negativos, passo aos esclarecimentos: houve medida engendrada na seara criminal pelo 
Ministério Público Federal – MPF e pela Polícia Federal, por meio do inquérito policial n. 
0396/2014-4-SR/DPF/RS, igualmente, em sede de conclusão, após a oitiva de aproximada-
mente 75 (setenta e cinco) testemunhas e demais provas documentais e orais, ficou assim 
pontuado:

“Daquilo que pode ser apurado nos autos, não encontra-se provas de que a medida cautelar 
investigada tenha sido concedida mediante o pagamento de qualquer quantia. Ademais, os 
valores recolhidos pelos associados da ASCAT e entregues ao advogado Anderson Simas 
Rech sob a justificativa de pagamento de honorários advocatícios foram devidamente decla-
rados no Imposto de renda do causídico.

Deste modo, não encontramos quaisquer indícios de que o fato investigado tenha 
efetivamente ocorrido, sugere-se o arquivamento do presente feito, juntamente com a 
baixa das medidas cautelares a ele anexas. Porto Alegre/RS, 17 de junho de 2016. Fernan-
do Schwengber Casarin – Delegado de Polícia Federal – 1ª Classe – matrícula nº 17.791.”. 
(grifos e sublinhados meus).

No mesmo sentido, o expediente administrativo foi examinado pelo Órgão Especial do E. 
TRT – 4ª Região, sendo determinado o arquivamento daquela peça administrativa pela 
ausência de indícios da ocorrência de quaisquer irregularidades, em sessão realizada em 12 
de dezembro de 2014, com os seguintes fundamentos:

“ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. Inexistência de elementos indiciários suficientes no 
conjunto probatório quanto à pratica de infração disciplinar a ensejar a instauração de 
processo administrativo disciplinar contra o magistrado [...].”. (grifo e sublinhado meu).

Em sintonia com estes posicionamentos, foi externado voto do Conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ – Dr. Carlos Eduardo de Oliveira, entendendo por inexistirem 
fundamentos para a instauração da revisão disciplinar, com decisão pelo arquivamento do 
presente pedido de providências e, por conseqüência, da revisão disciplinar.

Estes fatos relacionados no conjunto probatório, não demonstraram a existência de materia-
lidade, muito menos de autoria, opinando o Ministério Público Federal, por meio de mani-
festação da Lavra da Excelentíssima Procuradora- Regional da República – Dra. Ana Luísa 

Chiodelli Von Mengden, a exarar o seguinte parecer:
“[...] no curso das investigações não foram carreados aos autos outros elementos de prova 

capazes de sustentar o oferecimento de denúncia, sendo forçoso reconhecer que o material 
produzido no curso do inquérito policial não sustenta a imputação por crime de corrupção 
envolvendo o Juiz do Trabalho Cláudio Scandolara, seja por solicitação ou recebimento, de 
vantagem indevida pelo servidor público, em razão de suas funções, ou, ainda, a terceiro por 
oferecimento ou promessa de vantagem indevida ao servidor para determiná- lo a praticar 
ato de ofício, por ausência de provas. Dessa forma, diante da ausência de provas suficien-
tes a demonstrar a prática de delito de corrupção, e forte na Orientação nº 26/2016 da 
2ªCCR1, cumpre encaminhar pedido de arquivamento.”.

Igualmente, na esfera de competência constitucional do Tribunal Regional Federal – TRF-4ª 
Região, em face do foro privativo, a Excelentíssima Desembargadora Federal -  Dra. Cláudia 
Cristina Cristofani após apuração minuciosa e especificada do caso em questão assim deci-
diu definitivamente, com baixa na distribuição o arquivamento do procedimento criminal, 
conforme segue:

Ante o exposto, acolho a promoção ministerial e determino o arquivamento do presen-
te procedimento investigatório. Processo 5015478-18.2017.4.04.0000/TRF4, Evento 71, 
DEC1, Página 6 Intimem-se. Nada sendo requerido, proceda a Secretaria processante a 
baixa na distribuição e o arquivamento. Porto Alegre, 24 de agosto de 2017. CLÁUDIA 
CRISTINA CRISTOFANI Relatora

Diante de todas estas circunstâncias, a conclusão foi de que não foram encontrados 
quaisquer indícios da prática do delito, o que resultou na baixa na distribuição judicial e o 
arquivamento do procedimento criminal.

Em síntese, o Juiz no pleno exercício de suas atividades jurisdicionais, não pode ser pena-
lizado pelo teor das decisões que proferir, sob pena de tolher a atuação do magistrado e em 
especial o princípio da imparcialidade – que é essencial a atividade jurisdicional, na forma do 
art. 41 da Lei Complementar nº 35/79.

Certo de ter esclarecido os contornos desta “malfadada” ocorrência, o qual não poderia 
ter outro encerramento pelas atitudes engendradas na minha vida pregressa, e em face das 
provas testemunhais, documentais, abertura de todos os sigilos existentes (fiscal, telefônico 
e bancário) pontualmente examinadas e analisadas pelas autoridades legitimadas, é que 
tomei a liberdade de comunicar que não foram encontrados sequer indícios da prática 
de quaisquer irregularidades, resultando no arquivamento do procedimento criminal 
suprarreferido.

Atenciosamente.
Porto Alegre, 30 de outubro de 2017.

    
Cláudio Scandolara

Juiz do Trabalho.

GERAL
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Laserterapia no tratamento de Herpes Labial

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

O Herpes simples é uma doença viral recorrente causada pelo 
vírus Herpes simplex (HSV) e pode ser considerada uma das in-
fecções virais mais comuns da boca, queixo e nariz, capaz de 
causar grande desconforto e dor, podendo ser desfigurante em 
alguns casos.

O principal fator relacionado à manifestação viral é a redução 
da resistência imunológica que pode ser influenciada pela ra-
diação dos raios ultravioleta (UVA e UVB) que agem bloqueando 
a ação das células de defesa do organismo, além de estresse, 
fadiga, cigarro, bebida alcoólica em excesso e períodos de alte-
rações hormonais.

O diagnóstico do Herpes em lábio e boca é geralmente feito 
através da aparência clínica característica, localização e um re-
lato histórico da lesão, que corresponderá a uma das 3 fases do 
ciclo do Herpes. Estas fases são: a fase Prodrômica, onde há pru-
rido, formigamento e leve vermelhidão; a fase Vesicular, onde 
ocorre a formação de vesícula, dor, inchaço e prurido e a fase de 
Cicatrização, onde ocorre a formação de crosta.

Além de medicações que são prescritas para o tratamento, a La-
serterapia pode ser realizada em qualquer uma dessas fases, di-
minuindo a sensibilidade dolorosa, estimulando a cicatrização, 
inibindo a formação das vesículas na fase inicial, diminuindo a 
incidência da lesão no local, diminuindo a intensidade da infec-
ção e estimulando o sistema imune local. 

O Laser de baixa intensidade também pode ser usado na preven-
ção (onde o paciente não apresenta nenhuma das fases do Her-
pes) com os objetivos de impedir que o ciclo se inicie e diminuir 
a intensidade e a frequência das manifestações.
Sempre lembrando que para realizar qualquer tratamento com 
Laser, o Cirurgião-Dentista deve possuir Habilitação em Laserte-
rapia aprovada e registrada no Conselho Federal de Odontolo-
gia. 

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

E-mail: cibele_pm@hotmail.com

CULTURA 

Território da Arte abre exposição 
"O DIREITO À PAISAGEM"

O Território da Arte (que fica na rua José Picoral, 174, 
em Torres) abre no próximo sábado (04/11) a partir das 
19 horas, a exposição "O Direto à Paisagem" , que reúne 
pinturas e desenhos integralmente dedicados às paisa-
gens naturais de Torres. De autoria de Jorge Herrmann, 
esta é uma exposição em processo, que receberá acrésci-
mo de novas obras ao longo do tempo, devendo perma-
necer em cartaz até o final de 2018. O título da exposição 
refere-se à motivação deste trabalho, que é a convicção 
de que as paisagens são bens de caráter coletivo. Para 
Jorge, a crise ambiental é uma crise de percepção e de 
sensibilidade, que está sendo provocada pela fragmen-
tação das paisagens a partir de interesses privativos, que 
não levam em conta o bem comum. "O resultado é a de-
gradação da vida em comunidade, com perda de vínculos 
e identidade", afirma o artista.  

     Durante o evento de abertura, às 20 horas, acon-
tece a palestra ilustrada "O Direito à Paisagem", na qual 
Herrmann exporá o princípio estético que norteia seu tra-
balho de representação da paisagem, plenamente iden-

tificado com a visão preservacionista. O ingresso é uma 
contribuição espontânea. Para saber mais, acesse www.
jorgeherrmann.com ou entre em contato com arte@jor-
geherrmann.com / (51) 992.407.038.  

IMAGEM POSTADA: Pintura "Alvorada na 
ILha" de Jorge Herrmann (acrílica sobre tela - 

setembro de 2017)

CINECLUBE TORRES APRESENTA:
“Como um Leão” (2011)

de Samuel Collardey - Senegal 

SINOPSE: Morando no Senegal o jovem Mitri, 15 anos, sonha ser 
jogador de futebol, assim, quando um olheiro francês o distingue, 
Mitri acha que chegou a sua vez e sua família se endivida para pa-
gar os custos. Mas chegando a Paris, a situação não é exatamente 
como esperava.

QUANDO? Segunda -  6 de Novembro - 20h
ONDE? Restaurante A Prainha (Rua Joaquim Porto, 151) 
 Entrada Franca
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Todos sabem que uma propaganda ou uma promoção, bem aplicada são ferramentas essen-
ciais para alavancar as vendas. Mas o que precisa ser levado em conta para atingir o resultado 
desejado? O que deve ser feito para aumentar a eficiência de uma promoção otimizando os 
recursos utilizados?

Estes são dois exemplos de perguntas importantes na hora de escolher uma propaganda ou 
promoção. A propaganda tem de ser criada de modo a atingir o público desejado, ela precisa 
segmentar o nicho de pessoas que a empresa está disposta a impactar. De acordo com Kotler, 
esse posicionamento se define por “ato de desenvolver a oferta e a imagem da empresa para 
ocupar um lugar destacado na mente dos clientes alvo”.

Como o próprio nome diz a principal função da propaganda é propagar e difundir determina-
do produto, ideia, ou mesmo a própria empresa. Existem vários meios de criar uma propaganda 
eficiente: desde os mais simples como o “boca a boca” até as mais elaboradas, utilizando mí-
dias especificas como televisão, rádio, blogueiras, mídias sócias,  jornal... Claro que posterior a 
difusão da internet, o campo da propaganda ficou mais barato e simples, passando também a 
atingir um número maior de pessoas. Saber utilizar este recurso em um mundo onde o tempo 
é cada vez mais escasso é primordial para se obter sucesso.

A propaganda pode desempenhar diversas funções de comunicação de acordo com o propó-
sito de quem a desenvolve, ela informa, convence, anima, explica e motiva atitudes e compor-
tamentos e também modifica imagens. Sua aplicabilidade depende de vários fatores, tais como: 
mercado e setor, economia e local.

• Mercado e setor: o mercado e o setor de atuação da empresa e/ou indivíduo que esteja 
desenvolvendo a propaganda, deve ser levado em conta, pois de nada adianta uma boa propa-
ganda se ela não estiver ligada as especificidades do mercado em que atua. Saber direcionar de 
forma correta essa necessidade é fundamental para uma propaganda eficaz;

• Economia: a situação da economia no momento de sua aplicação também é um fator a 
se considerar. Em uma economia fragilizada o consumo tende a diminuir e, devido a esta ca-
racterística econômica, o desenvolvimento de uma propaganda bem exposta e argumentada, 
cuja elaboração foi contextualizada ao propósito de criação, é fator decisivo para alavancar as 
vendas e mudar o cenário do fluxo de caixa de uma empresa; 

• Local: o local onde será exposta a propaganda está ligado diretamente à segmentação de 
público. Conhecer o consumidor a quem se direciona permite definir de forma correta onde ela 
deve ser exposta, tendo em vista que cada público tem características de consumo de informa-
ções diferentes e utilização de mídias que nem sempre se assemelham. Na maioria das vezes, 
a combinação entre estes dois fatores são aplicadas somente a uma parcela de consumidores.

A promoção, por sua vez, tem como função promover, fomentar, impulsionar e estimular o 
consumo de determinado produto ou serviço. A promoção de venda define-se por si própria, 
mas apesar de ser uma técnica de promover vendas, não implica no ato de vender em si, a 
mesma empenha-se através de ideias, criações e estímulos para que isso aconteça.

Deve ficar claro que a principal função de uma promoção é estimular a venda de determi-
nado produto ou marca, devendo levar em conta fatores específicos e observando não só o 
histórico de consumo do cliente, mas também seu estilo de vida e decisões. Porém, é importan-
te ressaltar que a consciência e hábitos do consumidor podem sofrer alterações ao passar do 
tempo, portanto a inovação constante e criatividade são requisitos fundamentais no campo da 
promoção, assim como a observação dos métodos utilizados pela concorrência, a avaliação dos 
resultados destes poderão trazer novas ideias.

Para determinados segmentos ainda é importante se atentar ao período do ano e estação em 
que a promoção está sendo aplicada. Estes fatores alinhados a definição correta de um público 
especifico são essenciais na obtenção do resultado ávido. 

Os recursos da promoção são relevantes. Brindes, vantagens e pequenos privilégios como 
descontos e acumulo de milhas aéreas, ou algo que mostre alguma vantagem diferenciada ao 
cliente que está adquirindo um produto, têm se mostrado ferramentas de sucesso e vem sendo 
utilizadas por grandes empresas, tidas como cases de sucesso.

É importante, no ato de criação de uma promoção, especificar o período de duração em que 
a mesma será aplicada. Se ela se prolongar por muito tempo, perderá a característica de pro-
moção e o cliente passará a vê-la como parte do produto, fazendo, assim, com que ele sinta a 
necessidade de um novo incentivo para a compra.

Outra possibilidade é a propaganda de promoção. Nessa modalidade, o intuito da propagan-
da é difundir determinada promoção em especifico, com objetivo de ampliar a quantidade de 
pessoas com conhecimento sobre a existência da promoção. Consequentemente esta particula-
ridade fará com que cresçam as vendas do que esteja sendo promovido, ou seja, a combinação 
terá cumprido seu papel.

Desta forma, fica claro que a promoção está na essência da propaganda e elas estão intima-
mente ligadas. Se esta ligação for feita de forma harmoniosa, sem agredir o propósito uma da 
outra, certamente a empresa terá o impacto e resultado desejados e impulsionará suas vendas, 
alcançando o sucesso.

Julia Esther Pedernera e Gustavo Pereira de Souza (acadêmicos do 
Curso de Administração) e Simone Seck Gonçalves (acadêmica do 
Curso de Estética e Cosmética da Ulbra Torres)

ULBRA e você
conversa com profissionais

PROMOVER OU PROPAGAR?

SEPARAR OU UNIR. UNIR OU SEPARAR
Ismael G. Christiano Netto
Administrador,  Especialista em Comércio Internacional e  
Professor Universitário.

“O crescimento da comunidade frutifica no indivíduo um interesse novo que o aparta 
da sua pena pessoal, da sua aversão à sua própria pessoa. Todos os doentes aspiram 
instintivamente a organizar-se em rebanhos, o sacerdote ascético adivinha este instin-
to e alenta-os onde quer que haja rebanhos, o instinto de fraqueza forma-os, a habi-
lidade do sacerdote organiza-os. Não nos enganemos: os fortes aspiram a separar-se 
e os fracos a unir-se; se os primeiros se reúnem, é para uma ação agressiva comum, 
que repugna muito à consciência de cada qual; pelo contrário, os últimos unem-se pelo 
prazer que acham em unir-se; porque isto satisfaz o seu instinto, assim como irrita o 
instinto dos fortes”. (Friedrich Nietzsche, em Genealogia da Moral). 
"A união faz a força" é usado pela Bulgária e o Haiti em seu brasão nacional e é o lema 
nacional da Bélgica, Bolívia e Bulgária. O lema foi usado originalmente pela República 
Holandesa. Ele é derivado da frase em latim "res crescunt parvae concordia".
O individualismo crescente evita a alavancagem entre recursos individuais e sociais, 
quando o tecido social é fortalecido, a sociedade se torna mais próspera porque a 
união faz força.
Por que nos unir? Porque as necessidades crescem, os recursos são limitados, o empre-
go está em extinção, precisamos de informações para sobreviver, os riscos aumentam 
e etc. Unir para atuar em novos cenários, ativar recursos ocultos, adquirir habilidades, 
desenvolver vantagens competitivas, melhorar escalas, integrar novas cadeias de valor 
e etc.
Porém no rastro da onda separatista que varre a Europa e particularmente a Espanha, 
volta ao cenário o movimento “O Sul É O Meu País”, que acaba de realizar um novo ple-
biscito que teria apontado a vitória do sim por 325.683 (96,13%) votos contra 13.122 
(3,87%) que escolheram não pela separação das três unidades federativas do restante 
do Brasil.
Os organizadores do plebiscito esperavam o comparecimento de pelo menos um mi-
lhão de eleitores, que corresponderia a 5% do eleitorado, o que seria uma parcela redu-
zida do eleitorado dos três estados que juntos tem 29 milhões de habitantes.
Na Catalunha a vitória do "sim" abre espaço para a declaração de independência da 
Espanha. No entanto, uma pesquisa de opinião encomendada pelo próprio governo ca-
talão em julho sugeriu que 49% da população catalã se opõe à independência, contra 
41% a favor.
Os movimentos separatistas consistem em movimentos sociais de natureza política que 
aspiram à autonomia de uma instituição política sob a qual um grupo específico de 
cidadãos é regulamentado. Os motivos da separação podem ser regionais, étnicos, lin-
guísticos, culturais, religiosos, econômicos, políticos ou a combinação de alguns desses.
A história nos mostra um amplo aspecto das atividades e sentimentos separatistas 
como também de agregação, pois os motivos para ambos são os mesmos.
Normalmente, não há um único fator que determine o desejo de criação de um novo 
estado, mas existem vários fatores envolvidos. A maioria dos movimentos separatistas 
baseia-se na combinação de fatores políticos, culturais, históricos e econômicos, como 
acontece no separatismo basco e catalão. Mas vale lembrar que quando se está pen-
sando em separar um grupo, está se formando um novo grupo.
Em sua imensa maioria, todos os grupos que apoiam o separatismo sustentam que sua 
aspiração é baseada na identidade de seus povos. Em outras palavras, eles conside-
ram sua cultura, sua religião e sua história como um coletivo para torná-los um povo 
diferente.
As pessoas se juntam a grupos por vários motivos. O principal motivo é que a pessoa 
muitas vezes atende suas necessidades de alguma forma pertencendo a um grupo. 
Pertencer a um grupo pode satisfazer muitas necessidades, mesmo que alguns mem-
bros do grupo não percebam que se beneficiam. Necessidades como: sobrevivência, 
segurança, afiliação, status, poder, controle e conquistas. 
O ser humano é gregário por natureza. Desde que nasceu, ele pertence ao grupo fami-
liar e, ao longo de sua vida, é integrado a diferentes grupos, de tal forma que encon-
tramos como grupos principais de socialização: a família, a igreja, o bairro e os ami-
gos, bem como a escola. Posteriormente, quando cresce, seu grupo principal é escola 
e trabalho.
Para finalizar e descontrair: perguntei a uma amiga por que os casais se unem e porque 
se separam, e ela me respondeu: “Se unem porque acreditam que irão fazer sexo todos 
os dias e se separam pelo mesmo motivo”
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ÁRIES - Um período de ganhos e mais es-
tabilidade, ariano, com resultados bem fir-
mes e positivos. É um momento importante 
para as relações pessoais e profissionais, 
pois você consegue sentar pra conversar 
sobre o futuro enquanto vai vivendo o pre-

sente com intensidade e profundidade. É uma semana bem 
favorável para mudar e transformar, para planejar o futuro e 
ter ganhos.

TOURO - Uma semana intensa, taurino, 
com você sentindo tudo e um pouco mais. 
É um bom momento para começar algu-
ma coisa nova, para fazer novas parcerias, 
para iniciar algo no trabalho, para fortale-
cer vinculo nas relações. É uma boa se-

mana para fazer uma mudança de hábito e cuidar mais da 
sua saúde. as mudanças no visual também são super bem 
vindas. Você se sentirá melhor.

GÊMEOS - A semana é movimentada, ge-
miniano, com vida social intensa, bons mo-
mentos para encontros e para fazer mais 
do que você gosta, já que é um céu que 
pede mais prazer. Pede também diversão 
e uso da sua criatividade. É um período de 

bastante oportunidades e crescimento no trabalho, de mais 
sucesso. É importante se aliar às pessoas certas e ouvir sua 
intuição.

CÂNCER - É uma ótima semana para en-
contrar amigos, canceriano. Vale a pena 
sentar e conversar, seja para bater papo 
e relaxar, ou contar seus problemas e pe-
dir conselhos, ou para sentar e conversar 
seriamente sobre projetos para o futuro. 

O mesmo vale para os pares e equipes de trabalho. É um 
momento bem intenso no amor e na vida afetiva, e ótimo 
momento para buscar o prazer.

LEÃO - Dias de muito sucesso no 
trabalho, leonino. Aproveite pra usar mais 
a criatividade, para se mostrar mais. é um 
momento de mais comunicação, ótimo 
para se divulgar e fazer contatos. Período 
favorável para estudos e produções 

intelectuais e um momento riquíssimo para estar em família, 
para cuidar da casa e resolver assuntos mais pessoais. 
Cuide dos seus queridos.

VIRGEM - Se quer viajar, essa é uma boa se-
mana, virginiano, nem que seja para planejar 
essa viagem no futuro. É um bom momen-
to para investir mais em você e se organizar 
melhor financeiramente. Ótima semana para 
se comunicar e para estudar. Vale uma divul-

gação, um curso, um estudo mais profundo. Momento de mais 
comunicação também na vida familiar, em casa.

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 30/10 e 05/11)
Por Titi Vidal

LIBRA - Ótima semana para mudar o que você qui-
ser, libriano. São dias mais felizes, de boas noticias 
e ótimos acontecimentos. Você também pode pas-
sar por algum contratempo, um imprevisto, algo que 
muda sem você ter desejado, mas os resultados são 

tão positivos que não tem como sofrer demais por causa disso. Mo-
mento de ganhos e resultados muito concretos. Aproveite a semana.

CAPRICÓRNIO - Semana de 
boas novas no trabalho, capricor-
niano. São dias de mais prazer 
na vida pessoal e mais criativi-
dade na vida profissional. É im-
portante falar mais suas ideias, 

mostrar mais seus talentos, conversar mais com 
as pessoas para trocar e crescer junto. Ótimo 
momento para reativar velhas amizades e con-
tatos e para fazer coisas que você gosta, pra 
trabalhar ou descansar.

AQUÁRIO - É um momento de 
intenso crescimento profissional, 
aquariano, e vale muito a pena 
se dedicar aos projetos que você 
considera os mais importantes. É 
um bom momento para organizar 

a rotina pessoal, e da casa, pensando em como ter 
mais tempo pra se dedicar a tantas oportunidades 
de trabalho e projetos que acontecem ao mesmo 
tempo. Que tal estudar e aprender algo novo?

PEIXES - É uma boa semana para 
pensar nos próximos passos, pis-
ciano. Aproveite mais a vida, siga 
mais seus sonhos e objetivos. É 
uma semana especial pra uma 
viagem, nem que seja rapidinha, 

no fim de semana. Um novo curso pode abrir sua 
mente e trazer bons contatos para o seu trabalho. 
Comunique-se mais, compartilhe ideias, ensine e 
aprenda com os outros. Seja mais objetivo.

ESCORPIÃO - Período de intenso crescimen-
to ,escorpiano, uma semana que pode valer 
por muitas. Inclui noticias felizes, mudanças 
pessoais e oportunidades profissionais. Mo-
mento de mais amor e intensidade e intimidade 
nas relações pessoais e de mais comunicação 

e confiança nas relações profissionais. Um momento de boas 
ideias e força interna, de mais coragem e persistência.

SAGITÁRIO - É um ótimo momento para come-
çar ou intensificar algum trabalho de autoconhe-
cimento, sagitariano. É importante que você se 
escute mais, preste atenção aos sonhos e sinais 
da vida. Assuntos espirituais também favoreci-
dos, assim como tudo que você puder fazer em 

grupo, em equipe, com a turma. É um momento de mais flexibili-
dade e comunicação. Olhe mais pra você.

VARIEDADES
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Por Guile Rocha

No último sábado (28/10), o Lions Clube de 
Torres realizou mais um evento de solidarieda-
de, intitulado 'Sábado Solidário'. Os integran-
tes do Clube estiveram na Comunidade Tera-
pêutica Renovar, onde assumiram a cozinha 
fazendo o almoço para todos os residentes 
e administradores da casa. Em operação há 
mais de 17 anos e com espaço para tratamen-
to de mais de 30 pessoas ao mesmo tempo, 
a Comunidade Terapêutica Renovar trata de-
pendentes químicos em Torres (muitos deles 
em situação de vulnerabilidade social). A ins-
tituição, nos últimos anos, vem sofrendo com 

a falta de verbas para sua manutenção básica 
(muitos internos não tem condições de pagar 
devidamente por sua estada).

O evento ainda contou com a apresentação 
do Projeto Elsa Engel - ministrado pelo profes-
sor de piano Luís Felipe Kunz (O Lions é um dos 
patrocinadores deste importante projeto mu-
sical). O professor, juntamente com a jovem 
aluna Clara, alegrou o final da manhã com boa 
música no teclado. Aproveitando a oportuni-
dade, também foram doados mais de 100 Kg 
de alimentos arrecadados na Campanha de 
Alimento do Lions. Foi oferecido também para 
cada interno um Kit de higiene pessoal, com 
um carinhoso abraço para marcar o elo.

Lions Clube de Torres realiza Sábado 
Solidário em prol da Comunidade 

Terapêutica Renovar

Espaço para terapia, rotina e recuperação

Presente na ocasião, a equipe do jornal 
A FOLHA aproveitou a oportunidade para 
fazer uma visita ao espaço. E averiguamos 
que, se há dificuldades no ponto de vista 
financeiro, sobre disposição para fazer da 
Comunidade Terapêutica Renovar um local 
de paz de espírito, disciplina e rotina em 
prol da recuperação dos dependentes. Hor-
tas e pomares para o trabalho com a terra; 
animais como galinhas, porcos e uma vaca 
- todos muito bem cuidados e em espaços 

asseados - são tratados pelos internos como 
forma de terapia; espaços para convívio 
social, oração e esportes sendo utilizados 
(sempre limpos e bem mantidos para os 
próprios internos). 

É nesse espaço - que existe graças a força 
de vontade de muitos, e onde cada um aju-
da ao outro -  que os dependentes químicos 
em Torres buscam sua reabilitação. E após 
um período de 9 meses, buscarão uma rein-
serção na sociedade com mais equilíbrio.

'Gincana Mês do Idoso' do SESC de Torres arrecada 
donativos para a 'Campanha Prato Cheio'

Programa Sesc Maturidade Ativa entregou as doações para 11 entidades da região

O Mês do Idoso, em Torres, ainda vem mos-
trando resultados para a comunidade do municí-
pio. Entre os destaques das atividades feitas pelos 
integrantes do Programa Sesc Maturidade Ativa 
está a Gincana Mês do Idoso Maturidade Ativa 
Sesc Torres, que arrecadou de 1.688 kg de alimen-
tos não perecíveis e 5.342 itens de higiene para a 
Campanha Prato Cheio. 

Os participantes foram divididos em duas 
equipes e as doações foram distribuídas em onze 
instituições da região, que são cadastradas no 
Programa Mesa Brasil.: ASLAVE de Torres, Centro 
de Assistência Social do Curtume, ADET, ASCORT, 
APAE de Torres, APAE de Três Cachoeiras, ADRA 
– Igreja Adventista, Associação Espiritualista de 
Cultos Afros, Amor Exigente, Caminhos da Luz e 
Presídio Feminino de Torres. Por solicitação do 
Centro de Referência a Mulher de Torres, os prin-

cipais produtos de higiene doados foram sabone-
tes, shampoo, condicionar, absorventes e creme 
dental.

O Mês do Idoso do foi uma ação promovida 
pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc em todo o Rio 
Grande do Sul, e faz referência ao Dia Interna-
cional do Idoso. O projeto buscou proporcionar 
espaços de integração e reflexão sobre envelhe-
cimento, incentivando a interação e o empodera-
mento social deste público. A ação foi promovida 
por meio do Programa Sesc Maturidade Ativa, 
pioneiro no desenvolvimento de práticas que pro-
porcionam um envelhecimento saudável e ativo. 
Atualmente, o Programa possui 73 grupos no Es-
tado e conta com cerca de cinco mil participantes.

Mais informações podem ser obtidas pelo tele-
fone (51) 3626-9400, no site www.sesc-rs.com.br/
torres e na página www.facebook.com/sesctorres.



A FOLHA 21Sexta-Feira, 3 de novembro de 2017

Circulação na Estrada do Mar
O transporte de cargas na Estrada do Mar ( 

ERS-389) – do entroncamento com a ERS-030, 
em Osório, até o entroncamento com a RSC-453 
e Avenida Castelo Branco, em Torres – é regu-
lamentado por decisão normativa do Daer. O 

objetivo é coibir o excesso de peso e dimensões 
dos veículos na rodovia e garantir a integridade 
da Estrada do Mar, que possui forte importância 
turística e tráfego prioritário para veículos de 
passeio.

Por ano, o Daer emite 1.650 Autorizações Es-
peciais de Circulação. Os veículos com peso bru-
to total abaixo de 12 toneladas podem transitar 
pela ERS-389 sem a necessidade do documento. 
Ele é obrigatório, porém, para os que possuem 

entre 12 e 23 toneladas. Nos casos acima de 23 
toneladas e com comprimento superior a 16 
metros, o tráfego na rodovia está proibido.

Com informações do site do Daer 

GERAL

Tecnologia dará mais agilidade e segurança nas 
autorizações para transporte de cargas na Estrada do Mar

Os transportadores de cargas que precisam 
transitar pela Estrada do Mar (ERS-389), aqui 
no Litoral Norte, terão à disposição um novo 
método para solicitar a Autorização Especial 
de Circulação (AEC) junto ao Departamento 
Autônomo de Estradas de Rodagem do Esta-
do (Daer). O sistema online, desenvolvido pela 
própria autarquia estadual, começará a funcio-
nar a partir da próxima semana.

A ferramenta poderá ser acessada a qual-
quer momento diretamente do site do Daer, 
onde o requerente preencherá o formulário 
com suas informações e as do veículo para o 
qual se deseja obter a liberação. Na sequência, 
o sistema gerará o boleto de pagamento da li-
cença. Após a baixa da guia, as informações se-
rão analisadas pela Superintendência de Trans-

porte de Cargas (STC) do departamento e, se 
tudo estiver correto, a AEC será emitida.

De acordo com o diretor de Operação Rodo-
viária do Daer, Walter Machado Júnior, a análise 
dos pedidos dos transportadores será realizada 
a partir de um cruzamento dos bancos de dados 
de outros órgãos públicos.  O sistema realiza 
checagem conjunta ao cruzar dados do Detran-
-RS, da Receita Federal e da Fepam para verifi-
ca a veracidade das informações prestadas no 
requerimento, o que  garantirá uma apuração 
segura e  dará  transparência  da ferramenta on-
line para interessados e requerentes.

O sistema estará disponível a partir do dia 
6 de novembro, no site do Daer. Ele pode ser 
acessado nas seções Transporte de Cargas ou 
Sistemas Daer – no alto da página.

Prova de travessia em Itapoã foi cancelada, 
mas equipe da SAPT segue focada

A Prova do Viva RS, travessia aquática 
organizada pela Mais Travessias, marcada 
para ocorrer no dia 22/10 em Itapuã - e 
com participação de atletas da SAPT (So-
ciedade Amigos da Praia de Torres) - aca-
bou sendo cancelada devido ao fato de 
haver vento MUITO forte. A mesma prova 
deverá ocorrer agora, no mesmo local, no 
dia 25/11.

"O mundo das águas abertas é isso 
mesmo, dependemos das condições cli-
máticas e aprendemos a conviver com os 
contratempos. Devemos enfrentar os de-
safios sim! Mas a segurança dos atletas 
devem sempre estar em primeiro lugar", 
indicou a Professora Bia Nardi, da Sapt,, 
em nota à imprensa.A professora ainda 
parabeniza aos atletas que escolheram sair de 
suas casas para enfrentar um grande desafio, 
mesmo não acontecendo (na foto, a equipe reu-

nida). "Continuem treinando pois novos desafios 
estão por vir!!! Agradecemos a SAPT, Dunas Praia 
Hotel e a Sosseg Alarmes por apoiar a Escola de 
Natação Bia Nardi/ SAPT Torres nesta viagem"

Associativismo em Pauta em ação do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Torres

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tor-
res (STR) em convênio com o SENAR (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural) -  e parceria com a 
EMATER e Secretaria Municipal de Agricultura de 
Torres, realizou nesta semana na comunidade do 
Barro Cortado, dias 30 e 31 de outubro, o curso 
de Associativismo com um grupo de mulheres. 

Todas as participantes, muito animadas e 

motivadas pela instrutora Miriam, do Senar, re-
ceberam a visita das entidades parceiras, tiran-
do fotos para registro do evento. O objetivo do 
encontro foi conhecer sobre a importância das 
associações e cooperativas, como estratégia de 
competição diante das transformações socioeco-
nômicas na atividade. Novos cursos estão sendo 
solicitados para melhor qualificação do grupo. 

Circuito Torres de Balonismo voltará a 
embelezar os céus da cidade em dezembro

Em dezembro os torrenses terão mais uma 
boa oportunidade de ver o céu da cidade colori-
do com seus balões. A terceira edição do Circui-
to Torres de Balonismo será 100% organizada 
pelos pilotos locais, em parceria com empresas 
da cidade.A previsão inicial era de que o evento 
iniciasse no dia 01/12, mas a organização de-
finiu uma nova data - entre os dias 08 e 10 de 
dezembro.

 O evento está sendo montado e em breve 
a organização passará mais informações. No 

ano passado, 10 pilotos competiram e Warley 
Macedo, de São Paulo, se sagrou campeão do 
2º Circuito Torres de Balonismo. Murilo Gon-
çalves, de Santa Catarina, ficou na segunda 
colocação, com o torrense Murilo Hoffmann 
completando o pódio na terceira posição. Vale 
ressaltar que o Circuito Torres de Balonismo 
não tem relação com o Festival Internacional de 
Balonismo (mais tradicional evento torrense da 
baixa temporada, que ocorre entre fins de abril 
e começo de maio)

Imagem do evento no ano passado (FOTO: Blogbalonismo)

Domingo tem ação de limpeza do Projeto 
Praia Limpa Torres na Prainha

O Projeto Praia Limpa Torres vai participar, nes-
te próximo domingo (05) da iniciativa da Prefeitura 
de Torres “Minha Prainha” - ação que trará diver-
sas atividades voltadas ao lazer,cuidados com a 
saúde e educação na praça central da Prainha . In-
tegrado ao evento, o projeto terá estande no local. 
Além disso,  ocorrerá  mais uma ação voluntária de 
limpeza de praia a partir das 10h - com encontro 
exatamente no estande do Praia Limpa Torres.

Conforme explica o idealizador da iniciativa, 
Alexis Sanson, todo material necessário para a 
ação - luvas e sacos de lixo - serão fornecidos aos 
interessados em participar. Em caso de chuva está 
ação será cancelada
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Uma medida relativamente simples e que me-
lhora a qualidade de vida e o equipamento turís-
tico das cidades de beira de praia. As passarelas 
para acesso à beira-mar vêm sendo um dos focos 
do governo municipal  do Passo de Torres quando o 
assunto é turismo. E na manhã de 03/11 (sexta), às 
10h30, ocorrerá o ato de entrega a população das 
novas passarelas da praia de Rosa do Mar 

“Estamos investindo nas passarelas porque 
acreditamos ser uma importante ferramenta de fo-

mento a acessibilidade e Infraestrutura para o tu-
rismo do município. Com o início das construções, 
moradores de todos os balneários começaram a se 
manifestar nas redes sociais solicitando atenção 
para a praia onde reside. Relato que o planejamen-
to é atender a todas as praias do município dentro 
de um cronograma ao longo do mandato, afinal os 
recursos são escassos e precisamos executar aos 
poucos, mas todos serão atendidos", relata o pre-
feito do Passo de Torres, Jonas Souza. 

Passarelas no Passo de Torres: turismo e 
acessibilidade para usuários da praia

Nesta sexta (03) mais passarelas serão inauguradas, na praia Rosa do Mar

Acessibilidade 
No que diz respeito a questão de acessi-

bilidade, as passarelas também fazem a dife-
rença.  A prefeitura do Passo de Torres cita 
como exemplo os alunos da APAE do muni-
cípio que utilizam diariamente a Praia do 
Molhes, para a prática de exercícios " Não 
possuímos um local apropriado para nossos 
alunos exercitarem – se, utilizamos a praia 

como recurso. Mas nos dificultava muito o 
acesso até a praia, pois temos alunos cadei-
rantes ", comenta Marli de Matos Cândido, 
diretora da APAE de Passo de Torres. Segun-
da a diretora, existia uma grande dificulda-
de dos alunos chegarem a praia, devido ao 
acúmulo de areia formada na entrada. Mas a 
recente construção das passarelas proporcio-

nou acessibilidade importante tanto para os 
alunos da APAE como para os demais que a 

necessitam (em especial usuários de cadeiras 
de rodas). 

2ª Feira do Livro de Dom Pedro de Alcântara 
ocorre dias 07 e 08 de novembro

A cultura e a arte tomarão conta de Dom 
Pedro de Alcântara na próxima semana. Entre 
os dias 7 e 8 de novembro será realizada, na 
Praça do Imigrante, a 2ª Feira do Livro do mu-
nicípio. A iniciativa, que é uma realização da 
Prefeitura Municipal em parceria com o SESC 
Torres, terá uma ampla programação. Confira 
abaixo: 

07/11 – Terça-feira - 8h30 – Abertura dos 
Stands; 9h – Abertura Oficial; 9h30 – Encon-
tro com autor Cadu; 10h30 – Espetáculo A 
Mulher do Atirador de Facas; 13h30 - Encon-

tro com autor Cadu; 15h - Espetáculo A Mu-
lher do Atirador de Facas; 18h – Lançamento 
da 5ª edição do Livreto de Reaproveitamento 
Integral de Alimentos e degustação de recei-
tas – Grupo de Facilitadores de Sustentabili-
dade do SESC Torres; 19h30 – Apresentação 
musical do projeto Musi&Arte

08/11 – Quarta-feira - 8h30 - Abertura 
dos Stands; 9h30 – Contação de histórias 
com Chris Dias; 10h30 – Atividades Kombi-
na; 13h30 – Contação de histórias com Chris 
Dias; 15h - Atividades Kombina

Abertas as inscrições para a Rainha 
do Carnaval 2018 de Arroio do Sal

Se você tem entre 15 e 35 anos, tem dis-
ponibilidade aos finais de semana, tem sam-
ba no pé, sorriso do rosto e adora carnaval, 
estão abertas as inscrições para o Concurso 
que irá escolher a Rainha e Princesas do Car-
naval de Rua 2018 de Arroio do Sal. Para par-
ticipar é preciso representar alguma Escola 
ou Bloco Carnavalesco, ou ainda um comér-
cio local.

 O concurso vai acontecer em duas etapas, 
na noite de 12 de janeiro haverá a entrevista 
com os jurados, já na de 13 de janeiro será 
a apresentação ao público com a divulgação 

dos resultados. As interessadas devem en-
trar em contato com o Rei Momo, Daniano 
Engers pelo e-mail daniano.engers@gmail.
com, pelo WhatsApp (51) 99842.0088 ou 
ainda pelo Facebook do Rei.

 As atuais soberanas são: a Rainha Laura 
Bier (da Escola de Samba Gigantes da Orla), 
1ª Princesa, Jeniffer Cristina (do Bloco Camas 
Arroio Do Sal) e 2ª Princesa, Natalia Welter 
(do Bloco Saímos Sem Querê).O evento con-
tará com o apoio da Prefeitura de Arroio do 
Sal e Secretaria de Turismo, Esporte e Juven-
tude.

Corte do Carnaval de 2017 com o rei Momo
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Dom Pedro de Alcântara relaciona 
atividades ligadas ao turismo no município 

Nesta segunda-feira, dia 30 de outubro, foi 
realizada na Câmara de Vereadores de Dom Pe-
dro de Alcântara, uma reunião para identificar as 
atividades ligadas ao turismo que são desenvol-
vidas no município.A iniciativa, conduzida pelo 
Departamento de Gestão Ambiental da Prefeitu-
ra Municipal de Dom Pedro de Alcântara, tem o 
objetivo de elaborar o inventário turístico do mu-
nicípio, buscando promover o turismo na região. 

As atividades levantadas foram setorizadas 
em turismo religioso, ecológico, de contempla-
ção, histórico, rural, gastronômico, esportivo e 
de agroindústria. Uma série de iniciativas foi re-
lacionada, dentre elas trilhas, visitação em pro-
priedades orgânicas e agroindústrias, apreciação 

da paisagem em mirantes, roteiros em prédios 
históricos e Figueiras centenárias, além da de-
gustação da gastronomia local. 

O próximo passo do projeto é estruturar essas 
atividades e desenvolver o espírito empreende-
dor nas comunidades locais “Hoje foram lança-
das as ideias. Agora é organizar. Temos muitos 
potenciais turísticos, só temos que saber explo-
rá-los”, afirmou o condutor do projeto, Carlos 
Cechin. 

A formulação desse roteiro turístico envolve 
nove municípios do Litoral Norte, dentre eles, 
Dom Pedro de Alcântara, Torres, Mampituba, 
Morrinhos do Sul, Três Cachoeiras, Três Forqui-
lhas, Arroio do Sal, Itati e Terra de Areia. 

Prefeito de Dom Pedro de Alcântara 
viaja a Brasília em busca de recursos

Na última semana, o prefeito de Dom Pedro 
de Alcântara, Dirceu Pinho Machado, viajou para 
Brasília com o objetivo de buscar recursos para o 
município. A boa notícia é que cerca de R$ 400 
mil reais já estão empenhados e devem ser re-
passados ao município em breve. Desse valor, R$ 
100 mil reais são de uma emenda do deputado 
federal Afonso Motta que serão destinados para 
custeio na área da Saúde e outros R$ 100 mil 
reais são de uma emenda do deputado federal 
José Otávio Germano que serão destinados para 
a compra de equipamentos para o Posto de Saú-
de. Além disso, há ainda em torno de R$ 250 mil 
reais que serão destinados para pavimentação da 
comunidade do Canto do Hilário, uma proposta 
do deputado federal Alceu Moreira que será re-
passada pelo Ministério da Agricultura. 

A liberação dos recursos da Defesa Civil, que 
já deveriam ter sido repassados ao município após 
decretar situação de emergência (devido ao tem-
poral que assolou a localidade em 29 de dezembro 
de 2016), foi outra demanda verificada pelo prefei-
to. Os prejuízos chegaram a mais de R$ 2 milhões 
de reais e nenhum valor até agora foi repassado 

ao município. De acordo com Dirceu, até final de 
novembro o recurso deve estar disponível. 

O prefeito verificou ainda que 28 itens foram 
enumerados para o repasse da verba, mas ape-
nas dois devem ser atendidos. “Dos mais de R$ 2 
milhões solicitados, apenas R$ 134 mil devem ser 
repassados. Isso se deve à escassez de recursos 
do Ministério da Defesa Civil para esta finalidade 
e a grande quantidade de municípios que decre-
taram situação de emergência”, explicou Dirceu.

Durante a viagem, o prefeito visitou ainda o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção (FNDE), com o intuito de verificar o anda-
mento dos projetos para construção da escola e 
da creche. “Com relação a divergências do local 
aprovado para o que realmente será a constru-
ção, que havia sido constatado anteriormente, 
já está resolvido. Agora é preencher os formulá-
rios necessários e a parte burocrática para poder 
dar encaminhamento no repasse dos recursos”, 
afirmou Dirceu. O prefeito visitou ainda vários 
gabinetes, protocolando ofícios para emendas 
parlamentares para a área da Agricultura, Saúde 
e Obras. 

Mutirão de atividades realizadas na 
Chapada dos Mesquitas 

TRÊS CACHOEIRAS - O Governo Municipal de 
Três Cachoeiras, através de sua equipe da Secreta-
ria de Obras e em parceria com a Comunidade da 
Chapada dos Mesquitas, realizarão um mutirão de 
atividades na localidade.  Ocorreram serviços de 
recuperação de estradas e calçamentos, limpezas 
de boca de lobo, de caneletas dos calçamentos da 
estrada da Embratel e ainda colocação de saibro 
. Também foi reaizada a perfuração de poços ar-
tesianos no local - como já havia ocorrido nas co-
munidade de Santo Anjo da Guarda e Morro Azul

Pelo relato dos moradores à prefeitura do 
município, faziam quase quase oito anos esse tra-
balho não era realizado. "Deixo aqui o reconheci-
mento aos nossos agricultores que abraçaram o 
serviço junto com o Governo Municipal. Com essa 

parceria quem ganha é a comunidade.Só com a 
união e parceria podemos ter um Município me-
lhor", indicou o prefeito de Três Cachoeiras, Flávio 
Lipert.

Coleta seletiva já gera lucros 
para Três Cachoeiras

O Governo de Três Cachoeiras, através 
do Departamento de Meio Ambiente e 
em parceria com outras entidades (em 
especial com o Conselho de Clubes de 
Mães), aos poucos vem implantando a 
Coleta Seletiva em todo o município. Esse 
projeto que está sendo ajustado, além de 
preservar a natureza, gera renda para 
várias famílias. Nas últimas duas cargas 
foram recolhidos e vendidos mais de 30 

toneladas. 
"Deixo o agradecimento a população 

que esta sendo parceira desde projeto. 
Só com a parceria e união das pessoas é 
que verdadeiramente haverá uma cons-
cientização da importância desse proje-
to. A natureza agradece nosso esforço", 
indicou o prefeito de Três Cachoeiras, Flá-
vio Lipert, em sua página no Facebook na 
última segunda-feira (30).

Terra de Areia informa datas para matrículas 
e rematrículas na rede municipal de ensino
A Secretaria de Educação e Cultura de Ter-

ra de Areia emitiu comunicado aos moradores 
da cidade, para que estes fiquem atentos as 
datas de matrículas e rematrículas para a rede 
Municipal de Ensino. Os responsáveis devem 
procurar as respectivas escolas a qual tem in-
teresse e lembre-se que a carteirinha escolar 
será confeccionada no ato da matrícula, na 
escola.

Para os alunos do Ensino Fundamental Mu-

nicipal, as matrículas do 1° ano são de 04 a 06 
de dezembro de 2017, enquanto que do 2° ao 
9° ano são a partir de 05 de fevereiro de 2018. 
Enquanto isso, as rematrículas do Ensino Fun-
damental Municipal devem ser feitas entre 18 
a 22 de dezembro de 2017.Já na educação in-
fantil, as Rematrículas devem ser feitas entre 
11 a 15 de dezembro de 2017, enquanto as 
matrículas ocorrem de 18 a 22 de dezembro 
de 2017.

Prefeitura de Arroio do Sal compra imóvel 
para ampliar EMEI

O Prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flá-
vio Angst, acompanhado da Secretária de 
Educação e Cultura, Joelma Becker e do Se-
cretário Adjunto da pasta, Diego Dias, assi-
naram nessa tarde de quarta-feira, primeiro 

de novembro, a escritura pública da compra 
de um imóvel. Localizado na Rua Bom Fim, 
fundos da EMEI Bem-Me-Quer, o local será 
utilizado para uma futura ampliação da Es-
cola.
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Jogando em casa, no estádio do Ria-
chão, os veteranos do Torrense empata-
ram em 1x1 com o América, num clássi-
co local muito disputado. O jogo ocorreu 
no sábado (28) e o Torrense largou na 
frente com gol do artilheiro Maicon que 
fez seu 34° gol este ano, mas a equipe 
rival conseguiu empatar . 

O técnico Adroaldo Lummertz colo-
cou em campo a seguinte equipe: Mai-

con (alemão) no gol, Ezequiel e Rafinha 
nas laterais, Clóvis e Cristiano na zaga, 
Édio e Jander de volantes,  Xande e Japa 
meias, Sandrinho e Maicon de atacantes. 
Ainda entraram no jogo Robledo, Danilo, 
Paulo, Vazzata, Marcelo, Leandrinho e 
Dilson. O próximo jogo dos veteranos do 
Torrense ocorre novamente no Riachão, 
no dia 04/11 contra a equipe do Beira 
Mar, de Tramandai.

Equipe da Ascort participa do 
Brasileiro sub-23 de Atletismo

ESPORTES

Veteranos do Torrense empatam em 
clássico local contra o América

Os atletas do projeto Brincar de Correr, da 
Ascort (Associação dos Corredores de Torres) 
competiram neste final de semana (28 e 29) 
no Campeonato Brasileiro Sub 23 de Atle-
tismo, que ocorreu no Estádio José Carlos 
Daudt, da Sogipa (em Porto Alegre). A com-
petição reuniu cerca de 500 atletas de 78 clu-
bes, representando 16 Estados e do Distrito 
Federal.

 "O evento foi um grande passo para o de-
senvolvimento de nossos atletas, competin-
do contra grandes e conceituadas equipes 
de nosso Brasil, lutando bravamente  numa 
categoria de idade acima - uma vez que 
maioria de nossos atletas eram da catego-
ria sub-18 e sub-20", ressaltou o treinador 
Cláudio Freitas. A Ascort teve atletas na mais 
variadas modalidades, como as provas de 

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 3000mc/
obstáculos, 5000m, 10000m. Abaixo, confira 
os destaques da Ascort na competição.

Modalidade 10000m -  Andriws Matheus foi 
5° Colocado;
Modalidade 5000m -  Winderson Malinscki 
foi 8° Colocado e nos 1500m foi 10° coloca-
do;
Modalidade 1500m -  Natan Nascimento foi 
8° Colocado estabelecendo sua melhor mar-
ca pessoal;
Modalidade 5000m - Emily Bandeira  foi 9° 
Colocada e nos 1500m foi 8° Colocada;
Modalidade 5000m - Érica Shardosim   foi 
11° Colocada;
Modalidade 3000m C/obstáculos - Geliel   foi 
8° Colocado;

Invicta equipe cadete masculino da ATHB
garante vaga na final do campeonato gaúcho

O último final de semana (dias 28 e 29 
de outubro) foi incrível para a equipe ca-
dete masculino da Hand Torres/ATHB (As-
sociação Torrense de Handebol). Foram no 
total 4 partidas de 50 minutos em menos 
de 30h - e nem por isso o time mostrou 
cansaço, continuou firme no seu propósito 
e garantiu, de forma invicta, a vaga para a 
grande final do Campeonato Gaúcho.

"Os jovens da equipe cadete mascu-

lino da ATH mostraram uma vontade de 
vencer e se classificar muito grande, não 
dando chance para os adversários, que 
também tinham grande potencial, mas 
que foram superados pela equipe", indi-
ca a assessoria da ATHB, que faz ainda um 
agradecimento aos patrocinadores, pais, 
responsáveis e treinadores "que ajudam 
os sonhos desses meninos se tornarem 
realidade".

Eduardo Bandeira vence Night Running em Sombrio
Além da participação no Brasileiro 

Sub-23 de Atletismo, atletas da Ascort 
também participaram do Sombrio Night 
Running, que aconteceu no último sá-
bado e teve percurso de 4km e 8km. E o 
torrense Eduardo Bandeira foi o grande 
campeão da corrida, venceu na cate-
goria Geral dos 4km. Na prova, ele foi 
seguido de perto por outros dois atletas 
da Ascort: o vice campeão Nicolas San-
tos e 4° Lugar geral Teilor Behenck - to-
dos atletas do Projeto Brincar de Correr 
/ ASCORT. Quem também se destacou 
foi o veterano torrense Caio Amiguinho, 
que  conquistou mais uma vitória em 
sua categoria (acima de 60 anos).

 
Patrocinio Master Torres Calçados / 

Restaurante Cantinho do Pescador / CFC Torres RS / 
Construtora Monte Bello / Pompeu Materiais Cons-
truções e Serviços / Nossa Casa Imobiliária / RMS 

Telecom / Laboratório Da Rocha / Ágil – Constru-
ções e Incorporadora / Mercadão dos Óculos Torres 
/ Lavanderia Lavex Clean  / Klein Bicicletas / J3 Cons-
truções&Incorporação / COMDICA

Torrenses na Sogipa, em Porto Alegre

Eduardo Bandeira e Caio Amiguinho (c) com equipe 
Ascort em Sombrio

Campeonato de Futebol Sete para 
Veteranos rolando em Torres

No próximo dia 09/11, no complexo do 
Arena Copa Torres, inicia o Campeonato 
Casa São Paulo de Futebol Sete para Vete-
ranos (nascidos até 1982 - 35 anos). Nessa 
primeira edição, participarão 8 equipes: 
Cosmos, Força Jovem, Independente, 
Guarita, Los Primos, Panela, Ferropel e Pe-
queno. Os jogos ocorrerão nas segundas e 
quintas, as 20h e 21h. A primeira rodada 
será no dia 09/11 (quinta).

Na passada quinta-feira (26/10), ocor-

reu o Congresso Técnico com as equipes, 
com o sorteio dos grupos. As equipes jo-
garão todas contra todas dentro do grupo, 
sendo que a primeira colocada classifica-
-se direto para a semifinal e a segunda e 
terceira colocada fazem um jogo cruzado 
com o outro grupo pela vaga na semifinal. 
Grupo 1 tem Ferropel, Los Primos, Inde-
pendente e Cosmos; já Grupo 2 é com-
posto por Força Jovem, Pequeno, Panela 
e Guarita.

Campeonato Municipal de Futsal inicia 
no domingo (05) em Arroio do Sal

O Campeonato Municipal de Futsal 
inicia no próximo domingo, 05 de no-
vembro, às 20 horas no ginásio do Ecas 
(Esporte Clube Arroio do Sal), com jo-
gos na categoria Livre. A competição irá 
acontecer nas categorias Livre e Vetera-
no e contará com 16 equipes: Na catego-
ria Livre: Templários, Hooligans, Marco 
Alarme, Rondinha A, Rondinha B, Xele-
cos, F.A.A.S., Millonários, King Of Mat-
ch, Galácticos, Juventus e Modamar. Já 
na Categoria Veterano disputarão Ecas, 
Areias Brancas, Rondinha e Figueirinha.

 Para a categoria Livre, será realizada 
uma chave única, onde cada equipe vai 
jogar três partidas, sendo que os oito 
primeiros classificados passam para as 

quartas de final.  Na categoria Veterano, 
todos jogam contra todos e os dois pri-
meiros colocados jogam a final. 

O Campeonato Municipal de Futsal 
de 2018 apresenta uma inovação: ape-
nas oito equipes disputarão o Campeo-
nato 2018, sendo que os quatro primei-
ros colocados desse ano já garantem a 
sua vaga. As outras quatro vagas restan-
tes serão disputadas em um mata-mata, 
numa fase chamada Pré Copa Futsal.

 
Municipal de Futsal -  1ª Rodada 

(05/11) - 20:00: Templário x Hooligans; 
20:50: Marco Alarme x Rondinha B; 
21:40: Xelecos x F.A.A.S.; 22:30: Milloná-
rios x King Of Match
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