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Condenação de Lula: Clímax e anti-clímax
Sob uma tempestade de comentários,
cumpriu-se no dia 24 último pelo TRF 4,
sem sobressaltos, o calendário do julgamento do Ex Presidente Lula, o maior
protagonista da Política brasileira nos últimos 40 anos. Ele, agora, está condenado
a 12 anos de reclusão e tecnicamente impedido de ser candidato neste ano, embora lhe caibam alguns recursos judiciais.
Tal como a maior parte de outros condenados da Lavajato, Lula, entretanto, não
deverá ser preso. Isso dependeria de um
procedimento mandatório, seja do próprio TRF 4, seja do Juiz Moro, seja mesmo das instâncias superiores. Não houve
para outros, não haverá para ele. Como
eu previra nesta coluna, o fato foi importante para a vida do país, mas a todos não
resta outra alternativa senão a de desdobrar-se dia a dia na incessante luta pela
sobrevivência, sempre alimentada por
sonhos e desejos. A reação mais contundente foi da Direção Nacional do próprio
PT garantindo que sai fortalecido desta
contenda e que conduzirá Lula à campanha presidencial. É um direito do Partido
fazê-lo, na tentativa de capitalizar para a
sigla o enorme prestígio popular de Lula,
mas, como se trata de uma manobra sem
qualquer chance de êxito real, fragiliza o

conjunto da esquerda no processo sucessório. A ideia é registrar o nome de Lula
como candidato no último dia permitido,
levando-a aos seus estertores até quando
for possível. Aí, diante do inevitável, fazer
a substituição, na forma da Lei. Isso, porém suscitará reações tanto internas ao
PT, sensíveis ao choque da nova realidade, como em outros tradicionais aliados,
seja da esquerda, como PDT e PC do B,
ambos já com candidaturas próprias alinhadas, com Ciro Gomes e Manuela, respectivamente, seja da sopa de letras que
se dispersam no cenário partidário atual.
Já pipocam as dissidências.
Há duas questões centrais na condenação de Lula: A justeza do processo, que
aponta para a natureza do Estado de Direito Democrático no Brasil e o significado do
impedimento de Lula na esquerda.
Sobre o primeiro ponto abundam análises de juristas, filósofos, cientistas sociais,
bem como a Nota do PT ontem divulgada
de que o processo contra Lula faz parte de
uma concertação autoritária e conservadora da Mídia, do grande empresariado
e grande parte da Justiça, em nome do
Capital como expressão da dominação,
para retirar do processo democrático sua
voz mais expressiva. Esta interpretação

faz eco a várias interpretações que veem,
nas últimas décadas, uma tendência à
supressão de direitos sociais no mundo
ocidental, como resultado das políticas
econômicas neoliberais associadas à nova
forma 'capitalizada' do capitalismo. Teria
chegado a hora do Brasil incorporar-se ao
novo Estado de Exceção contemporâneo,
marcado por novas inspirações no campo
do Direito e da Teoria do Estado, todas de
caráter fortemente punitivista.
O segundo ponto se refere ao significado da exclusão de Lula para a esquerda.
Aqui, uma observação. A esquerda, como
conhecemos, tem sua origem no mundo
moderno com o jacobinismo, ala radical
da Revolução Francesa, e aponta para a
incorporação, na forma de Partidos, das
grandes massas populares à cidadania,
através do direito de expressão, organização e voto direto que caracterizam os
círculos concêntricos dos direitos civis
e políticos, e ao mercado, através da incorporação a este circuito dos direitos sociais: emprego, vida condigna, seguridade
social e mesmo ambiental. Com o advento da Revolução Russa, em 1917, o jacobinismo, sob inspiração de Marx e Lênin
radicalizou-se como ação revolucionária
consumando-se como mudança pautada
pela trindade do Partido de Classe (trabalhadora), assalto ao Poder e edificação de
um sistema de economia central planificada. Teve impacto e consequências em
todo o mundo mas não esgotou o campo
da esquerda, a qual foi se diversificando
em tendências cada vez mais acentuadas.
A modernização no Brasil não ficou in-
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fensa a este processo. Deu origem a uma
esquerda sintonizada com o resto do
mundo, embora condicionada às circunstâncias do país. Neste sentido, conheceu
três momentos, de caráter ideológico, natureza social e alcance político distintos:
A Era do Partido Comunista Brasileiro,
com L.C. Prestes; A Era do Trabalhismo,
com origem em Vargas e grande vigor
com Leonel Brizola; e a Era Lulo-Petista,
com auge nos Governos Lula I e II, entre
2002 e 2010, com grande alcance social,
maior flexibilidade política e imensa projeção internacional, que ora se encerra.
Vejamos, pois, à luz dos fatos e controvérsias gerados pela condenação de
Lula, o que nos espera? Qual esquerda
se sucederá? Uma coisa, porém, é certa: A democracia é um valor universal e
não se esgota nos contratempos históricas. Ela exige, além da paixão pela causa,
uma ação racionalizadora dos agentes em
jogo. Não é um campeonato, onde mudam apenas as cores das camisetas, mas
seus ideários, nem uma guerra, na qual
se eliminam inimigos. É um enigma. E um
grande compromisso histórico na construção da Nação.
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Assembleia de Verão da Federação dos
Municípios do RS voltará a ocorrer em Torres
Torres vai sediar, novamente a Assembleia de Verão que será promovida pela
Famurs- Federação das Associações de
Municípios do Rio Grande do Sul. Será nos
dias 22 e 23 de fevereiro, reunindo prefeito
de todo o Estado. O evento vai ocorrer na
SAPT- Sociedade Amigos da Praia de Torres. A programação prevê a realização de
painéis com representantes dos governos
federal e estadual, Assembleia Legislativa,
Ministério Público do RS, Tribunal de Contas do Estado, Câmara dos Deputados e Senado. As atividades terão início na noite de
quarta-feira, 21, com um jantar de confraternização, que será realizado a partir das
20h, na SAPT.
O mesmo evento já havia ocorrido em
Torres no verão de 2016. Conforme o presidente da Famurs, Salmo Dias de Oliveira,
este ano a entidade promoverá uma am-

pla discussão sobre as dificuldades que os
municípios gaúchos vêm enfrentando em
decorrência da crise financeira e as perspectivas para alavancar o municipalismo.
“Estamos tratando de assuntos e demandas de interesse dos municípios e na Assembleia de Verão anunciaremos, com certeza, resultados positivos”, afirmou Salmo.
Quanto às demandas municipalistas, o
presidente explica que são questões comuns enfrentadas pelas prefeituras, sendo
que muitas destas demandas já estão sendo avaliadas pelos secretários de Estado e
suas equipes. Reafirmou a importância das
pautas municipalistas, reforçando as reivindicações de melhorias. Frisou reconhecer o
esforço do governo do Estado em fortalecer os municípios, dentro de um quadro
de crise econômica que agrava as finanças
públicas.

Imagem do evento da FAMURS realizado em 2016 em Torres

Demandas dos municípios
Recentemente, na oportunidade em que a Famurs convidou o governador Sartori para participar do evento, foi entregue um documento com a relação de demandas
dos municípios. Confira:
SAÚDE
• Realizar o pagamento dos repasses atrasados aos Programas Municipais de Saúde, mantendo em dia os recursos devidos às prefeituras
para a manutenção dos programas. A dívida do
Estado com os municípios já ultrapassa meio
bilhão de reais. Em dezembro, o Piratini quitou
10% da dívida.
• Agilizar a tramitação e aprovação dos
seguintes projetos de lei: PLC 206/2017, que
reestrutura o IPE; PLC 207/2017, que dispõe
sobre o Regime de Previdência do Estado; PL
203/2017, que reestrutura o quadro de pessoal
do IPE; PL 2011/2017, que cria o Instituto de
Assistência à Saúde dos Servidores e seu respectivo quadro de pessoal; e o PLC 212/2017,
que dispõe sobre o Sistema de Assistência à
Saúde, e sobre o FAS.
EDUCAÇÃO
• Pagamento dos valores de complementação
para realização de transporte escolar extra, devido à greve dos profissionais da Educação. Em
reunião com o presidente da Famurs, o secretá-

rio de Educação confirmou o pagamento desta
complementação até o dia 16 de janeiro. Ao todo
são R$ 2 milhões para 148 municípios gaúchos.
• Pactuação do Calendário Escolar de 2018.
• Formalização do termo de parceria para a
implementação do novo software do transporte
escolar.
• Apoio na municipalização de escolas, mediante novos estudos de viabilidade aos municípios.
• Quitação dos valores referentes ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Estadual no Município (Pradem) de 2015.
MEIO AMBIENTE
• Municipalização da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).
• Continuação do processo de desburocratização da avaliação e concessão de licenças ambientais.
LIGAÇÃO ASFÁLTICA
• Realização de obras de ligação asfáltica nos
municípios que ainda não possuem acesso pavi-

mentado.
• Realização de obras de construção de rótulas, priorizando locais de tráfego intenso devido
às indústrias que estão localizadas às margens
das estradas.
LEGISLAÇÃO
• Apoio ao projeto que Corresponsabilização
Solidária, que será apresentado pela Comissão
de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa.
ENCONTRO DE CONTAS
• Promover processo de encontro de contas
entre Estado e municípios em todas as áreas da
administração pública, especialmente habitação.
• Realização de levantamento de bens imóveis ociosos pertencentes ao Estado nos municípios, avaliando a possibilidade de transferi-los
aos municípios, como forma de realizar o pagamento de dívidas.
INCENTIVOS FISCAIS
• Oferecer aos municípios, na forma de in-

centivo fiscal, isenção do pagamento de ICMS na
compra de máquinas, veículos e equipamentos.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
• Pagamento imediato dos recursos atrasados
do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas),
para o Programa de Ampliação da Rede de Proteção às Famílias.
AGRICULTURA E PECUÁRIA
• Implantação do Sistema de Inspeção Municipal (SIM) como facilitador do comércio entre
municípios.
• Realização de convênio para perfuração de
poços artesianos.
• Apoio do governo Estadual na suspensão da
importação do leite uruguaio.
CONSULTA POPULAR
• Municipalização das demandas da Consulta
Popular.
• Atendimento das demandas aprovadas em
ciclos anteriores da Consulta Popular que ainda
não foram contempladas.

Município recebe visita de cortesia do deputado
federal Luis Carlos Heinze

Heinze (e) com o prefeito de Torres, Carlos Souza

Na tarde desta sexta-feira, 19 de janeiro, o prefeito Carlos Souza recebeu a visita de cortesia do deputado federal Luis
Carlos Heinze. Na oportunidade, o deputado conheceu as instalações do prédio
administrativo e ainda conversou com o
prefeito sobre as principais ações deste
governo embasadas em três pilares: gestão, pessoas e turismo.
Conforme o deputado, o propósito da
visita a Torres é o de "conhecer a realidade do município para melhor atender
as demandas da população". Mas a visita
deve representar, também, um fortalecimento das bases políticas do deputado,

que tenta viabilizar sua candidatura ao
Governo do Estado para as eleições de
2018 pelo PP. Vários assuntos pontuais
foram tratados neste contato, envolvendo diferentes áreas como planejamento,
saúde, educação e obras públicas.
As iniciativas e atividades voltadas
para esta temporada de veraneio também constaram da pauta. Heinze destacou as riquezas naturais da cidade e a
hospitalidade do povo torrense. O prefeito agradeceu a visita do deputado ao
município, visando fortalecer a parceria
no encaminhamento de melhorias para
Torres.
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Movimento do início do Veraneio em Torres é “diferente”,
mas números são praticamente os mesmos do verão passado
Aumento de estrangeiros que não são argentinos e falta de padrão nos dias de permanência dos turistas são os itens que deixam a temporada em aberto
Por Fausto Júnior
Para comerciantes de
gastronomia do Calçadão
da Praia Grande de Torres,
o tráfego de pessoas à noite tem sido muito menor do
que em outros anos. Mas o
movimento para o almoço
no mesmo lugar se agita,
principalmente nos buffets.
Já entre os hoteleiros torrenses, a reclamação é pela
falta de padrão no número
de dias de permanência dos
turistas que se hospedam

em hotéis. Mas eles não reclamam do movimento em
geral, que foi até um pouco
mais forte neste réveillon
que no ano anterior.
Estas são algumas das características de diagnósticos feitos por para A FOLHA
junto a empresários e dirigentes de entidades ligadas ao Turismo nos últimos
dias. A pergunta foi padrão:
sobre o movimento entre
o Natal do ano de 2017 e
a primeira quinzena deste
mês de janeiro de 2018.

Para uns aumentou e para outros diminuiu
Conforme informa a presidente do Sindicato de Hotéis do
Litoral Norte (SHRBS LN), Ivone
Ferraz, o segmento da REGIÃO
procurou planejar as reservas
com antecedência. E o resultado
foi AUMENTO dos dias de esta-

das médias, de finais de semana
(2 a 3 dias) para períodos mais
longos. E o resultado deste aumento de reservas mais longas
gerou falta excessos de reservas
(Overbooking) nos finais de semana, principalmente nos perí-

odos próximos da virada do ano.
Já para a presidente da Associação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Torres
(AHBST), Clarissa Raupp, a característica dos hospedes da maioria dos Hotéis
aqui na cidade
(deixando de
fora os pacotes
vendidos com
antecedência)
foi de ficarem

períodos desarmonizados. Uns
ficam poucos dias, ou apenas
um dia hospedados; mas outros
aumentam a média, dificultado
o planejamento do trabalho de
hospedagem dos hoteleiros. A dirigente da entidade que fomenta
os hoteleiros e restauranteiros
associados em Torres mostra que
a média de ocupação (seja para
dias de semana ou finais de semana) na categoria têm sido de
85%. Durante o Réveillon em

Torres ocorreu falta de leitos,
portanto os hoteis estavam 100%
cheios, em toda a cidade. Mas foi
somente no feriadão. Em muitos
estabelecimentos, os dias anteriores e posteriores ao Ano Novo
2018 não se mantiveram plenamente cheios como no ano passado - quando, ao contrário, não
houve lotação na virada de ano,
mas manteve-se a lotação maior
nos dias anteriores e posteriores
ao Réveillon 2017.

Argentinos diminuem, mas aparecem uruguaios,
chilenos e paraguaios
Quanto à presença dos argentinos e
turistas da América Latina, o movimento
em Torres se comporta de forma similar
às estatísticas vindas do Estado de Santa
Catarina, onde mede-se o sistema de entrada dos turistas estrangeiros de forma
sistemática. Conforme a AHRBS, a presença dos hermanos diminuiu em torno
de 15% em relação ao ano passado. A
informação, medida pela associação torrense, bate com o levantamento de A FOLHA feito em estatísticas de Santa Catarina no mesmo período, o que da ênfase a
informação (já que a maioria deles entra
pelo RS).
Mas conforme o Gerente de Hospitalidade do Hotel Encantos de Torres, Francisco Portela, a presença de um turista
“não argentino” em cada quatro castelhanos que chegam ao hotel têm sido o

comportamento novo apresentado neste
ano. E isto significa um aumento significativo da participação de turistas principalmente de países como Chile, Paraguai e
Uruguai em Torres, o que é de se comemorar como um novo feito. Portela aponta os mesmos 85% de ocupação média
divulgados pela AHRBS, o que também reforça a tendência, já que o hotel Encantos
é parte de uma rede estadual.
Para Antônio Carlos Pozzi, diretor do
tradicional Farol Hotel, o movimento em
geral na hospedagem foi igual ao do ano
passado, embora tenha centrado o movimento nos finais de semana e feriadões.
Os argentinos hospedados no hotel também ficaram em número igual ao do ano
passado. Mas para o diretor do Farol, “visualmente a presença deles está menor
na cidade”.

Resto do veraneio pode ser mais fraco. Chuva tem
atrapalhado
Já no início da segunda quinzena do veraneio de 2018, os números das fontes (proprietários de restaurantes e hoteis) consultadas por A FOLHA dão conta que já estão
20% abaixo do mesmo período do ano passado. O diagnóstico é de que a chuva mais

presente no período tem sido a causa da diminuição da lotação nos hotéis. Mas existe a
desconfiança que a crise na economia ainda
possa estar fazendo efeito na diminuição do
movimento, como vêm ocorrendo nos últimos anos, no Brasil e no RS.
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José Otávio Germano garante empenho de
mais de R$ 630 mil em emendas para Torres
A assessoria do deputado federal José Otávio
Germano, em visita à Prefeitura nesta última
terça-feira, 23 de janeiro, reafirmou o compromisso já firmado pelo deputado com Torres e
ainda procurou identificar outras demandas do
município. O chefe de gabinete do deputado,
Maurício Peres, e demais assessores foram recebidos pelo prefeito Carlos Souza e secretários
municipais.
O relatório das indicações de emendas de
José Otávio Germano foram entregues ao prefeito por Maurício Peres, acompanhado do assessor Robson Rocha, do superintendente regional do Incra, André Bessowe do jornalista Flávio
Pereira, da Rede Pampa. No documento consta
a indicação de R$ R$ 635 mil para o Município,
sendo R$ 80 mil empenhado para uma ambu-

lância, R$ 308 mil para a ampliação da Feira do
Produtor, R$ 12mil para um Gol City 2004 e R$
135 mil empenhado para um trator 4 X 4 90 CV.
Do Ministério do Turismo já foi pago R$ 100 mil
para a revitalização da Avenida Beira-Mar
As iniciativas e atividades voltadas para esta
temporada de veraneio também constaram da
pauta. A visita foi acompanhada pela secretária
da Fazenda, Maria Clarice Brovedan; secretário
do Desenvolvimento Rural e Pesca, José Vanderlei Brocca, e secretário do Planejamento e
Participação Cidadã, Matheus Junges. O prefeito
agradeceu a visita da assessoria do deputado ao
município, visando fortalecer a parceria no encaminhamento de melhorias para Torres.
*Com prefeitura de Torres

'Projeto Justiça no Veraneio' em Torres: um
total de 85 anos de prisão já foram impostos
O Projeto Justiça no Veraneio apresenta os resultados de seus primeiros
15 dias de execução na Comarca de
Torres, RS, no mês de janeiro de 2018.
Neste período, o projeto realizou 45
audiências criminais, deferiu medidas
protetivas a 6 mulheres vítimas de violência doméstica e determinou a pri-

são preventiva de 8 pessoas por crimes
ocorridos nesses primeiros dias do ano.
As audiências criminais envolveram
registros de ocorrências policiais realizados recentemente, bem como processos em que os acusados estão respondendo presos preventivamente por
crimes de roubo, violência doméstica,

tráfico de entorpecentes e homicídio.
As medidas protetivas e as prisões preventivas foram determinadas em regime de plantão, sendo que as prisões
foram direcionadas a pessoas envolvidas em crimes de porte de arma, furto,
roubo (assalto) e tráfico de entorpecentes.

De acordo com o Juiz de Direito designado para o Projeto Justiça no Veraneio na Comarca de Torres no mês de janeiro, Marcelo
Malizia Cabral, os números alcançados são
resultado do esforço conjunto da Administração do TJRS, bem como dos juízes, servidores e estagiários da Comarca, que não têm
medido esforços para o êxito do mutirão.

“Estamos muito satisfeitos com o resultados
destes primeiros 15 dias de trabalho e os
números demonstram o produto do esforço
coletivo, servindo de estímulo para que aprimoremos ainda mais as atividades até o final
do mutirão”, comemorou o Magistrado.
Projeto Justiça no Veraneio - Iniciativa da
Corregedoria-Geral da Justiça, o Projeto con-

siste no reforço na estrutura de servidores
e juízes nas Comarcas do litoral (Tramandaí,
Capão da Canoa e Torres) durante os meses
de veraneio, sendo que neste ano de 2018
os juízes designados para o Projeto estão dedicando-se prioritariamente aos processos
criminais e à realização de plantões durante
os finais de semana.

Julgamentos
Além dessas atividades, o projeto realizou o julgamento dos processos mais antigos
aguardando a sentença nas Varas Criminais
da Comarca, o que resultou na imposição de
um total de 85 anos e 4 meses de reclusão
(prisão) em razão de condenações por crimes de estupro, tráfico de entorpecentes e
porte de arma de fogo.

Hospital de Torres condenado
por filmagem de paciente
Por decisão da 2ª Vara Cível de Torres, a Associação
Educadora São Carlos, mantenedora do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes (HNSN), está condenada a
indenizar por danos morais os pais de homem filmado
durante procedimentos de emergência. O vídeo, feito
com um celular, foi compartilhado em redes sociais.
O casal, autor da ação, irá dividir o valor do ressarcimento por danos morais, fixado em R$ 25 mil para
cada autor. Cabe recurso.

Caso
A vítima foi levada ao hospital após ser ferida
na cabeça por disparo de arma de fogo. A filmagem
acompanha a realização pelos enfermeiros dos procedimentos de praxe. Para a Juíza Rosane Ben da Costa,
mesmo que as imagens não tenham sido tomadas por
funcionários ¿ as provas dão a entender que o autor
fosse um policial militar - a responsabilidade da instituição de saúde está verificada.
"O só fato dessa gravação ter ocorrido, ainda que
por terceiro, mas em meio a um atendimento médico
de emergência que se realizava em sala do HNSH, re-

vela uma omissão do referido nosocômio no que diz
com a garantia da intimidade e/ou privacidade dos pacientes", disse a magistrada.
A Juíza destacou o fato de uma enfermeira e uma
técnica em enfermagem terem claramente percebido
a gravação e, inclusive, uma delas, respondido a questionamento de quem fazia o vídeo. Fato que, segundo
a magistrada, vai contra o "dever de todo hospital" de
orientar seus funcionários "para que não permitam o
ingresso de terceiros de posse de telefones celulares".
Na sala de atendimento ao paciente havia 11 pessoas, entre funcionários do hospital, do SAMU e policiais. Sobre o valor do ressarcimento, a Juíza da Costa
espera que a condenação possa compensar os autores
da ação pelo sofrimento e dano moral "irreparável", e
agir de forma pedagógica para o hospital.
O Estado do Rio Grande do Sul aparece na ação
como corréu - em função da participação de agentes
do SAMU no atendimento -, mas não teve responsabilidade reconhecida sobre o episódio.
Proc. 11500022085 (Comarca de Torres)
FONTE: TJ RS

Feira do Sabor Gaúcho começa
na próxima quarta (dia 31)
Começa em Torres, no dia 31 de janeiro, quarta-feira, mais uma edição da Feira do Sabor Gaúcho. A
6ª edição será aberta oficialmente às 17h no centro
da cidade, na Avenida Itapeva, junto à Praça XV de
Novembro. Nesta quinta-feira, 25 de janeiro, começou a montagem da estrutura da Feira da Agricultura
Familiar que vai funcionar até o dia 4 de fevereiro. A
6ª edição contará com 57 empreendimentos, entre
eles, integrantes do Programa Municipal de Agroin-

dústria.
O evento disponibilizará uma diversidade de produtos, tais como queijos, salames, biscoitos, doces,
sucos naturais, artesanatos, flores, entre outros. A
expectativa é que o movimento seja maior em relação aos anos anteriores, tendo em vista que a cada
nova edição os empreendimentos têm fidelizado
clientes. Este ano, a Feira vai contar com uma novidade, todos os dias os visitantes serão contemplados com uma programação cultural
montada em parceria com a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte.
A feira é promovida pela Fetag-RS, Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, Prefeitura de Torres, Emater,
Secretaria Estadual do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo (SDR) e conta com apoio do
Sicredi. Será uma grande oportunidade de aproximar o campo com a
cidade. Torres estará lotada e todos
apreciam produtos de qualidade da
agricultura familiar.

A FOLHA

Sexta-Feira, 26 de Janeiro de 2018 9

MEIO AMBIENTE

Surfistas se unem para limpar furnas de Torres
A limpeza é realizada desde 2013 pelo Projeto Praia Limpa Torres, organizado pela AST, em parceira com o Corpo de Bombeiros e a equipes de Salva Vidas
Mais uma vez, surfistas de Torres reuniram-se na
manhã desta quarta-feira (24) para realizar a já tradicional "Operação Furnas". Desde 2013 organizada
pelo projeto Praia Limpa Torres (vinculado à Associação dos Surfistas de Torres - AST) o mutirão de limpeza
nas furnas da Torre do Meio contou com a parceira
do Corpo de Bombeiros e a Equipe de Salva Vidas de
Torres.
Pelo menos 15 surfistas ajudaram no recolhimento.
Foram retirados cerca de 40 quilos de entulhos, como

garrafas plásticas (objeto mais encontrado), canudinhos, isopor, chinelos e até uma bola de futebol. O
material recolhido foi encaminhado ao descarte adequado.
"A operação de limpeza das furnas é uma alegria
para os participantes, porque preservamos um dos
locais mais lindos de Torres e temos certeza de que estamos deixando um legado para as futuras gerações",
comentou Alexis Sanson, coordenador do Projeto
Praia Limpa.

Uma ação com história
Surfistas entram nas furnas para recolher lixo (Carolina Coral / Divulgação)

Pessoal envolvido na ação deste ano - (Praia Limpa Torres - divulgação)
Este evento de limpeza nas furnas da Torre do Meio
remete há uma ação ocorrida há mais de 20 anos atrás,
e mostra que o conceito de sustentabilidade ambiental
está há muito tempo presente entre surfistas radicados
em Torres. Numa manhã do ano de 1995, os amigos
Marcel de Rose e Zeca Scheffer (in memorian) aproveitando-se das condições favoráveis e foram retirar suculentos mariscos das rochas, para uma refeição. Mas
eles se surpreenderam com a quantidade de embala-

gens, garrafas e outros resíduos que lá se encontravam
depositados. Os mariscos tiveram que ficar para depois, e o lixo foi retirado em sacos de linho, em cima
das próprias pranchas, em longa remanda até a praia.
E o legado ambiental dessa ação perdurou e renovou-se com o passar dos anos. Desde 2013 a 'Operação
Furnas' vem sendo anualmente realizada pelos surfistas - sempre com apoio do Corpo dos Bombeiros e
Salva Vidas.
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Fausto Araújo Santos Jr.

JUSTA RESPOSTA DE CONSTRUTORES SOBRE RECLAMAÇÃO DE COLUNISTA DE A FOLHA
O Colunista Roni Dalpiaz colocou em sua coluna publicada n’A
FOLHA de duas semanas atrás uma
critica às obras que estariam deixando “rastros” em vias públicas
de Torres - por conta do trafego de
caminhões pesados nos lugares feitos para entregar mercadoria (quando estão abastecendo as obras com
ferro, concreto, cimento, dentre outros). Só que, na crítica, ele citou
algumas empresas por estas estarem
NESTE MOMENTO defronte a buracos feitos por obras que estão para
serem encerradas. Roni questionou,
então, se as construtoras ou empreendedoras corrigiriam o estrago feito (supostamente) pelo fornecimento nas obras. E o pessoal reclamou
- com razão - por não terem sido
ouvidos.
Talvez o colunista não tenha checado como funciona o mecanismo
de licenças para empreendimentos
imobiliários. É que, além dos empresários pagarem todos os impostos federais, estaduais e municipais
gerados por pessoas jurídicas das

categorias da Construção Civil,
os mesmos são obrigados - por lei
municipal - a pagar valores percentuais sobre suas obras para o que se
chama de COMPENSAÇÃO por
impacto AMBIENTAL - ou ainda
COMPENSAÇÃO por impacto urbano DE VIZINHANÇA. E este
dinheiro cobrado dos empreendedores DEVERIA ser colocado NO
ENTORNO da obra. Só que, infelizmente, as prefeituras não fazem isto.
Muitas vezes usam os recursos para
OUTRAS obras urbanas e até SOCIAIS. E é aí que aparecem obras
ENORMES que acabam deixando
ruas esburacadas na frente. Uma reclamação LEGÍTIMA do nosso colunista, mas com o endereço errado.
A responsabilidade pelas RUAS
é da prefeitura. Pela lei, não é de
quem estraga a rua com veículos a
responsabilidade de arrumar. O que
a lei poderia atacar é o excesso de
peso dos veículos como fazem nas
estradas (com pouca eficiência).
Mas existem empresas que, mesmo
após a prefeitura não priorizar o en-

torno das obras para usar as verbas
cobradas NA LICENÇA, acabam
arrumando a rua. Foi o caso da
construtora EP, citada e ELOGIADA por A FOLHA há alguns anos,
quando refez a parte da via defronte
ao prédio que construiu em parceria
com a prefeitura, numa iniciativa
de fato e não por obrigação da lei.
O elogio feito pela minha coluna
foi peo fato da construtora VALORIZAR o cliente que comprou um
imóvel caro, arrumando a entrada
do prédio para os novos donos, além
da melhoria coletiva para àqueles
que nada têm a ver com a obra, mas
recebem as vantagens das melhorias
de ruas.
O pessoal da empresa R. Dimer
reclamou com razão. Este empresa e outras foram citadas de forma
aleatória por um problema que elas
não podem ser culpadas diretamente. A culpa é da FALTA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. Fica
a dica para algum vereador ou o
Poder Executivo colocar EM LEI a
obrigação do uso de verbas recolhi-

COMPETIÇÃO ACIRRADA E PLURAL
A Colunista de Zero Hora Rosane de Oliveira
na semana que passou colocou sua especulação sobre os anúncios feitos por políticos para
concorrer à presidência do Brasil neste ano, em
outubro e Novembro (se tiver 2º Turno). Ela
prevê atualmente os seguintes pré-candidatos:
(em ordem alfabética do nome de guerra): Amoêdo, Alckmin, Bolsonaro, Ciro, Collor, Doria,
Eymael, Huck, Joaquim Barbosa, Levy Fidelix,
Luciana Genro, Lula, Manuela, Marina, Meirelles, Rodrigo Maia, Ronaldinho, Temer, Valéria
Monteiro.
São dezenove nomes que - todos eles - podem
levar adiante suas ideias, assim como muitos deles podem se coligar em torno de nomes mais
fortes para esquerda, centro e direita, só para
usar as divisões tradicionais, que já não são mais
tão precisas assim...
O Brasil está DIFERENTE. E a eleição será
BEM DIFERENTE. Primeiro por conta da crise
ética que envolve praticamente todos partidos
tradicionais e a maioria dos outros de tabela,
pois a base do problema vem do CAIXA DOIS
para o financiamento de campanha, o que até
partidos considerados “santinhos” praticam. Segundo justamente pela FALTA DE DINHEIRO
EM ABUNDÂNCIA. Isto vai fazer com que
partidos e pessoas que estavam acostumados a
eleger políticos de todas as esferas na base do

MARKETING EM MASSA (que custa muito)
vão ter de se reinventar e buscar votos amassando barro, se expondo, conquistando as pessoas
pelo carisma ao invés de pelo número de vezes
que sua cara aparece em poste, TV e Jornal.
E tem, ainda, aquela marketing de alguns que
incitam para os eleitores não votarem em NINGUÉM que já foi eleito. Isto pode ser um TIRO
NO PÉ. Ladrão que é ladrão mesmo rouba estando ou não estando no meio Portanto podemos eleger bandidos NOVOS. Os que vão “no
embalo” acabam sendo vítimas, mas na verdade
não roubariam na maioria das vezes. E muitos
destes que já estão lá fizeram e fazem um BOM
TRABALHO.
O Eleitor deveria descobrir o que o elemento
fez e ver se ele está envolvido em alguma falcatrua REAL. Se for REAL, a coisa já deve ter
sido encaminhada para a justiça. Se não for, na
maioria das vezes é intriga da oposição.

Impacto de vizinhança deve ser aplicado NA VIZINHANÇA!
das das empresas por IMPACTOS
de VIZINHANÇA na rua da obra,
prioritariamente. Ou abater parte
do imposto cobrado em troca destes
serviços, que seria, então, obrigação
das empresas.
Eu mesmo já cobri casos como
o uso de verba de compensação de
uma obra na beira da praia para a
reforma de uma Escola Infantil na
Vila São João. Já vi prédio na Gua-

rita sendo construído por empresa
que devia parte de compensação
ambiental ou de vizinhança no entorno da Benjamin Constant, perto
do rio. Há inclusive o caso da R. Dimer, que construiu banheiros novos
no Parque da Guarita, com recursos
destas contas correntes, dentre outras várias obras pela cidade.
Desculpem os envolvidos. A intenção foi NOBRE.

CURTAS:
• Parabéns aos empresários Dado
Bier e Renato Rizzo pela operação
DUPLA em Torres. Doaram uma casa
centenária reconstruída para a comunidade e estão construindo um prédio
que vai ser atração turística para Torres, além de ser harmônico com a natureza.
• A prefeitura também está de parabéns por de certa forma trabalhar o
FOCO de algumas coisas importantes
da cidade através de trabalhos específicos. Participou do processo do Chalé
doado pelos empresários
reconstruído nos Molhes,
que vai ser um lugar focado
no surfe escolhido pela municipalidade. E agora está
aprontando o lugar reformado do Bar Abrigo (na esquina da Praia Grande com
Prainha) para ser um lugar
de mostra da história do
Festival de Balonismo de
Torres, que já tem 30 anos.

• Está de parabéns o empresário da
gastronomia Cezar Moraes, da Panzerotti. Estão agora servindo Parrilla
(churrasco na grelha) em seu espaço
na beira do rio. É todos os dias à noite - junto com as pizzas e de quartas a
domingo ao meio dia.
• Falando em pizzaria, a “Da Praia”
abriu novamente sua loja na beira da
Praia Grande, ao lado da imobiliária
Nossa Casa. E mantém aberta a loja
grande da Rua José Picoral, ao lado do
Hotel Farol.
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Verão Cultural Sesc tem atividades
intensas nas praias de Torres e Arroio do Sal

Caroline Westphalen
- Terapeuta - CRP 07/19777 - CRTH-BR 0345
(Reg. Internacional ABRATH)
- Psicoterapia / Terapia c/ Florais de Bach / Reiki
- Rua Júlio de Castilhos, 423 - 2o andar - Sala 22
- WhatsApp: (11) 991352170

Filosofando Sem Filtro

Ações culturais gratuitas para todas as idades
estão à disposição dos veranistas nas praias de
Torres e Arroio do Sal durante os meses de janeiro, fevereiro e março. O Verão Cultural Sesc 2018
oferece gratuitamente diversas atividades como
apresentações musicais e teatro de rua. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51)
3626-9400, no site www.sesc-rs.com.br/torres e
na página www.facebook.com/sesctorres.
Entre as atrações, estão confirmados um Sarau
Café com Poesia, Oficina e Exposição com Jorge
Hermann, Cover Ronaldo Seixas, Invernadas Artísticas do CTG Querência das Torres. O Verão Cultu-

ral é uma realização da Prefeitura Municipal, por
meio da Secretaria de Município de Turismo, Cultura e Esporte, em parceria com o Sistema Fecomércio-RS/Sesc.
No Rio Grande do Sul, o Sesc está presente nos
497 municípios gaúchos com atividades sistemáticas em áreas como a saúde, esporte, lazer, cultura, cidadania, turismo e educação. Desta forma, o
Sesc/RS desempenha o papel social assim como o
Senac/RS o da qualificação profissional do Sistema
Fecomércio-RS que atua em âmbito econômico,
político e social pela constante qualificação e crescimento do setor terciário gaúcho.

Programação Verão Cultural 2018 SESC
(Entrada franca)

Torres
24/01 – 20h – Sarau Café com Poesia (Coreto Cultural – Praça XV de Novembro)
24/01 – 21h – Esp. Herta quer casar; Curto Arte Produções (Coreto Cultural – Praça XV de Novembro)
26/01 – 21h – Bueno Quarteto (Coreto Cultural –
Praça XV de Novembro)
31/01 – 20h – Oficina e Exposição com Jorge Hermann (Coreto Cultural – Praça XV de Novembro)
02/02 – 16h – Procissão e Missa em Honra a Nossa
Senhora dos Navegantes (Coreto Cultural – Praça
XV de Novembro)
02/02 – 20h – Cover Ronaldo Seixas (Coreto Cultural – Praça XV de Novembro)
02/02 – 20h – Elis Cardoso (Coreto Cultural – Praça
XV de Novembro)
07/02 – 21h – Esp. As Aventuras do Fusca a Vela
– Grupo Ueba Produtos Notáveis (Coreto Cultural –
Praça XV de Novembro)
09/02 – 20h – Terreno Baldio; Nardo (Coreto Cultural – Praça XV de Novembro)
14/02 – 20h – Invernadas Artísticas do CTG – Querência das Torres (Coreto Cultural – Praça XV de
Novembro)
14/02 – 21h – Bueno Quarteto (Coreto Cultural –
Praça XV de Novembro)
16/02 – 21h – Escola Melody Music (Coreto Cultural
– Pça XV de Novembro)
16/02 – 21h – Saulo Vitório (Coreto Cultural – Praça

XV de Novembro)
21/02 – 20h – Invernadas Artísticas do CTG Porteira
Gaúcha (Coreto Cultural – Praça XV de Novembro)
21/02 – 21h – Bueno Quarteto (Coreto Cultural –
Praça XV de Novembro)
23/02 – 19h – Reunindo História – Turismo – Picoral aos dias de hoje (Coreto Cultural – Praça XV de
Novembro)
23/02 – 20h – Telmo Valêncio e Alice Roma (Coreto
Cultural – Praça XV de Novembro)
03/03 – 21h – Show Nacional Circuito – Verão Sesc
de Esportes (Praça dos Molhes)

Arroio do Sal
01/02 – 19h30 – Música ao vivo com Duo Música;
RecreArte (Praça Beira Mar – Arroio do Sal)
02/02 – 19h30 – Esp. Contos da Floresta – Fantomania Teatro de Bonecos; RecreArte (Praça Beira Mar
– Arroio do Sal)
03/02 – 17h – Esp. Maurício Schwanck – O Ilusionista; RecreArte (Praça Beira Mar – Arroio do Sal)
08/02 – 21h – Esp. As Aventuras do Fusca a Vela
– Grupo Ueba Produtos Notáveis; RecreArte (Rondinha – Arroio do Sal)
09/02 – 19h30 – Esp. O Desaparecimento do Sol –
Fantomania Teatro de Bonecos; RecreArte (Rondinha – Arroio do Sal)
10/02 – 19h30 – Música ao vivo com Duo Música;
RecreArte (Rondinha – Arroio do Sal)

Hello, people! Aqui vão mais algumas linhas sobre o que o visionário Elon
Musk vem dizendo em suas entrevistas e coisíneas relacionadas à realidade
virtual. Além da ideia da cápsula que viaja em um tubo como um meio de
transporte do futuro super veloz chamado Hyperloop, ele acredita que pode
diminuir o aquecimento global com a venda dos carros elétricos da Tesla
Motors e, além disso, ele quer dar início a um processo de colonização de
Marte em 2024. Mas vamos ao que interessa... quando Elon Musk fala da
possibilidade de estarmos vivendo numa matrix ou num programa comandado por combinações infinitas de números binários... penso que talvez a
gente possa fazer uma alusão à espiritualidade até mesmo em relação ao
processo da reencarnação. Sei que parece loucura misturar tecnologia com
espiritualidade, mas se a gente parar pra prestar atenção no que está acontecendo com a mente dos cientistas... quando eles falam de física quântica,
inteligência artificial e realidade simulada... é possível que estejam falando
sem querer do mecanismo universal da espiritualidade, das 22 dimensões
ou universos paralelos. O professor de física Max Tegmark do MIT (Massachussets Institute of Tecnology) diz que existe a possibilidade de estarmos
vivendo uma realidade virtual, mas na verdade isso ainda não foi comprovado cientificamente. A gente está passando por uma mudança de paradigma
violenta. A energia que a gente está trocando com o universo agora é outra.
Muita gente já vem sentindo os sintomas desse novo “campo” de frequência vibratória... e não adianta... a gente vai precisar se conectar com essa
energia pra não piorar nossa situação física, psíquica, mental e emocional.
A Nova Era é isso... é o momento de abraçar uma frequência vibratória mais
leve, porém mais equilibrada. Por isso surgem mais questionamentos, mais
confusões, mais conflitos e também mais doenças... a transição é dolorosa
pra todos... e nem toda doença é genética... tem coisas que a gente mesmo
causa no nosso organismo quando nossa energia, emoções ou pensamentos estão em desarmonia. Acredito nesse processo de transição como um
processo nunca antes vivido pela humanidade, pois a mudança é profunda
e tem o objetivo de levar as pessoas para a auto-iluminação. Algumas pessoas estão começando a querer saber quem são, de onde vieram, pra onde
vão e por que estão aqui na Terra. Quando estiverem lendo algum texto
e aparecer a palavra “awakening” é aí que a coisa fica séria e depois não
tem mais volta. Kkk! O último que ficar no paradigma cartesiano apaga a
luz! Claro que a gente não pode descartar completamente os paradigmas
anteriores, mas com o tempo eles serão cada vez menos usados. E por falar
em pessoas iluminadas e esclarecidas... o programa do Jimmy Kimmel da
ABC fez uma pesquisa com algumas crianças americanas sobre o que elas
acham do presidente dos EUA. A maioria das crianças acha que ele é um ser
humano desagradável. Imaginem se esse cara fosse presidente do Brasil?
Ele com certeza seria jogado aos leões ou coisa parecida. Claro que isso seria um exagero, mas lembrei que, às vezes, a gente ainda é meio primitivo
em alguns aspectos... a gente ainda está em evolução no que se refere a
deixar os outros serem como são, apesar das suas loucuras. Mas voltando
às crianças... gosto de perguntar as coisas pras crianças porque elas são
sinceras. Percebo isso quando faço sessões de terapia com Florais de Bach
com elas. Elas falam tudo o que incomoda e não têm papas na língua. A
honestidade atrai conexões verdadeiras e profundas. Talvez, por isso, a
gente tem percebido uma certa fragilidade nos relacionamentos dos tempos
atuais. As pessoas não estão mais conseguindo formar laços. A ligação real
entre duas pessoas se dá pela verdade do sentimento que vem do coração...
a sinceridade que vem do âmago constrói pontes de aço entre as pessoas.
Nos atendimentos com sessões de terapia holística vi muito a questão da
vulnerabilidade nos relacionamentos. As pessoas não se sentem à vontade
quando percebem que somente elas estão vulneráveis numa relação... porque, geralmente, quando apenas uma das partes está aberta pro relacionamento ele não dura muito tempo. Ah! Sobre a presidência do país e afins...
já deveriam ter inventado uma lei que proibisse pessoas com processos em
andamento de não fazer parte do governo, seja qual for a posição. Esse é o
meu entendimento de política. Terapeutas entendem da política encoberta
nas constelações familiares. A política governamental é um solo perigoso
pra gente pisar porque é um ambiente com um grau muito alto de traços da
psicopatia social. Daí já foge da minha compreensão. É um caso grave pra
ser tratado por psiquiatras. Recado da semana: Não se cobrem tanto, pois
somos espíritos em evolução. E lembrem-se que a gente não pode jamais
desistir de tentar todo santo dia ser melhor... melhor do que ontem e melhor do que nós mesmos. Uma boa semana pra todos nós! :)
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MARCA DE MODERNIDADE NA
ARQUITETURA DE TORRES
Casas suspensas do empreendimento “Solos” foram lançadas aos corretores torrenses para vendas em alto estilo.
No sábado, dia 20 de janeiro, muitas imobiliárias e corretores independentes participaram do
um coquetel, realizado no Dunas Praia Hotel, para
o lançamento das vendas do empreendimento
SOLOS – Casas Suspensas. Os empreendedores do
projeto, que estará situado na Prainha, são a Construtora Ivo Rizzo e a família Gerdau.
O prédio inova e vai deixar marcas na história
da arquitetura urbana de Torres. É que são somente dez casas suspensas medindo entre 350 e 500
metros quadrados de pedras, concreto, madeira e
vidros. Tudo feito para quem exige localização privilegiada da Prainha, de frente para o mar, em Torres.
A arquitetura planejada sugeriu as casas suspensas, para dar a impressão de que o prédio
acompanha a decida do Morro do Farol, minimi-

zando ao máximo o impacto na vista natural local.
Além disso, fica a sensação dos moradores de estarem residindo em unidades autônomas, pela divisão entre uma e outra casa suspensa no mesmo
prédio.
As casas são totalmente equipadas como residências de alto luxo, como exige o tipo de empreendimento e o possível gosto e exigência dos futuros
compradores. E só existem cinco unidades à venda.
As outras já fazem parte da divisão da participação
dos empreendedores e investidores antecipados.
A marca maior é o legado que o Solos deixará
para a arquitetura local. São 10 felizardos que morarão em espaços que acabarão sendo mais um
cartão postal arquitetônico da cidade, atuando até
como chamariz para o turismo torrense.

Presidente da Ivo Rizzo, Renato Rizzo fala para corretores junto com seu sócio,
Dado Bier e arquitetos responsáveis pela obra e paisagismo do Solos
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Tchê Barbaridade faz show na beira-mar de
Torres neste sábado
Neste sábado, 27 de janeiro, o Tchê
Barbaridade estará em Torres para
uma apresentação à beira-mar próximo à Praça Claudino Nunes Pereira.
A realização é da Prefeitura, por meio
da Secretaria de Turismo, Cultura e
Esporte e do Sistema Fecomércio/RS
Sesc/Senac com apoio da Associação
dos Quiosques da Beira-Mar. O show
ocorre às 22h. É mais uma atividade
da programação do "O Melhor do Verão".

Sobre o Tchê Barbaridade
Do primeiro sucesso, Moça Fandangueira
(1990), até o recente sucesso, O Gauchão
voltou (2017) o grupo gravou mais de 250
músicas em 22 CD´s, quatro DVD´s, três Discos de Ouro, e a participação em mais de 15
produtos da Gravadora ACIT, com destaque

para cinco Festchê´s, o Tchê Music ZH e o
Tchê Music Nacional (ACIT e Abril Music).
Neste período houve também o agraciamento de inúmeras indicações para prêmios “Os
melhores do ano” e Top Off Mind- Revista
Amanhã.

O grupo é assim composto: Cristiano Vargas (vocalista), Enzo Munari (vocalista), Pablo
Costa (vocalista), Ronaldo Petiço (gaiteiro),
Marquinhos Noms (gaiteiro+ teclados), Paulinho Vargas (guitarrista + vocal), Célio Araújo
(baterista) e Miguel Ramos (baixista).

Com trinta anos de carreira, o Tchê Barbaridade mantém-se na preferência do público
devido sua postura sempre jovem. A expectativa é de que compareça um grande público. No caso de chuva, a apresentação será
transferida.

Vila São João recebe melhorias da administração municipal
TORRES - A Administração Municipal
realiza já há 15 dias, ação de rotina na
Vila São João. O objetivo do trabalho iniciado na segunda quinzena de janeiro é
o de melhorar a infraestrutura do bairro
para os moradores.
O serviço começou com uma limpeza
geral na Avenida José Amâncio da Rosa,
com atenção especial ao canteiro central
que recebeu capina, recolhimento de entulhos, pintura de meio-fio, entre outros.
Atendendo demanda dos que moram
ou trabalham próximo do Viaduto da Vila,
foi colocado, parcialmente, fresa asfáltica

com o propósito de amenizar a poeira no
local.
A ampliação da rede pluvial na Rua Antônio Brunelli, com a colocação de canos,
foi outra providência.
Limpeza de bocas de lobo e de valos
também estão sendo realizadas no bairro. É o caso dos valos situados atrás do
ICM, na Rua Padre Réus e atrás do campo do Rodeio. Esta prestação de serviço
na Vila São João resulta do esforço da
Secretaria de Obras e Serviços Públicos e
da Secretaria de Desenvolvimento Rural
e Pesca.

SCFV local se destaca como modelo no Litoral
TORRES - A secretária de Assistência
Social e Direitos Humanos, Neusa Carlo, recebeu no dia 12 de janeiro, acompanhada da equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos
- SCFV, a visita da secretária de Assistência Social do município de Terra de Areia,
Silvana Teixeira Borges e sua equipe. O
encontro foi promovido visando a troca de ideias e experiências referente ao
Serviço de Convivência, órgão direto do

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS da Secretaria de Assistência
Social e Direitos Humanos de Torres.
O SCFV se tornou modelo no Litoral Norte por suas diversas atividades
realizadas em grupo como forma de
intervenção social planejada, criando
situações desafiadoras, estimulando e
orientando os usuários na construção e
reconstrução de suas histórias e vivências individuais, coletivas e familiares.

Na ocasião, a secretária Neusa Carlo
relatou sobre os investimentos e eventos realizados pelo serviço. Lembrou que
Torres é um dos poucos municípios que
possui um espaço próprio e exclusivo
para o atendimento de fortalecimento de vínculos e que muitas atividades
ocorrem dentro deste espaço, além das
atividades de campo.
Com uma sede social própria, desempenha grupos de atividades com educa-

dores sociais, atendendo centenas de
pessoas em estado de vulnerabilidade.
São idosos, mulheres, crianças e adolescentes em situações de risco social, sendo este o primeiro ano que atua também
no verão, conforme destacou o responsável pelo CRAS/SCFV, o assessor Diogo
Gonzalez. Em continuidade no processo
de troca de dados, a secretária Silvana
Borges, ficou de marcar um novo encontro.

EDITAL DE PROCLAMAS

ABANDONO DE EMPREGO

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

Julmara Ivani Zamprogna da Cunha de Assis, residente de Torres –R.S, à Rua
Aragão Bozano, 445, apto 206, CEP 95560.000, inscrita no CPF 37493060010,
comunica que a prestadora de serviço Tania Aparecida Maia da Silva., pessoa
jurídica, portadora do CNPJ 17.081.448/0001-80, deixou de fornecer os serviços que deveria prestar no dia 14/01/2018. Solicita-se o comparecimento da
mesma para assinar o destrato social.

MARLON TEIXEIRA DE MATOS E CARLA DA SILVA PORTO
Ele solteiro, natural de Torres/R.S, residente e domiciliado em Torres. Ela solteira, natural de Torres/RS, residente e domiciliada em Torres/RS. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-se na Forma da Lei.

Torres, 24 de janeiro de 2018

Torres, 19 de janeiro de 201
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J eto mais prem

6- EXCLUSIVO-APARTAMENTO Três
dormitórios, sendo um suíte, dependência de empregada, banheiro social, lavabo,
estar/living, cozinha, área de serviço,
sacada com churrasqueira, garagem.
Junto as quatro praças. COD PZ00605 R$
690.000,00.
7 - Chácara no São Brás com boa casa
de alvenaria, árvores frutíferas, própria para criar gado, toda cercada. R$
280.000,00 COD. PZ03200.

1-EM TORRES Apartamento de Três
dormitórios, banheiro suíte e social, com
sacada e box. No centro, excelente oferta.
COD. PZ03119 – R$350.000,00
2- CASA MISTA –No Bairro Igra Sul, Três
dormitórios, terreno 10x25. R$ 180.000,00
COD PZ03154
3-EXCLUSIVO – APARTAMENTO TRÊS
DORMITÓRIOS, suíte, banheiro social,
banheiro de serviço, área de serviço,
cozinha, sacada com churrasqueira,
garagem, próximo à Igreja Santa Luzia na
Av. Benjamin Constant. R$ 440.000,00 –
COD. PZ03460
4- EXCLUSIVO, Ótima oportunidade!
Apartamento de 01 dormitório, bom
espaço com churrasqueira, térreo, a 400
metros da Av. Beira Mar na Praia Grande em Torres, mobiliado. Por apenas R$
190.000,00,Temos as chaves, maiores
informações na imobiliária. PZ01463
5- 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

8 – ALUGUEL: LOJA nº 04 do Edifício
Residencial e Comercial Paris, localizada no centro de Torres, com 45,94m² de
térreo, 21,90m² de mezanino, perfazendo
um total de 67,84m² de área privativa.
Tratar fone: 51- 99918 4841
9 - 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
10 - 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
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES
Venha nos visitar. Temos outros imóveis a
oferecer.
Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51)
8446 4474 (51) 9918 4841
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Jantar de Aniversário

comemoração aos 82 anos de sua fundação

3 de fevereiro, às 21h
Show Musical Tango a Media Luz
Exposição de Obras do
Artista Jorge Herrmann
“As Paisagens Naturais de Torres”

A FOLHA

VARIEDADES

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 22/01 e 29/01)
Por Titi Vidal
ÁRIES - Sua empolgação continua, ariano,
mas é importante estar atento a cada passo antes de decidir qualquer coisa. A semana pede mais trabalho e dedicação aos
seus projetos materiais e profissionais. O
fim de semana será positivo para viagens
e eventos sociais. Você pode ter um retorno ou um resultado
que vem esperando há semanas. Dias bem movimentados
e importantes pra você.
TOURO - Como o quarto crescente acontece no seu signo, é uma semana extremamente importante e produtiva pra você,
taurino. ótimo momento para cuidar de
você e de seus projetos mais pessoais,
apesar da semana ser de mais sucesso e
produtividade no trabalho. Você pode se sentir mais sensível, com as emoções a flor da pele. Pode decidir coisas bem
importantes na relação amorosa.
GÊMEOS - É uma semana bem importante, geminiano. O ano já começa a mostrar
a que veio e você pode receber propostas
interessantes, firmar compromissos e tomar
decisões bem importantes. um momento de
situações mais extremas, e mudanças que
por mais difíceis ou inesperadas que sejam vem para que
algo maior e mais positivo aconteça em sua vida. Atenção
aos contatos.
CÂNCER - É um ótimo momento para
sentar e colocar ideias e projetos no papel, canceriano, e dias maravilhosos para
sentar e conversar com os outros envolvidos em suas ideias para que as coisas
se movimentem. Você perceberá alguns
resultados que já vinha esperando. Mas pode ter alguma
divergência com alguém de seu circulo pessoal, amor ou
amigos. Evite as brigas.
LEÃO - É uma semana de muita energia
profissional, leonino. Vale a pena tocar os
projetos mais importantes, fazer contato
ou divulgar o trabalho. Uma semana para
apostar nas parcerias, e para se mostrar
mais , já que são dias de mais visibilidade
e sucesso. É um momento importante nos relacionamentos
e parcerias, pessoais e profissionais. Mantenha o foco nos
seus objetivos.
VIRGEM - É uma ótima semana para viajar,
virginiano, ou para estudar. Pense em algum
curso bacana, que já queria fazer há algum
tempo. Comece agora ou se inscreva pra começar em breve. É um período movimentado
tanto na vida pessoal como profissional e você
precisa organizar direitinho sua rotina pra dar conta de tudo. Cuide
também da sua saúde. Você está fazendo esporte?
LIBRA - É um momento mais intenso em termos de
família e relacionamentos, libriano. Você pode ter
momentos mais íntimos, prazerosos e divertidos. É
importante reservar tempo pra curtir a vida e se divertir. É fundamental que você permita-se isso, até
para estimular a criatividade e dar conta dos seus projetos todos. Uma
semana maravilhosa para inícios e mudanças de qualquer natureza.
ESCORPIÃO - Sua vida está pedindo movimento e o universo quer te apresentar as pessoas
certas para seguir em sua jornada, escorpiano.
É um momento perfeito para alinhar objetivos,
conversar sobre expectativas e criar um clima
melhor em seus relacionamentos. Um período
bacana para divulgações, viagens, cursos, estudos e conversas.
Faça mais contatos e escute mais as ideias dos outros.
SAGITÁRIO - Uma semana pra organizar melhor sua rotina, sagitariano. É legal incluir tempo
pra trabalhar, namorar, praticar esporte, estar
com a família, cuidar de você. São dias produtivos no trabalho, com resultados imediatos. E
vem ai uma fase de energia que vai durar algumas semanas e vale a pena já ir pensando em tudo de sua vida
que precisa de mais atitude e movimento.

CAPRICÓRNIO - Um novo ciclo
segue começando, capricorniano. E a Lua Nova dessa semana
aumenta o inicio desse seu ciclo,
iniciado não só com o começo
do ano, mas também com seu
aniversário. É uma semana maravilhosa para
começar coisas novas e para ter mais foco em
você e em suas necessidades. Busque mais
prazer e alegria na vida e coloque MAIS energia
nas coisas que você quer.
AQUÁRIO - Está começando seu
ano novo pessoal, aquariano, e é
hora de dar uma guinada em sua
vida, tocando todos seus projetos.
Sua vida pede movimento em todos os sentidos. A semana é legal
pra se aproximar mais da família, receber pessoas
em casa e também para resolver coisas práticas e
burocráticas da casa e da rotina doméstica. Dias
de mais alegria e sorte.
PEIXES - Se você vai viajar, essa
viagem será ótima, pisciano. São
dias bem legais para pensar em
um curso rápido sobre alguma coisa nova que quer aprender. Dias de
grandes ideias e insights, inclusive
que vem de outras pessoas, fique atento a tudo que
ouvir e as propostas que chegam até você. Escolha
bem seus parceiros para negócios e cuidado para
não ter recaídas amorosas.
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Famílias de empreendedores e veranistas históricos de
Torres reconstroem chalé para abrigar Museu do Surf
Na sexta-feira, dia 19 de janeiro, foi
reapresentado para a sociedade de
Torres um chalé construído na década 1920 na cidade por Walter Gerdau.
Originalmente na Prainha, ele foi remontado por iniciativa da Construtora
Ivo Rizzo e representantes da família
Gerdau - em parceria com a prefeitura
de Torres. Este presente para a comunidade é uma contrapartida a construção de um empreendimento novo, que
ficará no terreno onde o antigo chalé
estava preservado até o final de 2016.
O novo espaço remontado na Praça
Zeca Scheffer, nos Molhes, será utilizado para abrigar um memorial da história do surfe em Torres e será gerencia-

do pela prefeitura. Mas a expectativa é
que sempre haverá, também, participação de um representante das famílias envolvidas no projeto.
O Prefeito Carlos Sousa representou
a prefeitura. O presidente da Ivo Rizzo,
Renato Rizzo representou a construtora e o empresário Eduardo Bier, o Dado,
os interesses da família Gerdau, que
se associou no empreendimento Solos que será construído no lugar onde
estava o chalé e no projeto de preservação da história do surfe em Torres.
Empresários e políticos torrenses, representantes da AST (Associação dos
Surfistas de Torres) e do surfe em geral
também estavam presentes no evento.

Prefeito de Torres Carlos Souza (e), Dado Bier (centro) e Renato Rizzo (d): Parceria em
nome da história e do turismo em Torres

Chalé em festa vai ter uma chave da prefeitura e outra dos empreendedores do projeto

Da esquerda para a direita: Sílvia Brognoli, secretária de Turismo de Torres; Renato
Rizzo, presidente da Ivo Rizzo; Rui Back, executivo da construtora; Suzi e Carlos Souza,
primeira dama e prefeito de Torres; e Eduardo Bier, representante da família Gerdau,
que construiu o chalé lá no ano de 1920 passado.

Famílias Rizzo, Lima, Quartiero e Elias foram homenageadas pelos empreendedores no evento

Equipe de profissionais da Ivo Rizzo foi responsável pela reconstrução do chalé

Empresários e políticos torrenses, familiares dos empreendedores e representantes do surfe estavam presentes no evento
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Processo seletivo para mais de 30 vagas de
Vacinação contra a Febre Amarela será
emprego junto a Prefeitura do Passo de Torres neste sábado em Dom Pedro de Alcântara

Estão abertas as inscrições para o
'processo simplificado para contratação temporária' junto a Prefeitura do
Passo de Torres. São no total 32 vagas,
com cargos para todos os níveis de escolaridades: Alfabetizado, Ensino Fundamental Incompleto, Ensino Médio e
Ensino Superior. Profissionais da área
de educação (principalmente professores) e Psicologia estão entre os que
possuem maior demanda.

As inscrições “on line” estão abertas
no site www.iobv.org.br, no período de
22/01/2018 a 10/02/2018. As provas
estão previstas para o dia 18/02/2018.
O edital completo - com as informações sobre o processo, vagas oferecidas e salários, pode ser acessado a
partir do link abaixo: file:///C:/Users/
Guile/Downloads/1136916_EDITAL_001_2018_Processo_Seletivo_
Passo_de_Torres_1.pdf

Chefe de Gabinete do Deputado Federal
José Otávio Germano entrega cópias de
empenhos ao prefeito de Três Cachoeiras
Representando o Deputado Federal José
Otávio Germano (PP), o chefe de Gabinete,
Maurício Vianna Peres, esteve nessa terça-feira (23) no Gabinete do prefeito de Três
Cachoeiras, Flávio Raupp Liper. Na ocasião,
entregou cópias dos empenhos de emendas, destinadas pelo Deputado ao município.
Estiveram presentes os prefeitos de Itati,
Flori Werb (PP), de Cambará do Sul, Scham-

berlaen José Silvestre (PP), e Dom Pedro de
Alcântara, Dirceu Pinho Machado (PDT), e o
vereador Valdemar Rodrigues Leal.
Durante o encontro foi anunciado a criação do Consórcio Municipal, composto por
oito munícipios da região. O chefe de Gabinete, Maurício Vianna, destaca que "o
trabalho do Deputado Federal José Otávio
Germano é de extrema importância para o
estado do Rio Grande do Sul".

A vacinação contra a febre amarela
será concedida neste sábado, dia 27 de
janeiro, a partir das 9h, no Posto de Saúde, em Dom Pedro de Alcântara. Apenas
pessoas que irão viajar para as áreas de
risco (estados de São Paulo, Rio de Janeiro Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia)
receberão a dose, conforme orientação
da Secretaria de Saúde do Estado.
“As pessoas que estão planejando viajar para os estados com surto da doença, a orientação é fazer a vacina dez dias
antes da viagem”, informou o secretário
estadual da Saúde, João Gabbardo dos
Reis, acrescentando ainda que quem já
foi imunizado uma vez não precisa de
dose de reforço. O secretário afirmou
também que a campanha no Rio Grande
do Sul é a título de prevenção. “Não há
preocupação, pois não há nenhum caso
da doença no Estado todo”, garantiu ele.
O Estado disponibilizou apenas 50
doses para Dom Pedro de Alcântara e
orientou que apenas grupos prioritários
sejam vacinados. Desta forma, quem
for viajar procure o Posto de Saúde do
município neste sábado (27), munido de
sua carteira de vacinação.
A vacina possui algumas contraindi-

cações (conforme abaixo), sendo assim
a secretária municipal de Saúde, Fabiana Schwank, ressalta que omitir algum
dado clínico é muito perigoso, podendo
inclusive levar a óbito. “Se algum paciente com problemas de imunidade
fizer a vacina sem indicação médica,
pode ter reações muito graves”, completou ela.
VACINA CONTRA A FEBRE AMARELA Contraindicações:
* Pacientes em tratamento de câncer;
* Pessoas com imunosupressão (transplantados, HIV positivo ou outros problemas de imunidade);
* Pessoas com alergia à proteína do ovo;
* Gestantes;
* Idosos (acima de 60 anos).

Empenho para ambulância
recebido no Passo de Torres

Está no ar a 10ª Festa do Abacaxi
de Terra de Areia
A 10ª Festa Nacional do Abacaxi vai
acontecer entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2018 na praia de Santa Rita de
Cássia, em Terra de Areia, no litoral norte
gaúcho. Diversas atrações musicais estão
previstas, com destaque para a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba e a banda de
reggae Chimarruts
Junto com a Festa, acontecerá também
o 1º Encontro Regional da Agrobiodiversidade, o 1º Encontro Estadual do Coopera-

tivismo em Rede, a 1ª Mostra Moveleira
de Terra de Areia, o 1º Encontro de Paramotor de Terra de Areia e 2º Concurso de
Culinária a Base de Abacaxi.
O evento terá ainda Mostra Regional
de Artesanato, atividades esportivas e
contará com a forte presença do agricultor da região, que mostrará a qualidade
dos seus produtos as mais de 150 mil pessoas esperadas durante os quatro dias de
Festa.

Na tarde desta segunda-feira, dia 22 de
janeiro, o Governo Municipal de Passo de
Torres, por meio do prefeito Jonas Souza,
recebeu o empenho para a aquisição de
uma Ambulância Tipo – A. O recurso foi
destinado pelo Deputado Federal Marco
Tebaldi (PSDB).
O ato foi realizado no gabinete do prefeito, onde o documento do Empenho de
Recurso foi entregue pelo Assessor Parlamentar Tiago Albônico juntamente com o

Deputado Estadual Cleiton Salvaro.
Estiveram presentes no ato, o chefe de
gabinete Walter Tiscoski, secretário de
saúde Emerson Kjillim, secretário de educação Adilson Moacir, os vereadores Fabiano Lopes, Moacir Mello da Rosa e Salvio Bitencourt, Cristiano Nunes Diretor do
CEI Ignácia Maria Cardoso, Fernando Soares assessor jurídico do município e Maria
Eloíza Vargas da Costa coordenadora da
Secretaria Municipal de Educação.
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BELEZA
Por Simone Amaro Duarte
Esteticista da Cuidare

DEPILAÇÃO EGIPCIA em
evidência na Estética Cuidare

As imagens mostram o 'antes e o depois' da realização da depilação egípcia
A depilação egípcia ou a depilação com linha não tem uma origem bem definida.Sabe-se
que ela iniciou no Oriente antes de se popularizar aqui no Ocidente. É um método perfeito
para retirar os pelos do rosto desde a raiz,não
usando química alguma.
A técnica é feita através da utilização de uma
linha de seda ou 100% algodão que é torcida
formando um oito e deslizada pela pele.
"Este tipo de depilação tem várias vantagens"diz Simone ,da Estética Cuidare, que continua: "ela retira os pelos desde a raiz e inclusive tira aquelas indesejáveis penungens que

se formam nas maçãs do rosto,buço,queixo e
testa, deixando a pele bem lisinha.E costuma
durar mais do que outros métodos de depilação,podendo durar até um mês".
Outro beneficio da depilação egípcia é que
ela evita a flacidez da pele,o que pode ocorrer
com o uso frequente da cera. Tem que se enfatizar, também, que a técnica não provoca manchas,não causa alergias,diminui e afina os pelos
da região.Pode ser feita inclusive com os pelos
pequenos,(quando estão em crescimento).Em
outras regiões do corpo como axilas e virilha
também podem ser feita a depilação egípcia.

A FOLHA

Sexta-Feira, 26 de Janeiro de 2018 23

ARROIO DO SAL

Deputado Costella realiza visita
em Arroio do Sal
Na manhã de quinta-feira (25), o prefeito
de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst, o
Bolão, recebeu a visita
do Deputado Estadual
Juvir Costella. Costella
é do mesmo PMDB de
Bolão, e foi secretário
do Turismo do Governo
Sartori no RS.
Também estiveram
presentes na visita-cortesia do deputado
o Vereador Giovani da
Silva dos Reis (Banha) e
o Secretário de Planejamento Sergio Dias.

Copa Verão de Motocross
ocorreu em Arroio do Sal
No último domingo,
21 de janeiro, ocorreu
em Arroio do Sal a Copa
Verão de Motocross, na
Pista Municipal Márcio
Quadros de Vargas. A
competição contou com
mais de 150 inscritos.
O evento integra a
programação da Federação Gaúcha de Motociclismo para o ano de
2018. Na foto, Evian Rolian, piloto de Arroio do
Sal, o qual vem se destacando nas competições
estaduais.

Feliz Aniversário, Graziele Perez!
Bióloga no laboratório DaRocha, em Torres e
professora na Escola Erica Marques, em Terra de
Areia e Moradora de Arroio do Sal. Esta guerreira
estará de aniversario no
próximo dia 24/01. Seu
Marido Telmo Luciano e
filhos Guilherme e Leonardo, a felicitam pela passagem desta data. Desejando
muitas felicidades, saúde e
infinitas conquistas! Você
merece todas elas!!!

Muitos atendimentos e orientação
no projeto 'Operação Verão'
ARROIO DO SAL - No último sábado, 20
de janeiro, ocorreu em Arroio do Sal, junto
a orla, o projeto 'Operação Verão', da Polícia Civil em parceria com SINTERGS (Sindicato dos Técnicos-Científicos do Rio Grande
do Sul).
Durante a operação, foram atendidas

mais de 300 pessoas pelo SINTERGS, com
atendimentos médicos básicos e 40 crianças participaram da escolinha de trânsito
organizada pela Polícia Civil. Presente também o pessoal do projeto 'Praia Acessível'
garantindo acessibilidade para pessoas
usuárias de cadeiras de rodas na praia.

Monitoramento de veículos gera redução de
70% nas multas da frota da prefeitura
Através de um sistema chamado Look
Drive, é feito um controle do consumo
de combustível dos veículos da administração municipal em Arroio do Sal. Este
realiza o monitoramento, em tempo
real, das velocidades dos veículos nos
deslocamentos dentro da cidade e nas
estradas. Além disso, identifica os con-

dutores nas infrações de trânsito.
Conforme a prefeitura de Arroio do
Sal, desde a implantação do Look Drive
em todos os veículos da frota, houve
uma redução significativa nas multas.
No ano de 2016 ocorreram 73 multas,
enquanto que, em 2017, foram apenas
22 multas.

Arroio do Sal terá festa em
homenagem à Iemanjá
A tenda de umbanda Jurema Flecheira - sob a direção de Mãe Nina d’Oxum e
Pai Elias d’Ogum, e com o apoio da Prefeitura de Arroio do Sal - convidam a comunidade do município para participar

da '5ª festa a beira-mar em homenagem
a Mãe Iemanjá' em Rondinha Nova. A
homenagem será realizada no término
da Rua Palmares, dia 01 de fevereiro, a
partir das 21h.
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Aumenta trabalho e diminui violência com
operação Verão da Polícia de Torres
Presença ostensiva de homens da lei nas ruas causa ordem, conforme afirma delegado ao jornal A FOLHA
Por Fausto Júnior
Encerrou na quarta-feira, dia
23 de janeiro, a primeira fase da
operação Verão da Polícia Civil de
Torres da edição deste veraneio.
A segunda fase já está em andamento e vai até início de março.

Neste primeiro momento a delegacia de Torres recebeu um incremento de 25 agentes de polícia e
cinco delegados, vindos para dar
suporte à estrutura normal do
estabelecimento de segurança
local. Na 'baixa temporada', a Polícia Civil em geral conta com 20

agentes e um delegado para cumprir a jornada mensal de trabalho
- incluindo investigação, administração e plantões. Isso mostra o
aumento percentual significativo
na equipe durante o veraneio,
quando também aumenta por
quatro a população local.

Aumento de trabalho (e nenhum homicídio registrado)
Conforme informou para A FOLHA o delegado titular da delegacia de Torres, Celso Jaeger, o trabalho tem aumentado na delegacia,
embora os atendimentos tenham
se concentrado mais em serviços
ordinários - como emissão de carteiras ou outras certidões. “Parece
que o povo está acreditando mais
na polícia nos últimos tempos” comemora o delegado.

Com janeiro já acabando, comemora-se que não foi registrado
nenhum homicídio em Torres neste começo de 2018. Houve aumento de 30% nas prisões em flagrante
por tráfico de drogas, grande aumento no número de flagrantes
por furto (que chegou a oito casos
neste ano) e pequeno aumento
nos casos de flagrante pela Lei Maria Da Penha. Mas diminuíram os

casos de prisão em flagrante por
Receptação, Estelionato e Moedas
Falsas. E foram três as prisões em
flagrante por embriaguez ao volante (contra três no ano anterior, se
equivalendo).
Conforme o mesmo delegado,
o número de registro de trabalho
(ocorrências e encaminhamentos
ao judiciário) foi maior neste ano.
Mas a sensação é de que a segu-

Após roubo e troca de tiros, BM prende criminoso e
apreende drogas e armas de fogo em Arroio do Sal
Na noite de terça-feira (23), na Praia Azul em
Arroio do Sal, uma guarnição da Brigada Militar
tomou conhecimento de um roubo a pedestre em
que os autores subtraíram da vítima uma quantia
em dinheiro, boné, corrente e celular. Os policiais
militares começaram as buscas e encontraram os
suspeitos em uma casa, os quais deram início a disparos de arma de fogo contra a guarnição. Houve
resposta por parte dos policiais e um dos suspeitos
acabou atingido no abdome. Outros dois criminosos fugiram.
Na casa onde os suspeitos estavam, foram apreendidas duas armas, um carro Corolla (com registro de furto) e uma variedade de drogas; As drogas
apreendidas na operação foram as seguintes: Cocaína 35 pinos (41,4g); Maconha 8 saquinhos (13,7g);
Crack 84 saquinhos (15g); Crack 11 pedras (13,7

g). Já as armas encontradas foram um revólver cal
.38 (com 5 tiros) e um revólver cal .32 (6 tiros) com
número de registro raspado - constando ainda 22
cartuchos de munição das mesmas armas de fogo
(sendo dois destes já deflagrados). Três cartões de
banco, vários extratos depósitos bancários, tablet,
soqueira, dois celulares, duas TV's de Led e o valor
de R$946 também foram apreendidos pelos policiais.

Celso Jaeger (FOTO) recebe aumento significativo de pessoal durante
Operação Verão da Polícia Civil que iniciou antes do Natal e que se
encerra em março
rança está mais latente aqui por
Torres. Para Celso Jaeger, “é notória a eficiência da maior presença
de policiais nas ruas. Serve para
que os bandidos corram dos luga-

res ou evitem realizar delitos nas
cidades onde, como Torres atualmente, haja a presença forte e
visível de Policiais Militares e Civis
trabalhando”, conclui.

Depois de ROUBO CONTRA motorista de
aplicativo em Torres, Assaltante é preso
Na madrugada desta terça-feira (23),
um homem foi preso, pouco depois de
assaltar um motorista do aplicativo de
transporte Uber, em Torres. Outro assaltante, também envolvido no crime, não
foi localizado num primeiro momento.
De acordo com informações repassadas a imprensa pela Brigada Militar
(BM), o motorista foi rendido pelos dois
homens durante uma corrida para o
bairro Vila São João. Um dos assaltantes
estava com uma arma de fogo. A dupla
roubou o carro, dinheiro e pertences da
vítima. A BM, então, foi acionada e realizou buscas no bairro Dunas, onde os
policiais encontraram o Ford Fiesta e
prenderam um homem de iniciais L.C.P.F

- que foi reconhecido pela vítima como
um dos autores do assalto. Com ele também foram apreendidos dinheiro e pertences do motorista.
Autuado em flagrante na Delegacia
de Torres, o assaltante foi posteriormente encaminhado ao sistema prisional.

BM de Torres alerta para roubo de carros de surfistas Polícia Civil recupera R$10 mil em materiais
de construção furtados em Torres
nos Molhes
Segundo o delegado Guilherme
A Polícia Civil, por meio da DelegaJá ocorreram neste verão alguns furtos de veículo junto
a Praia dos Molhes, em Torres. Estes casos envolvem em
geral surfistas, que estacionam seus carros por lá e escondem a chave em locais facilmente localizados pelos bandidos, como a roda dos veículos. Esta modalidade de crime
não é nova: em junho do ano passado, o jornal A FOLHA já
havia noticiado carros de surfistas que haviam sido furtados na mesma situação nos Molhes.

E neste domingo (21), foi a vez de um dos respeitado
surfistas de Torres ter seu veículo furtado, no estacionamento em frente a Praia dos Molhes, enquanto surfava. "
Os suspeitos flagram o esconderijo das chaves e subtraem
o carro com facilidade. As pessoas precisam mudar esse
hábito", alerta o comandante da Brigada Militar de Torres,
Fábio Hax Duro. A dica é: quando necessário, deixar a chave com algum estabelecimento nas proximidades da praia.

cia de Polícia de Torres e do Reforço da
Operação Verão, recuperou, na tarde
desse domingo (21), objetos furtados
de duas empresas, em Torres. Na ação,
que contou com o apoio da Brigada Militar, aproximadamente 10 mil Reais em
materiais de construção foram recuperados.

Gerahrdt, após receber informação de
onde os objetos subtraídos poderiam
estar escondidos, os policiais diligenciaram até o local e recuperaram os bens.
“O suspeito fugiu do local. Os materiais
foram reconhecidos pelas vítimas dos
furtos e devidamente restituídos”, completou o delegado.
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COLUNISTAS
COMUNICADO - PT de TORRES
NÃO NOS RENDEREMOS DIANTE
DA INJUSTIÇA : LULA É CANDIDATO

O golpe que resultou no impeachment da Presidenta Dilma segue seu
curso, dilacerando e entregando o patrimônio nacional, nossas riquezas e
abrindo mão da soberania nacional.
Os direitos dxs trabalhadorxs sendo retirados, sem falar na destruição
dos programas sociais que colocam o Brasil novamente no mapa da
fome e vulnerabiliza nossas crianças. O golpe foi, e é contra o povo
brasileiro e contra a democracia, ao longo da História nunca se viu tanta agilidade para emplacar projetos que destroem direitos conquistas
com muita luta, tanta agilidade para estudar um processo amplo e de
numerosas páginas, tanta agilidade em julgá-lo. Somos testemunhas
desta página suja da História política e do judiário brasileiro. Contudo
o plano esbarra na força política de Lula, que brota da alma do povo.
Não aceitaremos esta condenação sem crime e sem provas, nem a
manipulação da justiça com fins de perseguição política. Seguiremos a
caminhada pela Democracia, pela verdadeira Justiça e por Lula/2018.
NOTA – O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Torres, informa a todxs seus filiadxs que Davino Lopes não faz mais parte
do quadro de filiadxs do PT desde novembro de 2016, na oportunidade agradece todos os anos de colaboração na construção do partido. Informa ainda que Mauro Dias, conhecido como Maurinho, nunca
foi indicação desse Diretório, e que a permanência deste ao quadro
de funcionários da prefeitura de Torres é de responsabilidade unicamente do atual Prefeito do Partido Progressista – PP. Este Diretório
repudia qualquer associação do Partido dos Trabalhadores ao nome
desses dois senhores, bem como não reconhecerá nenhuma agenda
ou atividade política que venha a ser promovida por esses, considerando-as a rivelia do Diretório e será levada a instâncias legais caso
venha ocorrer.
CONVITE – Com o objetivo de promover a integração e a formação
dxs filiadxs do Partido dos Trabalhadores de Torres, bem como comemorar os 38 anos de criação do partido, e constituir duas setoriais
de suma importância para a contínua construção de militância nas
esferas partidarias e da sociedade, acontecerá no dia 24 de março
o Seminário Unidos e Fortes pela Democracia, no Salão Comunitário
Nª.Srª. Das Dores – STAN. Contamos com a presença de todxs.
#EleiçãoSemLulaéGolpe

#PovoComLula

ARQUITETANDO

Carolina cereser

Arquiteta e Urbanista (51) 99328-9223
carolinacereserarquitetura@gmail.com

APROVEITE MELHOR O ESPAÇO DO SEU CORREDOR
Por ser um lugar de passagem e transição
entre cômodos, os corredores podem ser
deixados de lado na hora de decorar casas
e apartamentos. O que poucos sabem é que
um corredor bem projetado e decorado faz
a diferença tanto na aparência quanto na
organização e funcionalidade de um espaço
inteiro.
PINTURA: Paredes em cores claras dão impressão de um espaço amplo e mais aberto.
Por isso, prefira tons neutros ou pastéis para
as laterais. A sugestão também é criar um
ponto de destaque - com um tom mais escuro, colorido ou ainda usar papéis de parede
- dando um ar mais alegre para o ambiente.
MÓVEIS: O ideal para os corredores é investir em uma decoração que não tome espaço nem atrapalhe a circulação. E apesar de
parecer improvável, é possível utilizar móveis sem atrapalhar a passagem e ainda aproveitar o espaço para decorar e organizar objetos da casa. Armários embutidos,
por exemplo, podem ocupar toda uma
lateral e serem utilizados como roupeiro.
Assim, você ganha ainda mais espaço nos
quartos. Uma estante embutida também
é ótima opção para quem não tem espaço
para biblioteca em casa. Aparadores mais
estreitos também podem ser utilizados,
principalmente se o corredor for um pouco mais largo.
PAREDES: As paredes são a área onde
mais se pode investir em decoração sem
interferir no espaço de qualquer ambiente, e essa regra também vale para os corredores. Separe as melhores fotos da sua
família, coloque-as em molduras e pendure no seu corredor. Prateleiras bem finas também ajudam a deixar o corredor
personalizado e também podem abrigar
quadros e pinturas. Se você quer ir além,
não tenha medo de colocar nichos nas
paredes. Além dos quadros e fotografias,
vasos e outros objetos de arte podem ser dispostos e deixam o corredor muito
mais elegante. Espelhos também ajudam a
dar a impressão de amplitude. Cabideiros
são uma opção original e prática, onde as
visitas podem deixar seus pertences e você
pode deixar a bolsa do dia a dia ao alcance.
ILUMINAÇÃO: O ponto forte de qualquer
corredor deve ser a iluminação. De que
adianta colocar livros, fotos e pinturas se o
lugar é escuro? Além disso, corredores mal
iluminados são espaços frequentes de acidentes dentro de casa. Por isso, invista em
luminárias espaçadas igualmente ao longo
do corredor; assim, ele será iluminado por
inteiro e você também terá a impressão de
que o espaço ficou maior.
Redecorar o seu corredor pode não parecer necessário, mas o resultado final irá refletir harmonia e bom gosto em toda a sua
casa.
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Equipe torrense de beach soccer feminino marcará
presença na final do Circuito Verão Sesc de Esportes
Durante os meses de janeiro e fevereiro, mais de cem cidades de
todo o Rio Grande do Sul recebem
as fases locais classificatórias do
Circuito Verão Sesc de Esportes.
As modalidades disputadas são
Beach Soccer, Futevôlei, Vôlei de
Duplas, Basquete, Handebol de
Areia e Câmbio de Areia. O Circuito é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc, em parceria com
as Prefeituras Municipais, com o
objetivo de promover o bem-estar dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e
da comunidade em geral.
E no último domingo dia 21/01 a
equipe feminina da EFAA (Escola
de Futebol Amigos do Adri) viajou
até o balneário de Atlântida Sul
(RS), para a disputa da etapa Regional do Circuito Verão SESC de
Esportes, na modalidade Beach

Soccer Feminino. Após vencer a
equipe Pink Daimond por 4x0, a
equipe ficou com o título da etapa regional. Os 4 gols foram marcados pela estreante Andressa
Santos.

Como campeã, a equipe do EFFA
representará a região de Osório
na final estadual dos jogos do
SESC 2018. A Fase Final será disputada nos dias 03 e 04 de Março
de 2018, na cidade de Torres(RS).

Começou Campeonato Praiano de
Beach Soccer em Torres
Iniciou nesse domingo, 21 de janeiro, a primeira rodada do Campeonato Praiano de Beach Soccer 2018
na arena de esportes da Praia Grande. O evento contou com a presença do prefeito Carlos Souza.
Três jogos fizeram a alegria do público presente. Na
primeira rodada que aconteceu na Beira-Mar, jogaram Passárgada 3 X 5 Força Jovem . Guarita 3 X 0

Leõesda Praia e, oúltimo jogo da primeira rodada,
Mar Azul/ Torres Calçados 6 x 2 Santo Anjo/Conex.
Nove equipes participam da disputa do título pela
categoria Aberto.São elas: Força Jovem, Mar Azul/
Torres Calçados, Amigos do Oberdan, Passárgada,
Leõesda Praia, Santo Anjo/Conex Guarita, Vera Cruze São Domingos.
O evento é uma realização da Prefeitura de Torres, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte.
No próximo domingo dia 28, haverão
cinco jogos partir das 15h.Confira:
CATEGORIA ABERTO: SANTO ANJO/
CONEX x VERA CRUZ; FORÇA JOVEM x
SÃO DOMINGOS; GUARITA x AMIGOS
DO OBERDAN
CATEGORIA MASTER +35: KANGIBRINA X UNIDOS; SÃO DOMINGOS x MAR
AZUL / TORRES CALÇADOS

Estação Verão Sesc 2018 agita a praia Torres
Para quem vai estar na praia de Torres neste final de
semana (27 e 28/01), têm vários motivos para passar na
Casa do Estação Verão Sesc 2018. Atividades como Torneio de Xadrez (27/01) às 9h; Passeio Ciclístico Nigth Bikers (27/01) às 19h; e Campeonato de Beach Soccer da
CAARS – Caixa de Assistência dos Advogados RS (28/01),
exclusivo para associados, às 9h, acontecem na Av. Beira
Mar – Praia Grande.

Para a programação do dia 27, as inscrições devem ser
realizadas na Casa do Estação Verão Sesc (Av. Beira Mar
s/n – Praia Grande) com a doação de 1kg de alimento
não perecível; já para o dia 28, as inscrições acontecem diretamente na CAARS (Rua Washington Luiz, 1110
– Porto Alegre). Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (51) 3626-9400, no site www.sesc-rs.com.
br/torres e na página www.facebook.com/sesctorres.

Neste sábado tem Skate Summer Games
TORRES - No sábado, 27 de janeiro, a partir das
14h, tem Skate Summer Games na pista pública
de Torres. Apresentado pela De Lucca Surf Skate
Shop, o show de manobras é uma realização da
Prefeitura de Torres, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte.
As inscrições ocorrem no local e vão atender os

atletas na categoria infantil, mirim, iniciantes e
amador. Haverá ainda campeonato de Ollie e de
'Best Trick'. Para participar, a organização do evento solicita a doação de um quilo de alimento não
perecível no momento do campeonato. Se chover,
o evento será transferido para data ainda a ser definida.
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VCA Maggi prestigia esportes locais
e incentiva atletas de Torres
Patrocínio da
atleta de surf
Yasmin Dias

No decorrer de 2017 a VCA Maggi inseriu-se na comunidade prestigiando os atletas e as
modalidades esportivas apresentadas na região. Foram diversos patrocínios que impulsionaram
Campeonato
Beach Tennis
organizado pela
Sapt

VCA Maggi prestigia
esportes locais
e incentiva atletas
de Torres

Yasmin Dias

Site Torrica
Photosurf Club
Campeonato
de surf

Beach Tennis

No decorrer de 2017 a VCA Maggi inseriu-se na
comunidade prestigiando os atletas e as
modalidades esportivas apresentadas na região.
Foram diversos patrocínios que impulsionaram
Campeonato de
a carreira de esportistas e o mercado de surf
entretenimento local. Confira nossa retrospectiva.

fb.com/vcamaggi
Av. Barão do Rio Branco, 910 | sala 01 | Torres/RS
www.vcamaggi.com.br
www.vcamaggi.com.br
Av. Barão do Rio Branco, 910 | sala 01 | Torres/RS | 51 3664.2077

Fotos: Alexandre Menezes,
Luciano Sombrio e
Jonas Brocca

Site Torrica
Photosurf Club
Campeonato
de handebol

Fotos: Alexandre Menezes,
Luciano Sombrio e
Yasmin
Dias
Jonas Brocca

Time de
handebol
feminino

Patrocínio da
atleta de surf
Yasmin Dias
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