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VIVÊNCIAS..
Vivi intensamente a escalada da esquerda na década de 60, pós-golpe de 1964,
como ativista do movimento estudantil.O
que pensávamos naquela época?
Primeiro, que a ditadura não tinha base
social e política para sobreviver. Bastaria
uma sacudida e vinha abaixo. Este sentimento, na verdade, vinha do momento do
próprio golpe em 1964. Imaginávamos que
não duraria muito. Durou 21 anos.
Segundo: Neste contexto e influenciados pela mitificação da Revolução Cubana,
cujo processo desconhecíamos, entramos
eufóricos na tese da resistência armada,
certos de que não havia nenhum campo
de diálogo, principalmente depois do AI 5
em 15 de dezembro de 1968. A escalada
de radicalização ganhou corpo. Exultamos
quando a REDE GLOBO leu o Manifesto dos
Sequestradores do Embaixador Americano.
Venceremos!
Terceiro: Influenciados pela tese do estancamento da economia, sob o impacto
de um golpe que cortou as REFORMAS DE
BASE, que considerávamos indispensáveis
ao aprofundamento do capitalismo no Bra-

sil, adotamos a tese do catastrofismo da
economia brasileira. Invocávamos a dialética clássica: Economia sem perspectivas ,
Política em ascenso, socialismo à vista, na
esteira da abertura de uma situação revolucionária que levasse a um interregno da
dominação de classe.
O que aconteceu?
Em 1969, depois da Edição do AI 5 no dia
13 de dezembro de 1968, fomos surpreendidos com o revide do regime militar nos
campos político, idelógico e econômico. Em
1970 o regime se consolidava com o denominado MILAGRE ECONÔNICO conduzido
por Delfim Neto. O PIB crescia em torno de
10% ao ano. A classe média e grandes setores populares aplaudiam. Neste ínterim,
muitos morreram, centenas foram presos,
milhares se exilaram. Morando no Chile,
naquele fatídico ano, restava-me acolher
os derrotados. Um deles, que chegou a pé,
atravessando a cordilheira, estava tão fraco
que veio a falecer. Emprestei-lhe, por ter
meu corpo, as roupas mortuárias. Era um
nordestino. Já não me lembro de seu nome.
Desde então, quando percebo, mesmo
com as devidas nuances, o mesmo proces-

so de encantamento da esquerda com as
próprias e redentoras palavras de ordem,
beirando a bravata, ponho minhas barbas
de molho.
Sem ser petista, nem eleitor do Lula, nem
ativista político, estimo que Lula participe
do processo eleitoral de 2018. Podem até
impedir isso, mas será outra asneira do conservadorismo. Mas não defendo uma saída
de esquerda nesta conjuntura de retrocesso
com perda substancial de apoio da pequena

burguesia e, bem ou mal, retomada do mínimo de iniciativas empresariais na economia.
Acho que só saímos do atual imbroglio
com uma FRENTE DEMOCRÁTICA. Olhando
pra trás, dou-me conta de que saímos da
crise do período Vargas, graças ao centrismo de JK. Na redemocratização, só saímos
do buraco, graças aos liberais que dominaram a Oposição a partir do fracasso da luta
armada. Acho que estou ficando velho. Já
não acredito em consignas radicais….
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Prefeito assina convênio com o Governo do
Estado para fornecimento de água no Jacaré
Projeto custara por volta da R$ 210 mil e beneficiará cerca de 250 famílias
O prefeito Carlos Souza assinou na manhã desta segunda-feira, 29 de janeiro, no Palácio
Piratini, a ordem de serviço com
o Governo do Estado para fornecimento de água na comunidade do Jacaré. Esta é uma antiga
demanda dos moradores. Com a
iniciativa, a comunidade poderá
receber em breve, o tão sonhado
abastecimento com água potável. A atual obra consiste na elevação da água do poço artesiano até a caixa d’água. O repasse

para a obra é de R$ 172 mil e a
contrapartida da Prefeitura é de
R$43 mil. O projeto beneficiará
cerca de 250 famílias.
O convênio foi assinado com
a Secretaria Estadual de Obras,
Saneamento e Habitação. Conforme explica o secretário municipal de Desenvolvimento Rural
e Pesca, José Vanderlei Brocca,
esta é a segunda etapa do projeto que visa fornecer água potável
para a comunidade do Jacaré. A
primeira foi a criação do poço

artesiano, a atual, da elevação
da água, e num futuro próximo,
o acesso dos moradores à água
potável. Ele agradece o apoio
do diretor de Fomento Rural da
Secretaria, Cláudio Kras, e do vereador Marcos Klassen, por esta
conquista. O prefeito participou
da cerimônia acompanhado da
primeira-dama, Susi da Rosa de
Souza. Kras representou a Secretaria de Desenvolvimento Rural.
Ainda presente, o vereador Marcos.

Projetos para desenvolvimento do RS
Na ocasião o governador José
Ivo Sartori (acompanhado de diversos secretários, lideranças federais e estaduais) lançou três proje-

tos para o desenvolvimento do Rio
Grande do Sul. O evento começou
com a assinatura do Convênio para
Execução de Redes de Água e Re-

des Pluviais. O projeto levará água
encanada a mais de mil famílias
nas zonas rurais e redes pluviais a
17 municípios. A seguir, foi anun-

Primeira-dama Susi, Prefeito Carlos, Governador Sartori e vereador
Cláudo Krás
ciada a construção de 979 microaçudes pelo Programa de Apoio e
Ampliação da Infraestrutura Rural, o que beneficiará dezenas de

municípios. A terceira ação foi a
entrega da Lei de Transferência de
Trechos de Rodovias e Doação de
Imóveis para 34 municípios.

Deputado e ex-judoca, João Derly visita Torres
Esteve na redação de AFOLHA quando em
visita política aqui em Torres, o deputado federal João Derly (Rede). Ele veio ao escritório do

jornal acompanhado pelo secretário de Planejamento e Indústria e Comércio da prefeitura de
Torres, Mateus Junges, que representa o par-

tido Rede Sustentabilidade aqui no município
(partido este que tem uma bancada na Câmara
representada pelo vereador Ernando Elias).

160 mil para a agricultura - compra de 50% retroescavadeira e R$ 100 mil para incremento do PAPI
- Exames no sistema de Saúde. Além disto, ele
também comemora com seus colegas de partido
na cidade o fato de ser o deputado federal que
mais mandou emendas para Torres (mesmo tendo

casa em Xangri-lá).
João Derly ressalta que construiu laços importantes como os municípios do Litoral do Rio Grande
do Sul. Graças a emendas ao orçamento da União
de sua autoria, a região já recebeu mais de R$ 2,5
milhões em investimentos nos últimos três anos.

Dinheiro na conta
O deputado veio à cidade relembrar os recursos que seu gabinete em Brasília conseguiu para
Torres, através de emendas parlamentares. Dentre
os projetos que já estão com recursos para serem
utilizados estão o valor de R$ 300 mil para quadra
de esportes no Parque do Balonismo ( para vir), R$

Do judô para a política

João Derli (e) conversou com cidadãos na
orla da Prainha

Quando atleta, ele conquistou duas vezes o título mundial de judô, em 2005 e 2007. Em seguida, em 2008, Derly representou o Brasil nos Jogos
Olímpicos de Pequim. Depois de uma sucessão de
graves lesões, ele abandonou a carreira de judoca
em 2012. No mesmo ano, garantiu uma cadeira na
Câmara Municipal de Porto Alegre como o segundo
vereador mais votado. Dois anos depois, chegou à
Brasília.
Na época em que ainda era judoca, João Derly
fundou o Instituto Podium para oferecer a prática
esportiva como uma ferramenta de promoção da

saúde e da educação de crianças e adolescentes. O
objetivo do então judoca, já consagrado como um
dos atletas mais importantes do esporte brasileiro,
era contribuir com a formação de uma sociedade
mais justa e menos desigual. Tal objetivo permanece, agora como deputado federal gaúcho (pelo
partido Rede) - e foi reiterado na visita que Derly
realizou ao município de Torres, no último dia 23 de
janeiro.
Eleito em 2014, Derly representa o Rio Grande
do Sul em Brasília e tem como principais bandeiras
as mesmas de quando fundou o Instituto Podium.

"Os governantes precisam compreender que o esporte não é gasto, é investimento. Oferecer a prática esportiva para pessoas de qualquer idade, mas
sobretudo para jovens e adolescentes, propicia uma
enorme economia em outras áreas, como segurança e saúde", observa o deputado. Ele lembra que o
esporte é uma das melhores ferramentas de educação e de ascensão social. "Uma criança que pratica
esportes se torna um adulto melhor, mais saudável,
mais responsável e que sabe trabalhar em grupo. O
esporte passa noções de liderança, lealdade, respeito às regras e disciplina", observa Derly.

Amauri Germano assume presidência da Amlinorte
Prefeito de Torres assume cargo de secretário da associação durante atual gestão
Por Rose Scherer
Num ambiente festivo e acolhedor,
tomou posse no último sábado, dia 27
de janeiro de 2018, o novo presidente
da Associação dos Municípios do Litoral Norte, prefeito de Capão da Canoa, Amauri Magnus Germano. “Pretendemos fazer muito barulho nesse
ano de 2018”, prometeu o novo presidente em seu discurso inaugural e
num espírito integrador. Ao seu lado,
assumiram os demais membros da diretoria, com o prefeito de Imbé, Pier-

re Emerim da Rosa na vice presidência; o prefeito de Torres, Carlos Matos
de Souza na Secretaria; e o prefeito de
Cidreira, Alexsandro Contini de Oliveira na Tesouraria, além dos membros
do Conselho Fiscal.
Também tomou posse no sábado
o presidente reeleito do Consórcio
Público Amlinorte, prefeito de Morrinhos do Sul, Luiz Evaldt Steffen, com
a mesma diretoria composta no ano
passado. A proposta é dar andamento
ao trabalho de recuperação do consórcio que vem sendo desenvolvido pelos

prefeitos e equipe interna, com o apoio
da Amlinorte. O prefeito Steffen destacou em seu discurso que o consórcio
deverá lançar ainda em fevereiro um
edital emergencial para contemplar a
necessidade dos municípios que hoje
depositam seu lixo no aterro sanitário
de Tramandaí, marcado para encerrar
as atividades em maio próximo, além
de outros projetos.
O novo presidente da Amlinorte,
Amauri Germano, disse em seu discurso que quer inserir na pauta de
discussões da entidade um projeto

para o desenvolvimento da região e
que para isso conta com o apoio dos
23 prefeitos na tarefa. “Somente com
a participação dos 23 prefeitos é que
teremos força para fazer as cobranças
necessárias”, ponderou. Ressaltou
ainda que o trabalho inclui a aproximação com os parlamentares na Assembleia Legislativa e com o Governo
do Estado, a fim de alcançar os objetivos propostos.
A solenidade de posse aconteceu
durante a programação da 10ª Festa Nacional do Abacaxi de Terra de

Areia, contando com a presença de
diversas autoridades, como o Deputado Federal, Alceu Moreira (PMDB/
RS), o Deputado Estadual Maurício
Diziedricki (PTB/RS), representando o
presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do RS, além dos deputados
estaduais Marcel Van Hattem (PP/RS)
e Gabriel Souza (PMDB/RS). Também
prestigiaram a posse coordenadores e
dirigentes de entidades de classe, secretários municipais, presidentes de
Câmaras de Vereadores e vereadores
da região.
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ORÇAMENTO DE 2018 DA PREFEITURA DE TORRES MOSTRA
ESTILO PROGRESSISTA NO GOVERNO CARLOS SOUZA
Retirada de recursos sociais e de recursos para obras de manutenção dão espaço para mais dinheiro no Turismo e outras
áreas produtivas da economia local
Por Fausto Júnior
Foi aprovada no final do ano
passado (2017) a LOA (Lei do
Orçamento Anual) da prefeitura
de Torres para o ano de 2018. O
documento é o último a ser debatido em relação as metas do or-

çamento municipal. No trâmite,
a LOA foi precedida pelo Plano
Plurianual (que é obrigatório ser
feito no primeiro ano de governo,
e que projeta quatro anos para a
frente) e pela Lei das Diretrizes
Orçamentárias - LDO (onde o Poder Legislativo e o Poder Executi-

vo debatem a “direção” dos investimentos, gastos e pagamentos
da prefeitura, assim como debatem e fazem audiências públicas
para ouvir a comunidade sobre os
endereços dos recursos públicos
a serem aplicados no orçamento
da municipalidade local).

Aumento foi de 17% no orçamento geral
Este ano de 2018 é o PRIMEIRO ano
que o prefeito Carlos Souza e vereadores eleitos em 2016 vão trabalhar com a
peça orçamentária feita e aprovada por
eles - já que o ano de 2017 o orçamento ainda era fruto da gestão do governo

anterior, de Nílvia Pereira (conforme
define o Plano Plurianual, construído
em 2013 e válido para quatro anos).
O orçamento Geral do Município de
Torres para o exercício de 2018 estima
a Receita em R$ 172.284.772,90 e fixa

a Despesa no mesmo valor, conforme
princípios de contabilidade. Sendo R$
118.723.667,23 do Orçamento Fiscal e
R$ 53.561.095,67 do Orçamento da Seguridade Social. No ano anterior (2017)
a peça orçamentária foi aprovada em

aproximadamente R$ 147 milhões. Portanto o orçamento deste ano está em

torno de 17% maior se comparado a
2017.

Mais recursos no Turismo, Cultura e ações de fomento à indústria e comércio
Chama a atenção o aumento de alocação de
recursos em algumas contas da prefeitura de
Torres. A secretaria da Fazenda teve aumento
percentual de 76% - provavelmente pela necessidade de provisão de valores que ficaram
pendentes do exercício anterior, programados
para serem pagos em 2018. É que o déficit do
ano de 2016 foi de mais de R$ 20 milhões.
A Secretaria de Turismo teve aumento de
688%, passando de um pequeno orçamento
de R$ 1,6 milhões em 2017 para R$ 4,2 milhões em 2018, o que indica cabalmente mais
investimento no setor. Uma das razões para
este aumento pode ter sido a passagem da
gestão (e dos custos) do Parque Estadual da
Guarita para a pasta - parque este que anteriormente estava subordinado à secretaria do
Meio Ambiente.
A Diretoria de Cultura (que não é mais secretaria – está inclusa a Sec. de Turismo) também aumentou seu orçamento significativa-

mente, passando de R$ 1,1 milhão em 2017
para R$ 1.45 milhão neste ano - valor 32%
maior.
A Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio praticamente não teve orçamento específico no ano passado. Mas em 2018 a conta foi
reativada e teve aumento de 880%, passando
de míseros R$ 43 mil em 2017 para quase R$
700 mil neste ano, num outro notório investimento deste governo programado para a pasta
(que faz parte da secretaria de Planejamento).
Por outro lado, algumas contas perderam
valores expressivos. A secretaria de Obras perdeu quase metade do orçamento, passando de
R$10,8 milhões em 2017 para R$ 5,2 milhões
em 2018. E a secretaria de Ação Social perde
quase 700 mil reais, com baixa no orçamento
de 18% - passando dos R$ 4 milhões programados no ano passado para R$ 3,3 milhões.
A seguir, uma tabela comparando orçamento de 2017 com o de 2018

Gastos com pessoal, investimentos e dívidas
A conta de Pessoal é projetada
para perfazer 51% do orçamento da municipalidade de Torres,
quando o teto legal é de 57%. Estão projetados R$ 89,7 milhões
para serem gastos no pagamento
de salários e encargos sociais dos

servidores em geral da municipalidade. Isto quer dizer que para cada
real arrecadado pela prefeitura em
2018, mais de metade está já gastos para pagamento do funcionalismo e suas leis sociais.
E para investimentos, a muni-

cipalidade projeta R$ 30 milhões
para 2018 - que deverão ser aplicados em obras e reformas estruturais (e estruturantes) da cidade.
Dentre estas existem obras em
parcerias com o governo federal
ou estadual, quando a prefeitura

entra somente com recursos para
pagar as contrapartidas contratuais - que ficam entre 5% e 20% dos
valores totais de emendas parlamentares ou repasses de ministérios.
Estão provisionados R$ 3,54 mi-

lhões para a prefeitura pagar juros
e encargos de dívidas diversas em
2018. E como reservas para pagamento contingenciado ao RPPS
(Previdência do funcionalismo)
estão orçados R$ 11,88 milhões,
quase um milhão de reais por mês.

rem no exercício.
Mas neste ano de 2018 está
aprovada a margem de 25% para
mudanças em cada pasta. Isto quer
dizer que são em torno de R$ 40 mi-

lhões que podem ser alterados pela
prefeitura, verba que sai de uma
secretaria (onde estava prevista)
para outra, no sentido de ajustar a
realidade ao planejado pela gestão

orçamentária. E se a prefeitura precisar mais que isto, basta que mande um Projeto de Lei para a Câmara
pedindo autorização para complementação Orçamentária.

Margem de manobra é grande: 25%
A prefeitura de Torres (como
todas) se obriga a mudar o orçamento por vários motivos ao longo
do exercício. São emendas federais
que entram sem estar previamente

programadas (e que devem ter encaixes legais); são pagamentos de
contrapartidas de secretarias diferentes em verbas diferentes; são
acidentes de percursos que ocor-
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AGROINDÚSTRIA

O SABOR DO CAMPO NO LITORAL
Feira Gaúcha da Agricultura Familiar vai até domingo em Torres
Os turistas, veranistas e moradores de Torres e região já podem conferir o autêntico sabor da colônia na
Feira Estadual da Agricultura Familiar - Sabor Gaúcho, que começou na
quarta-feira (31) e vai até domingo
(4). O evento acontece na Avenida
Itapeva, junto à Praça XV de Novembro, no centro de Torres. A feira funciona das 11h à meia-noite
Para a sexta edição, a Secretaria
do Desenvolvimento Rural, Pesca e
Cooperativismo (SDR do Estado do
RS) viabilizou a montagem de 56 espaços para as agroindústrias familiares. A feira é realizada em parceria
com a Emater RS, com a Prefeitura
de Torres, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Federação dos
Prefeito e Primeira dama de Torres em um dos estandes da feira
Trabalhadores da Agricultura (Fetag
provenientes da agricultura familiar, itens como:
RS), além de apoios privados.
“A feira é uma vitrine dos bons produtos da agri- queijos, salames, geleias, biscoitos, doces, sucos nacultura familiar e oferece aos consumidores o que de turais, bolos, cucas, pães, vinhos, erva-mate, cuias,
melhor é produzido no campo”, disse o secretário da cachaça, mel, flores, plantas e artesanato. Dentre as
SDR, Tarcisio Minetto, durante a abertura oficial do participantes, há três agroindústrias torrenses que
evento, em que representou o governador José Ivo já contam com a certificação legal do Programa da
Sartori. “Torres também é rural, e eventos como este Agroindústria Familiar, caso da Orquisel (Estrada do
agregam renda aos agricultores e receita à região”, Mar), a Afarve (Rio Verde)e a Rosa e Schardosim
destacou o prefeito Carlos Souza, na mesma soleni- (Areia Grande).A novidade é a programação cultural,
organizada pela Secretaria de Turismo, Esporte e Culdade.
Os visitantes vão encontrar cerca de 200 itens tura de Torres.

De volta à vida no campo

Jaqueline Tomé e o irmão retornaram à propriedade para empreender no campo
A feira é para a categoria de todo o Estado. Mas
muitos torrenses já estão neste tipo de atividade com
seus colegas de cidades vizinhas. Mas alguns empreendedores rurais também se destacam por terem
abandonado a cidade para empreender no campo. É
o caso de Rafaela Jacobs, da Sabores do Rancho, e
Jaqueline Tomé, da Agrobom Panificados. Com três
vacas Jersey, Rafaela Jacobs, que atuava em Enfermagem, começou a agroindústria em Estância Velha.
Hoje, são 48 vacas em lactação. Rafaela contou que
as feiras ajudam a fidelizar consumidores. “Tem uma
cliente de São Leopoldo que, desde a primeira edição
da feira que eu participei, vai todos os sábados buscar produtos em nossa agroindústria”, disse Rafaela.
Jaqueline trabalhava como vendedora em uma
loja de shopping. Assim que a mãe percebeu que a

venda de massas de porta em porta poderia se tornar
um negócio maior e, após o investimento em equipamentos e a legalização no Programa Estadual de
Agroindústria Familiar (Peaf), que oferece uma gama
de serviços para os empreendedores, como qualificação técnica, assistência nas questões sanitárias,
ambientais e tributárias, por exemplo, Jaqueline e o
irmão retornaram para a propriedade.
Para participar das feiras apoiadas pela SDR, as
agroindústrias devem participar do Peaf. Desta forma, o empreendimento está habilitado a solicitar
autorização de uso do selo Sabor Gaúcho em seus
produtos. O selo é sinônimo de produção oriunda da
agricultura familiar.
*Com Governo do RS e Prefeitura de Torres
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Turistas terão que pagar mais caro para acessar o
Parque da Guarita com seus carros
Além do incremento no preço, uma tarifa ainda mais alta foi definida para veículos que desejem permanecer por mais de 2 horas no local
Neste 1º de fevereiro de
2018, os valores para estacionamento de veículos no Parque
José Lutzemberger, o Parque da
Guarita, passaram a ser mais
altos. Um turista que antes pagava R$ 8 pelo ingresso de seu
carro agora terá que pagar R$
10 ou R$ 20 - dependendo do
tempo de permanência. Até
1º de maio, serão dois tipos de
ingressos: um valor para duas
horas de permanência no local
e outro valor para tempo livre.
Já durante a baixa temporada (a

partir de 1º de maio até 14 de
dezembro), o valor será único. O
veículo com placa do município
segue isento de cobrança, bem
como o acesso de pedestres que
continua sendo gratuito.
Trata-se do segundo aumento
no preço dos ingressos no Parque da Guarita em pouco mais
de 2 anos. Até o final de 2015,
um carro pagava R$ 5 para acessar o ponto turístico, um ônibus
pagava R$ 20. Em comparação:
hoje, o valor é o dobro para 2
horas de permanência, e 4 vezes

Acesso ao Parque da Guarita - Novos Preços 2018
Alta temporada (15 de dezembro até 1° de maio)
Tipo de Veículo		
Até 2 horas
Livre
Carro			
R$ 10,00		
R$ 20,00
Moto			
R$ 5,00		
R$ 10,00
Van			
R$ 40,00		
R$ 70,00
Ônibus/Motor Home
R$ 50,00		
R$ 80,00
Baixa temporada (de 2 de maio a 14 de dezembro)
Tipo Veículo		
Tarifa única
Carro			
R$ 10,00
Moto			
R$ 5,00
Van			
R$ 40,00
Ônibus/Motor Home
R$ 50,00

maior para quem ficar no local por mais
de 2 horas.
Conforme a prefeitura, "o objetivo é
o de oferecer maior
rotatividade de carros, facilitando o
acesso dos visitantes com veículos e
adequar os valores
do estacionamento
para a manutenção
das diversas melhorias que vem sendo
executadas no local". As mudanças de
valores foram aprovadas pela Comissão
Buscar reduzir as longas filas para acesso ao Parque durante a alta temporada
de Parques do Esta(foto) foram uma das justificativas para aumento do preço
do, órgão vinculado
à Secretaria Estadual
muitos veículos permanecem custeio".
de Turismo. A mesma prefeitura estacionados por longos períoO Parque está aberto das 8h
de Torres justifica que o aumen- dos no Parque. "O aumento do às 20h, diariamente. A cobrança
to nos preços para longas per- número de veículos exige tam- de ingresso para estacionamenmanências considera exageros bém que o Município invista na to de veículos automotores no
da temporada de verão, quando conservação das vias e na pres- interior do Parque será realizada
aumenta o número de veículos tação de uma série de serviços, de acordo com o seu tipo. De
no interior do Parque e acaba fazendo-se necessário o esta- acordo com o decreto 18, de 30
formando extensas filas para belecimento de um ingresso de de janeiro, segue tabela com os
acesso de veículos no local, pois receita a fim de colaborar com o novos valores a serem cobrados.
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Fausto Araújo Santos Jr.

Peso do POPULISMO e do CORPORATIVISMO ESTATAL
Mais uma vez o Estado do RS vai
seguir sem poder sequer se mexer
para poder cortar as despesas que
sangram o poder público local. A
oposição e até parte da base aliada
do governo Sartori sequer deu espaço para que fossem votadas medidas
importantes neste sentido. A estratégia foi MELAR os três dias de sessões extraordinárias. Que tristeza..
No governo Yeda, também NÃO
FOI VOTADO o novo Plano de
Carreira dos servidores da Educação pelo mesmo motivo alegado: o
governo “não é bom”. No mesmo
governo Yeda, o projeto de parceria
que duplicaria as estradas que ligam
a cidade ao resto do Estado - o Duplica RS, também não foi votado,
pelo mesmo motivo. Agora sequer
houve votação para aprovar a consulta para poder vender ou privati-

zar Estatais. E mais uma vez vamos
votar num governo que já vai iniciar
quebrado, seja lá quem for o eleito.
Para que serve para nós, simples
viventes, uma estatal? O que o povo
ganha com ela: Nada! Elas só servem para servir de cabide de emprego e para serem monopólios e deixarem mais artificiais ainda o processo
empreendedor. Temos uma estatal
de luz e temos a luz cara; temos uma
estatal de água e esgoto e não temos
esgoto; temos uma estatal de gás e
pagamos caro pelo gás. O que você
ai da poltrona ganha com estatal?
Nada! Portanto, vende-las gera receita para os cofres e, ainda, moderniza o ambiente empresarial, como
aconteceu com a telefonia na época
do governo Britto.
Em qualquer país desenvolvido não existe mais as estatais. Só

algumas no setor de transporte de
metrô, na Europa... e olha lá.... Estatal existe só quando não há quem
empreenda num negócio. Aí se abre
as estatais como foi no Brasil com
a mineração, o Petróleo e etc. Mas
hoje tem empresa competitiva para
tocar os negócios. Por isso, não há
mais necessidade de estatizar quase
nada.
Não sei o porquê dos gaúchos
gostarem tanto de estatais. Acho
que caem na tentação de manter as
mesmas para manter empregos de
parentes e amigos. Só que os parentes e amigos que forem bons podem
se mantar nas empresas após a privatização. Só os pouco produtivos
que são demitidos. E os estáveis têm
lugar no Estado, por lei. Por que, então, esta obsessão por estatais?
Os gaúchos têm uma Assem-

Recuperação começando pelas pequenas empresas.
COISA SAUDÁVEL!
A pontualidade de pagamentos das micro e
pequenas empresas atingiu 95,4% em 2017 no
Brasil. Isto significa que a cada mil pagamentos
realizados no ano passado, 954 foram quitados
à vista ou com atraso máximo de sete dias. Este
nível de pontualidade foi maior que o verificado em 2016 (95,0%), porém ainda ficou abaixo
dos verificados durante o triênio 2013/14/15. É
o que aponta o Indicador de Pontualidade das
Micro e Pequenas Empresas da Serasa Experian,
que acompanha as dívidas pagas pelas micro e
pequenas empresas.
De acordo com os economistas da Serasa Experian, a saída da economia brasileira da recessão e as sucessivas reduções das taxas de juros,
tornando o custo do crédito menos caro, permitiu
um pequeno avanço da pontualidade de paga-

mentos das micro e pequenas empresas no ano
passado.
As micro e pequenas empresas do setor comercial apresentaram o maior nível de pontualidade de pagamentos em 2017: 96,3%. Nas indústrias a pontualidade de pagamentos foi de 95,2%
ao longo do ano passado e nas micro e pequenas
empresas do setor de serviços a pontualidade foi
de 94,0% em 2017.
O valor nominal médio dos pagamentos em
dia cresceu apenas 0,8% em 2017 na comparação
com o ano anterior: R$ 1.938 contra R$ 1.923.
O valor médio mais alto foi registrado pelos pagamentos pontuais das empresas comerciais (R$
1.950), seguido pelo das empresas industriais
(R$1.929) e, por fim, pelas micro e pequenas empresas de setor de serviços (R$ 1.915).

Se ENDIVIDAR demonstra mais CONFIANÇA no RS
O percentual de famílias endividadas no Rio
Grande do Sul apresentou alta em janeiro alcançando 72,2%. A elevação foi tanto na comparação com o mesmo período do ano anterior
como no confronto com dezembro passado . O
atual cenário de queda na taxa básica de juros
e de recuperação do mercado de trabalho vem
colaborando para a alta na tomada de crédito por
parte dos consumidores. “A expectativa de aquecimento da economia e perspectivas mais positivas para o mercado de trabalho colaboram para
o aumento do endividamento voluntário, isto é,
da tomada de crédito derivada do maior nível de

confiança”, pondera o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, ao analisar os dados
da Pesquisa de Endividamento e Inadimplência
do Consumidor (PEIC) divulgados nesta quarta-feira (31).
A PEIC de janeiro/2018 mostrou que o endividamento das famílias continua comprometendo,
na média em 12 meses, 32,9% da renda mensal
com duração média de 8,0 meses. O cartão de
crédito continua com o maior peso na composição do endividamento dos gaúchos (78,5%),
seguido por carnês (45,3%), crédito pessoal
(17,2%) e financiamento de veículos (13,0%).

bleia Legislativa povoada por políticos POPULISTAS, com raríssimas exceções. Eles, os populistas,
dependem de agradar a corporação
dos servidores de todas as esferas
gaúchas e de agradar a população
que recebe benefícios artificiais. Por
isso não votam medidas de limpeza,

de aumento da liberdade, de racionalização do uso do dinheiro e do
recolhimento de impostos. Preferem
manter o povo submisso.
Que pena. Que venha a eleição.
Eu vou votar na proposta que mais
vai DIMINUIR o tamanho do Estado. Que se apresentem.

Crédito apresenta leve retração em 2017, mas encerra
o ano sinalizando recuperação
O
estoque
total
de crédito
do sistema
financeiro
nacional
(incluindo
recursos
livres e direcionados)
encerrou
2017 com
variação de
-0,6% frente
2016,
totalizando
R$ 3,0 trilhões. O resultado de dezembro teve variação de 0,7%
em relação a novembro,
conforme o Banco Central.
Como proporção do PIB, o
montante total de crédito
ficou em 47,1% em 2017.
Na região Sul, para operações iguais ou superiores
a R$ 1 mil, o estoque total
de crédito foi de R$ 564,9
bilhões, com avanço de
1,4% frente a novembro, e

registrando alta de 2,1% na comparação interanual.
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erão
VCOMPLETO

995
+
ENTRADA + 48X

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS

R$

,00

TANQUE CHEIO
PELÍCULA

+

Aproveite

MAIOR

ESTOQUE DE

SEMINOVOS
DO LITORAL NORTE

A promoção VERÃO COMPLETO é válida somente para a versão Lifan X60 Talent 2017/2018, com a condição de parcelamento
com entrada de R$ 35.990,00 e saldo em 48 parcelas de R$ 995,00. Incluso também na promoção VERÃO COMPLETO o
abastecimento completo do tanque de combustível e a colocação de película no veiculo adquirido.
Promoção válida até 31/01/2018 ou enquanto durar o estoque. Imagens meramente ilustrativas.
Para outras condições de pagamento ou demais versões da Lifan X60 consulte nosso setor de vendas através do telefone 51 3626.2222.
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TORRES

Parceria forma detentas do Presídio Feminino de
Torres em curso de pintura e textura predial
Projeto Sonho de Liberdade é promovido e executado pela Fundação Maçônica Educacional (FME), em parceria com o Instituto
Viva Cidadania e tem apoio da Susepe
Certificado do curso de pintura e textura predial do projeto Sonho de Liberdade foi entregue nesta segunda-feira
(29) a 13 apenadas, no pavilhão de trabalho do Presídio Estadual Feminino de
Torres. O curso tem 100 horas/aula entre
teoria e prática. O instrutor Paulo Aragão
ministrou as atividades.
O Projeto Sonho de Liberdade é promovido e executado pela Fundação Maçônica Educacional (FME), em parceria
com o Instituto Viva Cidadania e tem
apoio da Susepe. A proposta promover a
capacitação dos detentos do sistema prisional masculino e feminino, com educação e qualificação profissional focando
na reinserção no mercado de trabalho
de forma produtiva. Segundo o instru-

tor Paulo, que nunca havia entrado num
presídio, “o primeiro contato foi complicado, elas apresentaram bastante resistência, mas já na segunda aula, foram
surgindo novas interessadas”, disse ele.
A diretora do presídio de Torres, Ilônia Mensch, agradeceu à FME e aconselhou as apenadas a aproveitarem o
ensinamento do projeto para que não
reincidam em crimes. Para a presa V. M.,
26 anos, faltando um semestre para graduar-se em administração, "cursos como
estes deveriam fazer parte da rotina das
apenadas, pois é com essas atividades
que se percebe que a vida não acaba
porque se está privada da liberdade”.
A coordenadora do projeto na FME,
Rita Salaberry, antes de entregar os cer-

tificados, apresentou uma mensagem
de autoestima e pediu para que as formandas aproveitassem a oportunidade
que lhes foi oferecida. "Esperamos que
quando retornarem à vida lá fora, agora
com uma profissão, possam sustentar a
si e a sua família sem precisar voltar ao
mundo do crime".
Os certificados foram entregues pelas autoridades presentes no evento:
delegado penitenciário da 1ª Região,
Ben Hur Calderon; o presidente da FME,
José Nivaldo Brum; a presidente do Viva
Cidadania, Douglas Scortgagna; e pela
diretora do Presídio Feminino de Torres,
Ilônia Mensch.
FONTE: Governo do RS

Prefeitura distribui vespas para combater a lagarta do milho
Por Prefeitura de Torres
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca, através do
seu Programa de Incentivo ao Milho
Verde Não Transgênico, efetuou na
última sexta-feira, 26 de janeiro,
mais uma entrega de vespas para
o controle biológico da lagarta do
cartucho do milho aos produtores
do município que produzem milho
não transgênico. Com esta entrega,
se completa, nesta safra, uma cobertura de 50 hectares de lavouras
beneficiadas por este agente biológico, A meta é atingir a marca de 80
hectares protegidos com a próxima
e última entrega desta safra que

Casa da Terra se fortalece como opção
de artesanato e programação cultural
Moradores e visitantes ganharam
uma nova opção na rota turística de
Torres. Aberta ao público desde o dia
5 de janeiro, a Casa da Terra vem se
firmando como mais um ponto turístico na cidade. Diariamente, das 16h
à meia-noite, o local recebe público à
procura do artesanato local e ainda de
produtos da agricultura familiar, principalmente pães, cucas e bolachas.
Conforme a prefeitura, no local há
várias atividades culturais que também
estão sendo oferecidas. "Agora, mais
um atrativo: a cada R$ 50,00 gastos na
Casa, o visitante ganha um cupom para
concorrer a um voo de balão durante
a realização do 30º Festival Internacional de Balonismo".

Programação de fevereiro
Para o dia 1º de fevereiro, quinta-feira, está programada a abertura da exposição de imagens de Yemanjá.
No dia 3 de fevereiro, sábado, às 20h, apresentação da
Musiarte com o professor Rogério. Dia 8, quinta-feira, às 20h, show com João Guilherrme, Voz e Violão.
A apresentação de David e Gustavo, ocorrerá dia 17,
sábado, também às 20h e dia 22, quinta-feira, é a vez

de Misael Monteiro, sempre às 20h.
A partir desta quarta-feira, 31, serão realizadas
oficinas na Casa da Terra sempre às 17h em todas as
quartas e quintas. As primeiras oficinas vão começar
pela artesã Nazaré que trabalhará com a confecção de
bonecas Abayomi na quarta, e no dia seguinte, com
entalhe de madeira, às 17h,
Para o dia 8 de fevereiro, quinta-feira, a Casa estará
com uma intensa programação voltada para o público
feminino com produção de Sílvia Martins Wasun, editora da revista torrense, “Penélope”. Entre as atividades que vão ocorrer das 16h às 22h, estão um desfile
de modas e a exibição de dança de ventre.

acontecerá em fevereiro .
Os agricultores que participam
deste programa tem à disposição
semente de milho varietal, não
transgênico, da variedade IPR 164,
amplamente testada e comprovada
nas condições de nosso município
ao preço de R$ 8,00 o kg, valor este
equivalente ao preço cobrado pelo
produtor de semente, montante
adquirido com os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Rural do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Torres.
Para estes produtores e os demais produtores que comprovarem
o plantio de variedades não transgênicas, a Secretaria disponibiliza

gratuitamente um inoculante biológico que promove um maior enraizamento das plantas e a vespa para
o controle da lagarta do cartucho.
A próxima etapa do Programa
fará a divulgação da lista de produtores que tem disponibilidade de
milho não transgênico, para que
possibilite o acesso aos consumidores que desejam consumir esta
alternativa de produto.
Mais informações e detalhes
sobre o Programa de Incentivo ao
Milho Verde Não Transgênico é só
entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Rural e Pesca por meio do fone (51)
3626 9150 ramais 255 ou 256.

Rua Marechal Deodoro terá
sentido único
TORRES - Desde a última terça-feira, dia 30 de
janeiro, a Rua Marechal
Deodoro - na Prainha,
em Torres - tem sentido
único de circulação em
sua totalidade, compreendendo o início no Morro do Farol até a Avenida
Beira-Mar, sentido Sul/
Norte.
Conforme a prefeitura
"A intervenção vai proporcionar melhora significativa no fluxo de veículos do
local devido tratar-se de um
ajuste para unificar o sentido
da Rua aos visitantes e moradores próximo do Morro do
Farol.
O local vai receber sinalização vertical e horizontal pela
Coordenadoria Municipal de
Trânsito, ligada à Secretaria
de Obras e Serviços Públicos.
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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

J eto mais prem

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”
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EDITAIS
OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO
AVISO DE LEILÃO

OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO
CASA COM PISCINA EM ARROIO DO SAL
Anuncio (reduzido) do Edital do Processo nº 072/1.03.0006614-5 DATA: 06 de Fevereiro de 2018, HORÁRIO: 10:30, LOCAL: ÁTRIO DO FORUM DE TORRES/RS
OBJETO UM TERRENO URBANO COM BENFEITORIAS, situado no lugar denominado ARROIO DO SAL/RS, dentro dos quarteirão formado pelas ruas Um, Oito,
Sete, e com terras de Manoel Celso da Silveira ou sucessores de Leopoldino Ponciano
Valim, lado par, distante 15 metros da esquina com a rua Sete, constituído do lote trinta
e dois (32) da quadra "I", medindo doze metros e cinqüenta centímetros (12m50) de
frente ao norte com a rua Oito, por trinta e sete metros (37m00) ditos de frente a fundos,
por ambos os lados, onde entesta com terras de Manoel Celso da Silveira ou sucessores de Leopoldino Ponciano Valim, ao sul; dividindo-se a leste, com o lote trinta e um
(31), e a oeste com o lote trinta e três (33). Encontra-se edificado sobre o terreno um
prédio residencial de alvenaria, com área de 177,11m2, com o numero 1092 na rua
8, hoje Avenida Federal. O imóvel está em perfeito estado de uso e conservação;
há uma piscina instalada entre a casa e outra benfeitoria edificada nos fundos do
terreno. Imóvel matriculado sob numero 23.548 liv.02, no Registro de Imóveis de
Torres/RS, Lances a partir de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais. Pagamento:
a vista ou de "no mínimo" 25% no ato da arrematação, e o saldo devedor em até 30
parcelas consecutivas corrigidas pelo INCC
Edital completo no site www.vidalleiloes.com.br
(em todos arremates a comissão do leiloeiro será de 10% paga pelo arrematante)
Gibraltar P.C. Vidal - Leiloeiro Oficial do Estado/RS – Email: gimis@terra.com.br –
cel/whats 51-998058093

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2018.
DIRCEU PINHO MACHADO, Prefeito Municipal de Dom Pedro de Alcântara, no uso
de suas atribuições legais e de conformidade com as Leis Federais nº 10.520/02 e
8.666/93 e do Decreto Municipal nº 18/2007, torna público para o conhecimento dos
interessados o processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE
PREÇO nº 05/2018, tendo como objeto a aquisição de tubos de concreto e meio fio
de concreto, com abertura para o dia 15 de fevereiro de 2018, às 16 horas. Cópias do
edital e demais documentações poderão ser obtidos no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara, sito na Avenida Central, 89, pelo e:mail:
licitacao@dompedrodealcantara.rs.gov.br Demais informações através do fone (51)
3664-0011.
Dom Pedro de Alcântara, 02 de fevereiro de 2018.
DIRCEU PINHO MACHADO
Prefeito Municipal

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

JOÃO SILMAR GEYER DOS SANTOS E MARLI DOS SANTOS BAIRRE
Ele SOLTEIRO, natural de Porto Alegre R.S, residente e domiciliado em Torres R.S. Ela
solteira, natural de Cacequi R.S., residente e domiciliada em Torres R.S.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na Forma da Lei.
Torres,
29 de janeiro de 2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Torres
EDITAL No 02/2018
AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Torres, através de seu Presidente FÁBIO DA ROSA, TORNA PÚBLICO
que realizará Licitação na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO COM FIXAÇÃO DO
PREÇO MÁXIMO, referente à contratação de um jornal para publicar e divulgar as atividades da Câmara Municipal de Torres, no dia 15 de fevereiro de 2018, até 14 horas, para o
recebimento dos envelopes, e 15 horas, para abertura dos envelopes Documentação e Proposta, no Setor de Licitações, no seguinte endereço: Av. do Riacho no 1423, Bairro Centro,
Câmara Municipal de Torres, Fone: (51) 3664-2319.
O Edital está disponível no mural da Câmara Municipal de Torres.
Torres, 31 de janeiro de 2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Câmara Municipal de Torres
EDITAL No 03/2018
AVISO DE LICITAÇÃO
A Câmara Municipal de Torres, através de seu Presidente FÁBIO DA ROSA, TORNA PÚBLICO
que realizará Licitação na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO COM FIXAÇÃO DO
PREÇO MÁXIMO, referente à contratação de uma Rádio para transmitir semanalmente e ao
vivo as sessões plenárias da Câmara, e audiências públicas, no dia 15 de fevereiro de 2018,
até 14 horas, para o recebimento dos envelopes, e 16 horas, para abertura dos envelopes
Documentação e Proposta, no Setor de Licitações, no seguinte endereço: Av. do Riacho no
1423, Bairro Centro, Câmara Municipal de Torres, Fone: (51) 3664-2319.

O Edital está disponível no mural da Câmara Municipal de Torres.
Torres, 31 de janeiro de 2018.
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COLUNISTAS

Paula Borowsky
Psicoterapeuta / Psicanalista

Espaço Psicanalítico Educacional | Fone. 9221 9189

Por que um bebê precisa de uma mãe?
Para um bebê “desabrochar”, crescer e se descobrir como pessoa
única, precisa experimentar um contato afetuoso, íntimo e contínuo
com sua mãe (ou mãe substituta), por um longo tempo.
Essa relação mãe-filho no início da vida é uma relação viva, que
modifica tanto a mãe como o filho. A mãe nunca mais será a mesma depois da maternidade enquanto que o filho, aos poucos, vai se
descobrindo como pessoa na medida que se vê “refletido” nos olhos
da mãe, como se fossem espelhos.
Assim, se a mãe tem orgulho, prazer e alegria com seu filho, ele se
descobrirá como uma pessoa amável, como sendo um presente. Se
ao contrário, a mãe sente demasiada ansiedade ou tristeza, o filho
se verá como um problema, um estorvo..
Da mesma forma, para se sentir boa mãe, esta precisa sentir no
filho pequeno uma espécie de expansão de sua própria personalidade. E isso só é possível através de contato contínuo e longo do par
mãe-filho.
Essa primeira experiência de relacionamento do ser humano será
a matriz de todas suas relações futuras, pelo resto da vida. Um pai
presente e afetivamente disponível será o “reforço” dessa matriz e,
por vezes, poderá até suprir as possíveis falhas dessa primeira experiência da criança. Para que o filho se sinta um presente na vida
dos pais, é preciso haver o desejo de ser mãe e pai
É dentro da família que começa a sua verdadeira socialização!
Ser respeitado e respeitar o outro só terá sentido se tiver essa base,
caso contrário, será um comportamento mecânico, baseado em regras aprendidas no contato com pessoas pouco significativas.
O fracasso dessa experiência dá lugar a uma espécie de vazio, que
leva a criança a buscar constantemente alguém que o preencha.
Ela terá tudo para ser uma pessoa ansiosa, insegura e desejante de
atenção e de afeto.
Mas se sentiu proteção, segurança, e amor, ela poderá fazer escolhas de vínculos gratificantes onde possa sentir se importante e
amada, bem como será capaz de amar.
O medo de amar muitas vezes pode estar relacionado com estas
primeiras experiências iniciais da vida de uma criança, onde foi privada de contato, carinho e atenção. Logo, ela espera eu em suas
próximas relações futuras reviverá a rejeição e abandono sofrido na
infância.
Nestes casos é preciso buscar ajuda profissional, caso contrário será
muito difícil quebra este ciclo vicioso da busca de relações frustrantes e tóxicas para ela na vida adulta.

IMPORTÂNCIA DO SERVIÇO AO CLIENTE
Ismael G. Christiano Netto

Administrador, Especialista em Comércio Internacional e
Professor Universitário.

A qualidade do serviço ou os produtos oferecidos ao cliente proporcionam valor
agregado ao negócio, deve-se investir recursos para conhecer as necessidades de
seus clientes e assim poder satisfazê-las, mas melhor mesmo é superar suas expectativas.
O bom atendimento ao cliente é aquele baseado em empatia com ele, e o que isso
significa? "Coloque-se no lugar do cliente". Ninguém gosta de ser tratado de forma incorreta, receber produtos ou serviços mal elaborados, em instalações ruins,
ou que o funcionário pareça não ligar para o cliente ou não conhece as informações necessárias para dar confiança de que a cliente precisa. O serviço ao cliente
faz parte do marketing intangível, seu objetivo é o gerenciamento da satisfação
através da produção de percepções positivas do serviço, alcançando assim um valor percebido para nosso negócio. Assim, a gestão deste tipo de marketing requer
esforços diferentes para a comercialização de um produto que seja tangível ou um
serviço, isto terá influência direta na tomada de uma decisão de compra.
O valor é a diferença entre os benefícios recebidos e os custos percebidos pelo
cliente, os custos incluem não apenas o que o produto ou o serviço custa monetariamente, mas tudo que implica em comprá-lo. O valor é baseado na produtividade e qualidade com que uma empresa oferece seus produtos e serviços. A
qualidade percebida do serviço é o resultado de um processo de avaliação, no
qual os clientes comparam suas percepções sobre o serviço recebido com o que
eles esperavam.
Hoje vivemos um mundo de estresse e situações que não nos satisfazem, por isso
estamos ansiosos para um bom atendimento. As empresas devem investir em saber quais são as necessidades de seus clientes e tentar satisfazê-las. Se um cliente
se sente satisfeito com o serviço recebido, ele terá prazer em sugerir como parte
de sua gratidão, sem necessidade de um custo adicional.
À medida que a concorrência aumenta e os produtos oferecidos no mercado são
cada vez mais variados, os consumidores estão se tornando cada vez mais exigentes. Não buscam apenas qualidade e bons preços, mas também um bom serviço
ao cliente.
O relatório da Accenture, empresa internacional de estudos sobre consumo, revela
que 66% dos consumidores passam para a concorrência devido ao mau atendimento ao cliente . Mas, além disso, 81% dos consumidores dizem que a empresa
que eles eram clientes poderia ter feito alguma coisa para evitar que eles fizessem
tal mudança. Em outras palavras, as empresas não se esforçam para mantê-los.
Estas são porcentagens altas o suficiente para fazer você pensar duas vezes antes
de aumentar sua voz na frente de um cliente que faz a mesma pergunta, mais de
uma vez.
O serviço de qualidade é ainda mais importante do que o preço: os dados de uma
pesquisa de satisfação do cliente coletada pela Forbes dizem que 86% dos clientes
pagariam mais dinheiro por ter um melhor atendimento e por se sentir mais valorizado como consumidores. A conclusão é então que o preço não é o motivo da
perda de clientes, mas a má qualidade do atendimento.
Levando esses dados em consideração, não há dúvida de que todas as empresas
devem fornecer não apenas atendimento ao cliente, mas um excelente atendimento ao cliente. Além disso, há outro motivo que aponta para isso. O motivo surge de um aspecto prático que implica que a manutenção de um cliente existente é
mais rentável e eficiente do que tentar obter um novo: a probabilidade de vender
para um cliente existente é de 70%, enquanto a probabilidade de vender para um
novo cliente é de 50%.
Portanto, devemos considerar a adoção de medidas que, pelo menos, mantenham
o nível de satisfação do cliente, se não bem, tente elevá-lo constantemente. Um
cliente satisfeito é um cliente leal e este torna-se um porta-voz da sua marca ou
empresa, promovendo-a para outros ambientes e, direta ou indiretamente, recomendando a outros.
O cliente tem o poder de decidir qual produto comprar e de quem comprar, é por
isso que é importante que a diferença entre nossa empresa e a concorrência seja
marcada por uma filosofia de atendimento de excelência. Para construirmos esta
filosofia devemos estar atentos aos seguintes aspectos: a coisa mais importante
da sua empresa deve ser os clientes, ouça seus clientes e aplique a metodologia
da melhoria contínua.
No estudo da Achieve Global sobre a importância do atendimento ao cliente e o
impacto de más experiências sobre a reputação das empresas. Garante que cerca
de 40% dos entrevistados disseram que falaram mal sobre uma empresa depois
de ter tido uma experiência ruim. 50% disseram que iriam mudar para uma empresa concorrente e 93% dos entrevistados disseram que, se as experiências negativas ocorressem novamente, eles definitivamente abandonariam a empresa.

A FOLHA

VARIEDADES

HORÓSCOPO SEMANAL
Por Titi Vidal
ÁRIES - É hora de prestar muita atenção
em tudo que está sentindo, ariano. Vale a
pena se perguntar sobre seus prazeres,
sobre tudo que tem feito em cada momento de sua vida. A Lua Cheia ativa prazeres,
relacionamento, amor, sexo, relação com
filhos, criatividade e sua individualidade. É uma semana
positiva para comunicação e para atitudes que visem uma
solução.
TOURO - O grande dilema da semana
gira em torno de se organizar melhor entre
vida pessoal e profissional, taurino. É importante dar mais atenção para sua família
e organizar melhor a dinâmica da rotina
domestica para que o trabalho possa fluir
mais e melhor. Uma semana para ter contato especial com
excessos e exageros de todas as naturezas. Prepare-se
para grandes mudanças de vida.
GÊMEOS - Abra sua mente que vem novidades pela frente, geminiano. Olhos e ouvidos atentos para cada proposta, convite
e contato que vier. Atenção especial a tudo
que possa te divulgar mais ou que envolva
viagens, cursos, vida intelectual e estudos
em geral. Semana movimentada, com surpresas a toda hora.
Dias de mais energia ótimos para resolver algumas questões
pendentes.
CÂNCER - Lua Cheia já te deixa mais sensível, canceriano, e com um eclipse isso
fica ainda mais forte. Essa semana é para
se permitir perceber e sentir mais e são
dias super importantes para pensar em
seus valores. Isso inclui o que você gosta
de fazer, vida financeira e outras questões materiais e emocionais vitais pra você. Atenção aos projetos de trabalho que
possam surgir.
LEÃO - Uma Lua Cheia com eclipse no
seu signo pode trazer muitas mudanças,
leonino. Vale a pena colocar mais atenção
em cuidar de você – do corpo e da alma,
da saúde e da vida. Se quiser mudar
alguma coisa, vá em frente e esteja aberto
também as mudanças que a vida te trouxer. Dias de mais
carisma, envolvimento e encontros felizes e que geram
algum projeto maior.
VIRGEM - Dias mais introspectivos, virginiano.
O eclipse lunar ativa questões que envolvem
suas emoções e também sua saúde. é um
momento mais delicado, de mais fragilidade
emocional e física, que pode até faltar energia. Tente se recolher, respeitar a vontade de
descansar e ficar sozinho. Vale a pena você repensar a rotina de
forma que tenha de fato mais qualidade de vida.
LIBRA - Está na hora de rever suas amizades, libriano. Algum mal entendido passado pode ser retomado para que a situação possa se resolver melhor.
Não fique com medo ou orgulho: se Quiser procurar
alguém que você acha que pode ter magoado, ou
que magoou a você, faça isso agora. hora de rever também seus projetos para tocar nos que realmente importam em sua vida.
ESCORPIÃO - Seu trabalho pede alguma mudança, escorpiano. E você também precisa organizar melhor a rotina entre trabalho e casa,
família e amor, trabalho assuntos pessoais. Cuidado extra com sua imagem esses dias. A exposição exagerada pode gerar algum problema.
Programe-se para algum investimento importante, mas deixe
para agir nisso só semana que vem.
SAGITÁRIO - É hora de resgatar velhos planos
e projetos, sagitariano, e focar no que interessa.
Se quer muito fazer um curso, corra atrás disso agora. se tem alguma viagem importante em
mente, foco nisso também nas próximas semanas. começa agora um período de muito mais
energia e dinâmica, de novidades e grandes acontecimentos em
sua vida. Forca e coragem!

CAPRICÓRNIO - Prepare-se
para alguma grande mudança
em sua vida, capricorniano. É
importante abraçar o novo sem
medo, especialmente porque ele
é inevitável. É um período para
pensar e repensar seus valores, sua ética,seus
limites. Saber o que valoriza e o que é prioridade e do que você não abre mão. Vale a pena
reorganizar sua vida financeira e pensar na sua
relação com o dinheiro.
AQUÁRIO - As grandes mudanças que a lua cheia com eclipse
prometem afetam seus relacionamentos, aquariano. Alguma coisa
pode mudar de direção, no amor
ou nas parcerias profissionais. Alguma relação inesperada, que pode mudar o rumo
dos seus negócios, um momento mais intenso no
amor, que pode mudar o rumo do relacionamento.
Um período no geral de sorte e feliz.
PEIXES - Muita atenção as mudanças que possam surgir no trabalho,
pisciano. Alguma coisa pode fazer com que muita coisa mude de
caminho. Sua saúde pode sentir
eventuais contratempos de trabalho e é bom dar muita atenção a isso. Mas não é a
melhor semana do mundo pra fazer exames, que o
eclipse lunar traz risco de erros de diagnostico. Vale
repensar hábitos alimentares.
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ARROIO DO SAL

Corsan faz reunião com o prefeito para
tratar sobre água e saneamento básico

No dia 24 de janeiro, esteve reunido com
o prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio
Angst (o Bolão), o diretor de expansão da
Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), Marcus Vinicius Caberlon e sua
equipe técnica para tratar de assuntos do
município.
Um dos assuntos foi a água tratada na
parte norte do município, na qual a adutora
principal está em fase de conclusão. Além

disso, foi discutida a instalação de duas caixas d’água, que estão em processo de licitação, aguardando a liberação de trinta e
cinco mil metros, para as praias do norte.
Outro ponto abordado foi o saneamento básico, uma vez que o município está
aguardando retorno da Corsan sobre os
estudos do plano diretor. O próximo passo
é viabilizar o processo executivo de saneamento básico.

Equipe da FADERS fará visita ao
município

ARROIO DO SAL - No sábado (03 de fevereiro), as representantes da FADERS (Fundação de Desenvolvimento de Políticas Públicas para PcD e PcAH no RS), Cláudia Afama e
Susana Nunes Andrade, farão uma visita ao
município de Arroio do Sal. O objetivo será
acompanhar o projeto de banho acessível.
Mas além disso, durante a visita, elas irão

disponibilizar mais uma cadeira-anfíbia para
os banhos de pessoas com necessidades especiais em Arroio do Sal.
A equipe ficará disponível no quiosque
do turista, na beira mar principal, das 09h às
12h e das 15h às 18h. A realização do evento será da Secretaria de Assistência Social e
FADERS.

A FOLHA

Secretaria da Saúde de Arroio do Sal
adquire novo veículo

Na manhã de quinta-feira (01 de fevereiro), a Secretaria da Saúde de Arroio
do Sal adquiriu uma mini van Spin 0km,
da marca Chevrolet, com disposição de
sete lugares, completa. Conforme a mu-

nicipalidade, a aquisição deste veículo
se deu através de recurso próprio da secretaria. "Parte do IPTU do contribuinte
está sendo aplicado na saúde", ressalta
a prefeitura de Arroio do Sal.

Centro de Arroio do Sal e Rondinha
recebem a RecreArte Sesc
De 1º a 10 de fevereiro, os veranistas de
Arroio do Sal e Rondinha poderão contar com
uma programação cultural gratuita com a chegada da Unidade Móvel Sesc de Cultura e Lazer
– RecreArte à região. Em Arroio do Sal, a programação será na Praça Beira Mar, de 1º a 03
de fevereiro; e em Rondinha as atividades se
concentram no ponto de cultura próximo à Escola Professor Dietschi, de 08 a 10 de fevereiro. A programação conta com música ao vivo,
espetáculos de teatro, contação de histórias,
tudo com acesso gratuito. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone (51) 36269400, no site www.sesc-rs.com.br/torres e na
página www.facebook.com/sesctorres.
Desde o início do projeto, há três anos,
cerca de 550 mil atendimentos já foram realizados durante a passagem da Unidade Móvel
por mais de cem cidades do Estado. A proposta
do projeto é agregar as inúmeras atividades já

oferecidas pelo Sesc, porém de maneira itinerante pelo Rio Grande do Sul. Confira, abaixo, a
programação completa da RecreArte que estará na região de Torres.
Programação RecreArte em Arroio do Sal e
Rondinha
(Período: 1º a 10 de fevereiro)
Arroio do Sal (Centro)
1º/02 – 19h30 – Música ao vivo com Duo Música
02/02 – 19h30 – Esp. Contos da Floresta – Fantomania, Teatro de Bonecos
03/02 – 17h – Esp. Maurício Schwanck O Ilusionista
Rondinha – De 08 a 10/02, atividades gratuitas na Praia de Rondinha (ponto de cultura
próximo à Escola Professor Dietschi)

Beach Soccer chega no mata-mata
ARROIO DO SAL - O Praiano de Beach
Soccer de Arroio do Sal encerrou a primeira fase na última semana, com um alto nível de qualidade nas partidas. Oito times
disputarão, a partir da próxima sexta-feira (2 de fevereiro), as quartas de final da
competição, em formato mata-mata com

quatro jogos que prometem equilíbrio e
emoção.
Quer acompanhar? É nessa sexta (02), a
partir das 20h30min, na Arena Central. As
disputas são entre: Chelsea x King Of Match; Amizade x Xelecos; Figueirinha x Marco
Alarme; Brother’s x Rondinha A

A FOLHA

Dom Pedro de Alcântara implanta
novo sistema de ensino

O ano letivo 2018 de Dom Pedro de Alcântara iniciará com novo sistema de ensino. A Prefeitura Municipal, por meio da
Secretaria de Educação, assinou nesta quinta-feira (1) contrato com a Editora Positivo
para implantar o Sistema Aprende Brasil em
todas as escolas da rede municipal, visando
potencializar a qualidade do ensino. Mais
de 160 alunos do maternal ao 6º ano serão
beneficiados com o material, fornecido gratuitamente aos estudantes.
O Aprende Brasil é um sistema de ensino
completo, que oferece um conjunto específico de soluções para a rede de ensino: livro
didático integrado para alunos e professores da rede regular de ensino e também
alunos com necessidades educativas especiais, assessoramento pedagógico, sistema
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de monitoramento institucional, portal de
educação na internet e ferramentas de avaliação.
O Sistema está apresentando excelentes
resultados em escolas públicas e particulares em diversas cidades do país. Os conteúdos dos livros de um ano dão continuidade
aos do período anterior, garantindo uma
aprendizagem progressiva, articulada e interdisciplinar.
De acordo com a secretária municipal
de Educação, Sandra Rocha dos Santos, o
método possui um material de muita qualidade, integrado, interativo e focado na realidade regional. “Com certeza é um grande
avanço no sistema educacional de Dom Pedro de Alcântara e trará muitos benefícios
aos alunos, pais e professores”, concluiu ela.

Novo veículo e equipamentos entregues
para área de saúde em Três Cachoeiras

Agenda com muitas atrações e shows nacionais
na Festa de Navegantes do Passo de Torres

De 02 a 04 de fevereiro, ocorre no Passo de
Torres a Festa de Navegantes - considerada a
mais popular do município, em homenagem ao
feriado de Nossa Senhora dos Navegantes (em
sincretismo com as homenagens para Iemanjá).
E neste ano de 2018, serão diversas atrações:
haverá programação com procissão, passeio ciclístico, passeio de Stand-up (no braço morto do
Rio Mampituba), além de exposições e atrações
culturais. Tudo tendo como ponto de encontro
a Praça dos Pescadores (junto à rua Beira-Rio,

centro do Passo de Torres)
Também serão destaque na festa deste ano os
shows musicais, com destaque para a banda de
reggae Maskavo - que apresenta-se na noite de
sexta (02) e pro grupo de música gauchesca Tchê
Barbaridade, que faz show no domingo (04),
fechando as festividades. A programação completa pode ser acompanhada na página da Prefeitura do Passo de Torres no Facebook (www.
facebook.com/prefeituramunicipaldepassodetorres/).

Prefeito de Três Cachoeiras cobra
providências para 'intransitável' RS-494
Na terça-feira (30), o prefeito de Três Cachoeiras, Flávio Lipert - juntamente com o ex-prefeito de Terra de Areia (Pardal) - participou de
uma audiência na Secretaria de Transporte do
RS. O objetivo foi cobrar, novamente, o reinício
das obras da RS-494.
"Fomos recebidos pelo Secretário Deputado Pedro Westfalen, o qual nos garantiu o reinício das obras", explicou Lipert, que continua:
"Informei ao Secretário e ao DAER (Departa-

mento Autônomo de Estradas e Rodovias) que,
caso as obras não sejam reiniciadas, vou determinar o patrolamento da estrada, mesmo sem
autorização, pois a rodovia está intransitável,
colocando as pessoas em risco de acidentes e
impedindo o escoamento da produção agrícola
da região" alertou o prefeito. Ele espera que os
trabalhos na rodovia sejam reiniciados imediatamente. "Não vamos desistir até a conclusão
desta obra", concluiu .

10ª Festa Nacional do Abacaxi é
sucesso em Terra de Areia
Promoção da prefeitura aconteceu no balneário Santa Rita de Cássia
Após seis anos sem acontecer, a 10ª edição
da Festa Nacional do Abacaxi, de Terra de Areia,
voltou a movimentar o Balneário de Santa Rita
de Cássia entre quinta-feira, 25 de janeiro, até
domingo, 28.O evento de iniciativa e promoção
da prefeitura de Terra de Areia atingiu seu objetivo principal de destacar o abacaxi e seu produtor.
Cultura local e shows de 1ª qualidade

Na última sexta feira, dia 26/01, o Prefeito
de Três Cachoeiras, Flávio Lipert, juntamente com sua equipe de Governo, realizaram
oficialmente a entrega de um veículo micro
ônibus zero km para Secretaria Municipal de
Saúde, para fazer o transporte de pacientes
nas consultas de média e alta complexidade
em Porto Alegre. Flávio salientou que esse
é o primeiro veículo da Secretaria da Saúde adaptado para transportar pessoas com
deficiência física ou mobilidade reduzida,
aumentando ainda, a capacidade de transportar mais 10 pessoas por dia.
Além do veículo, o Prefeito fez também a
entrega de vários equipamentos para atendimento a população, citando alguns de
extrema importância: um eletrocardiógrafo para fazer eletrocardiograma, um desfibrilador externo automático, câmara para
conservação de imunobiológicos, ultrassom

odontológico, cadeiras de rodas e muitos
outros equipamentos que poderão garantir
melhor atendimento e com mais eficiência.
Nessas aquisições, foram investidos quase
R$500.000,00.
O Prefeito Flávio agradeceu o empenho
de todos os Secretários em especial a Ex
Secretária Nice Valim e atual Secretária Gil,
bem como, os departamentos de Licitações
e Contabilidade e o Conselho Municipal da
Saúde que foi parceiro na aprovação pela
compra de todos esses materiais. Em seu
pronunciamento, reafirmou que a Saúde é
prioridade em seu Governo, e lamentou os
atrasos constantes nos repasses que o Estado tem obrigação de transferir aos cofres
públicos, tanto que a dívida do Estado com
o Município é de quase R$ 800 mil, e a falta
desses recursos está dificultando o atendimento à demanda da população.

Diversas atrações movimentaram os pavilhões do evento, como encontro para se debater o cooperativismo em rede, circuito nacional
de agroecologia, agricultura familiar, mostra de
agrobiodiversidade, oficina de confecção de pratos à base de plantas alimentares não convencionais, Concurso de Culinária com pratos à base
de abacaxi, Concurso do Abacaxi e muito mais.

Entre as atrações musicais, além dos talentos locais, o evento contou com Chimarruts, Balanço
do Tchê, Dueto (projeto do Estação Fandangueira
e do Tchê Chaleira em que os dois tocam grupos
tocam juntos), Fernando e Sorocaba, Thomas
Machado, Paulinho Mixaria e Bailaço. Todas as
atrações trouxeram o seu público e lotaram a
arena de shows.
Durante todos os dias, Santa Rita de Cássia foi
brindada com uma revoada de Paramotores que
coloriu o céu já azul do balneário, durante o Encontro de Paramotores, que contou com participantes da Argentina e do Uruguai, que tornaram
a 10ª Festa do Abacaxi, Internacional.
A festa ainda contou com evento da Amlinorte, rodada do Praiano de Beach Soccer, aula de
ritmos, apresentação de invernadas e capoeira,
Mostra Moveleira e Mostra de Artesanato

Estrada é bloqueada em Dom Pedro de
Alcântara para obras de melhorias
Até o início na próxima semana (dia 05 ou
06) a estrada entre as comunidades do Canto
do Hilário e Morro das Pedras, em Dom Pedro
de Alcântara, estará bloqueada para obras de
melhorias. De acordo com o prefeito municipal,
Dirceu Pinho Machado, a estrada era muito íngreme e dificultava a circulação no local.
A obra, que possui todas as licenças neces-

sárias, está sendo realizada em cerca de 200
metros da estrada e o declive será reduzido em
torno de 1,5 metros.
“Essa obra é a primeira deste ano no intuito
de melhorar as estradas”, garantiu o prefeito,
informando ainda que o município possui até
2022 a licença da saibreira para extração e operação, o que facilitará os reparos nas estradas.

22 Sexta-Feira, 2 de FEVEReiro de 2018

A FOLHA

VERÃO

Nove novas passarelas deverão ser instaladas entre a Praia Grande e
os Molhes
A passarela dos Molhes não é apenas
um acesso à praia, é também tradicional
ponto de encontro espontâneo para surfistas e praieir@s de plantão em Torres. Assim sendo, sua manutenção deve ser constante (muito embora ela tenha adentrado
o verão 2018 em condições ruins). Por isso,
na manhã de quarta-feira (31), o pessoal
da prefeitura esteve por lá para efetuar alguns (necessários) reparos na estrutura. A
rampa de acesso foi consertada, bem como
substituídas algumas ripas soltas e quebra-

das.
Fomos informados também que, em
breve, deverá ocorrer a instalação de nove
passarelas entre a Praia dos Molhes e a
Praia Grande. A iniciativa é da Prefeitura de
Torres, e deverá ser efetuada pela Secretaria de Obras. Não deverá ser uma benfeitoria pública que estará a disposição ainda
nesta temporada verão, mas a perspectiva
de sua realização demonstra um possível
atrativo turístico para valorizar a orla de
Torres no futuro.

Passarela dos Molhes recebeu reparos na quarta (31)

Mais uma Blitz Praia Limpa Verão
2018 ocorreu na Prainha

No último domingo (28) aconteceu mais
uma edição da “Blitz Praia Limpa Verão 2018”.
Desta vez a ação ocorreu na Prainha, em Torres. Foi realizada uma limpeza simbólica de
praia onde destacaram-se os seguintes resíduos coletados: (1)bituca de cigarro; (2)palitos de picolé;(3)embalagens plásticas. Logo
após foram distribuídas mais de 200 lixeiras
de Praia, com destaque para as bituqueiras
portateis entregues aos fumantes.

A próxima Blitz ocorrerá no domingo
(04/02) na Praia da Cal dando sequência ao
planejamento do Projeto Praia Limpa Torres
na orla de Torres.
Fonte: Assessoria Projeto Praia Limpa Torres / Fotos: divulgação Praia Limpa Torres e
A FOLHA Torres - Patrocinadores: Restaurante Cantinho do Pescador; Lummertz Imoveis;
Pinho Construtora e DROGAVEL Farmácias.
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Comerciantes de tendas da Estrada
do Mar lamentam baixo movimento
As tendas espalhadas ao
longo da Estrada do Mar
estiveram incluídas durante
anos na rotina dos veranistas do Litoral Norte. A qualidade dos produtos coloniais
e das frutas produzidas na
região resultava na fidelidade dos clientes, que incluíam alguma dessas tendas
como parada obrigatória no
roteiro até a praia. O problema é que nos últimos anos a
realidade já não é a mesma.
Alguns proprietários tiveram que readequar seus
negócios, enquanto outros
tentam inovar na expectativa de melhorar as vendas.
“A cada ano vem diminuindo o movimento. Era pra ser
o contrário. Tem cada vez
mais gente e mais carro nas
praias”, disse o proprietário
da Tenda Girassol, Varlei Selau Rodrigues, 49 anos, que
está há 22 anos próximo da
entrada de Praia de Remanso.

Entre as explicações para
a baixa do negócio estão a
duplicação da BR 101, a crise financeira e o desenvolvimento do comércio nos municípios do Litoral. “Cheguei
a ter até oito funcionários
trabalhando aqui. Vendia
muito. Há cinco anos, vendia cinco mil abacaxis em
um dia de Carnaval”, afirmou.
Atualmente, o comerciante tem o auxílio da esposa e
do filho no estabelecimento, quando necessário. E
apesar do atual momento,
o movimento ainda rende
com as devidas adequações. “Sempre tem algum
movimento. A proximidade
com os parques aquáticos
e os condomínios ajuda. E
quem compra leva bastante coisa”, relatou. Por outro
lado, essa não é a realidade
de todos.
A cerca de um quilômetro da Tenda Girassol está

a Tenda das Artes. Segundo o gerente do local, José
Henrique Rosa dos Santos,
22 anos, há dias em que
ninguém passa pela porta.
“Tem dia que não vem nenhum cliente. Em outros
dias aparecem um, cinco ou

dez (clientes)”, contou.
O estabelecimento tem
outro foco, servindo lanches e bebidas. “O que mais
sai é pastel, suco de abacaxi
e caldo de cana”, disse o gerente. Mas devido ao baixo
movimento, ele pensa em

acrescentar algo que aumente as vendas. “Estamos
pensando em fazer uma tele-entrega de marmitas pela
quantidade de condomínios
ao redor”, disse.
FONTE: Correio do Povo

Ação conjunta encaminha solução para
alagamento de rua no Bairro Guarita
TORRES - Com o propósito de
amenizar os prejuízos causados
com os constantes alagamentos
na Rua Santa Helena, localizada no
bairro Guarita, foi realizada nesta
última semana de janeiro, uma
ação emergencial pela Prefeitura
no local. Cerca de 20 moradores
são prejudicados toda vez que a
cidade é atingida por chuva forte.
Em conjunto, servidores e ma-

quinário da Secretaria de Obras
e Serviços Públicos, Secretaria de
Planejamento e Participação Cidadã, Secretaria do Meio Ambiente
e Urbanismo e Diretoria de Segurança pública, através da Coordenadoria de Defesa Civil, realizaram uma canaleta, para desvio de
fluxo de águas da chuva, evitando
novos alagamentos para os moradores.

Shows gratuitos na orla
da Praia Grande
TORRES - Neste sábado, 3 de fevereiro,
visitantes e moradores de Torres serão
contemplados com três atrações musicais
gratuitas na Avenida Beira-Mar, na Praia
Grande, às 21 h.
O evento contará com Marcello Caminha, conceituado violonista gaúcho. Também estará em Torres as meninas da sanfona, Giovana e Sofia, naturais de Turvo.
As meninas ganharam projeção nacional

quando gravaram o hit “Pelo Avesso com
Michel Teló.
Sábado à noite, ainda vai ocorrer a
apresentação de Marcelo Valêncio. O
cantor e compositor deve exibir músicas
do seu último cd “A Caminho do Bem”. Os
shows são uma realização da Prefeitura
de Torres, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte e integra o Projeto Imagens, financiado pelo Pró-Cultura.
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Mais dois novos sócios de Lions Clube de Torres foram empossados
Governador do distrito também esteve na reunião festiva para homenagear sócios torrenses, no ano de comemoração
ao centenário do clube no mundo
Uma reunião festiva realizada na sede própria do
Lions Clube de Torres na semana passada empossou
mais dois sócios do clube de serviço torrense. Diogo
Gonzalez de Aguiar e Ilton Gusmão Gonçalves (este
com sua esposa) agora fazem parte da nominata de
Lions na cidade. Ambos novos sócios foram apresentados pelo casal presidente da entidade, Francisco e
Rita Pereira.
Vários participantes foram prestigiar a reunião realizada no período de veraneio (quando o clube poderia estar em recesso). E lá estava presente também
o Governador do Distrito LD-3- Paulo Almeida e sua
esposa (também sócia) Ana Beatriz.

O sócio Aílson de Souza (Passarinho) foi agraciado
com o 'Prêmio de Aumento de Associados' por seu
belo trabalho neste sentido nos últimos 12 meses.
Em comemoração ao Centenário do Ano Leonístico
2016-2017 ele recebeu o distintivo do Nível Prata e
do Nível Ouro.E o tradicional sócio de Lions de Torres
Airton Riella foi agraciado com o Prêmio Chevron por
completar 20 anos como Leão.
Neste janeiro, o Lions já realizou sua campanha
mensal de arrecadação de alimento. E em breve, o
clube deverá divulgar as entidades que receberão os
donativos angariados nas últimas blitz para captação
de alimentos (feitas nos supermercados da cidade).

Da esquerda para a direita: Francisco e Rita Pereira que apresentaram os novos
membros do clube Diego e Ilton & esposa

Na Imagem à esquerda, Passarinho entre um dos sócios que apresentou (Alessandro – e) e o governador
do Distrito de Lions. Na imagem da direita o mesmo governador entrega homenagem a Airton Riella
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Seis brasileiros concentram a mesma riqueza
que a metade da população mais pobre
Estudo da Oxfam revela que os 5% mais ricos detêm mesma fatia
de renda que outros 95%. Tambéma ponta que mulheres ganharão
como homens só em 2047, e os negros como os brancos em 2089

Modelo rascunho de ART começa a vigorar em abril no Estado
Prevista na Decisão Normativa do Confea nº 85, de 31 de janeiro de 2011, a
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no modelo rascunho serve para
o contratante da obra/serviço aprovar as informações da ART, nos termos do
contrato “cliente x empresa de Engenharia ou profissional autônomo”. A ART
impressa contém uma marca d’água escrito “Modelo Rascunho”.
“Enquanto a taxa da ART não for paga, ela não é registrada e consequentemente não possui valor legal. Por essa razão, o Modelo Rascunho irá lembrar
o profissional que a taxa ainda aguarda quitação”, explica o gerente de Registro e ART, Eng. Minas Sandro Schneider. Desta forma, acrescenta, a versão
oficial da ART só poderá ser impressa após o registro feito.
De acordo com Schneider, a orientação do Confea é para todos os Creas
adotarem essa sistemática. “O objetivo é garantir que somente ARTs registradas sejam apresentadas por profissionais e empresas de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia”, complementa. A partir do dia 2 de
abril de 2018, o CREA-RS adotará a ART Modelo Rascunho.

Como irá funcionar
FONTE: El País Brasil
Jorge Paulo Lemann (AB Inbev), Joseph
Safra (Banco Safra), Marcel Hermmann Telles (AB Inbev), Carlos Alberto Sicupira (AB
Inbev), Eduardo Saverin (Facebook) e Ermirio Pereira de Moraes (Grupo Votorantim)
são as seis pessoas mais ricas do Brasil. Eles
concentram, juntos, a mesma riqueza que
os 100 milhões mais pobres do país, ou seja,
a metade da população brasileira (207,7 milhões). Estes seis bilionários, se gastassem
um milhão de reais por dia, juntos, levariam
36 anos para esgotar o equivalente ao seu
patrimônio. Foi o que revelou um estudo
sobre desigualdade social realizado pela Oxfam.
O levantamento também revelou que os
5% mais ricos detêm a mesma fatia de renda que os demais 95% da população. Além
disso, mostra que os super ricos (0,1% da
população brasileira hoje) ganham em um
mês o mesmo que uma pessoa que recebe
um salário mínimo (937 reais) - cerca de

23% da população brasileira - ganharia trabalhando por 19 anos seguidos. Os dados
também apontaram para a desigualdade de
gênero e raça: mantida a tendência dos últimos 20 anos, mulheres ganharão o mesmo
salário que homens em 2047, enquanto negros terão equiparação de renda com brancos somente em 2089.
Segundo Katia Maia, diretora executiva da Oxfam e coordenadora da pesquisa,
o Brasil chegou a avançar rumo à correção
da desigualdade nos últimos anos, por meio
de programas sociais como o Bolsa Família, mas ainda está muito distante de ser
um país que enfrenta a desigualdade como
prioridade. Além disso, de acordo com ela,
somente aumentar a inclusão dos mais pobres não resolve o problema. "Na base da
pirâmide houve inclusão nos últimos anos,
mas a questão é o topo", diz. "Ampliar a
base é importante, mas existe um limite. E
se você não redistribui o que tem no topo,
chega um momento em que não tem como
ampliar a base", explica.

América Latina
Neste ano, o Brasil despencou 19 posições no ranking de desigualdade social da
ONU, figurando entre os 10 mais desiguais
do mundo. Na América Latina, só fica atrás
da Colômbia e de Honduras. Para alcançar
o nível de desigualdade da Argentina, por
exemplo, o Brasil levaria 31 anos. Onze anos
para alcançar o México, 35 o Uruguai e três
o Chile.
Mas para isso, Katia Maia propõe mudanças como uma reforma tributária. "França e
Espanha, por exemplo, têm mais impostos
do que o Brasil. Mas a nossa tributação está
focada nos mais pobres e na classe média",
explica ela. "Precisamos de uma tributação
justa. Rever nosso imposto de renda, acabar com os paraísos fiscais e cobrar tributo
sobre dividendos". Outra coisa importante,
segundo Katia Maia, é aproximar a população destes temas. "Reforma tributária é
um tema tão distante e tecnocrata, que as
pessoas se espantam com o assunto", diz.

"A população sabe que paga muitos impostos, mas é importante que a sociedade esteja encaixada neste debate para começar a
pressionar o Governo pela reforma".
A aprovação da PEC do teto de gastos, de
acordo com Katia Maia, é outro ponto importante. Para ela, é uma medida que deveria ser revertida, caso o país realmente
deseje avançar na redução da desigualdade.
"É uma medida equivocada", diz. "Se você
congela o gasto social, você limita o avanço
que o Brasil poderia fazer nesta área". Para
ela, mais do que controlar a quantidade do
gasto, é preciso controlar o equilíbrio orçamentário e saber executar o gasto.
Além das questões econômicas, o cenário político também é importante neste contexto. "Estamos atravessando um momento
de riscos e retrocessos", diz Katia Maia. "Os
níveis de desigualdade no Brasil são inaceitáveis, mas, mais do que isso, é possível de
ser mudado".

O profissional irá preencher a ART normalmente. Quando ele finalizar,
passando a situação de “Preenchida” para “Cadastrada”, será impresso o
boleto bancário com a taxa da ART, acompanhado da ART Modelo Rascunho, para o contratante poder aprovar as informações documentadas.
No primeiro dia útil após o pagamento, a ART passa para a situação de
“Registrada” e sua versão oficial pode ser impressa para assinaturas e posterior apresentação aos órgãos competentes.
FONTE: CREA-RS disponível em crea-rs.org.br

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

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos interessados em se
associar, favor nos contate em:
Email: asenarttorres@gmail.com
telefone (51) 3626-1757.
Facebook: @AsenartTorres
Instagram: @asenarttorres
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Observatório de Turismo divulga números sobre hospedagem
no Rio Grande do Sul
Torres tem 9 mil leitos de 130 mil registrados no RS, o que equivale a 7% das unidades habitacionais disponíveis na pesquisa
O Observatório de Turismo do Rio Grande do Sul
avaliou dados referentes aos meios de hospedagem
no estado. No total, foram identificados 1.601 estabelecimentos, categorizados em: hotéis, pousadas,
flats, resorts e hostels. Em relação a 2016, esse número representa um aumento de 1,9%.Com exceção
de hostels, 81% dos estabelecimentos gaúchos são
de pequeno porte, ou seja, apresentam até 50 unidades habitacionais (UHs), conhecidas popularmente como apartamentos. Porto Alegre tem disponíveis
8.972 UHs.
O diretor de Turismo da Secretaria da Cultura,

Turismo, Esporte e Lazer (Sedactel), Abdon Barretto Filho, destacou a importância do levantamento.
“Os estudos do Observatório de Turismo acompanham o desenvolvimento do fenômeno turístico e
seus impactos, como gerador de empregos e renda”,
afirmou. Os meios de hospedagem do Rio Grande
do Sul (MHs) dispõem de um total de 130.104 leitos, cujas maiores concentrações estão nas regiões
das Hortências (17,4 %), Porto Alegre (14%) e Litoral
Norte (13,8%). De todos os municípios, 246 contam
com pelo menos um MH, significando um índice de
49,5%.

Torres tem 9 mil leitos
Em Torres, segundo informado para A FOLHA
pelo Sindicato dos Hotéis do Litoral, existem registrados em torno de 70 estabelecimentos que são
considerados como meios de hospedagens (conforme os critérios desta pesquisa). Além disso, na

cidade são cerca de 9 mil leitos disponíveis, conforme o mesmo sindicato. Ou seja: por volta de 7% das
unidades habitacionais disponíveis na hotelaria do
RSestão aqui na cidade, mostrando a força do turismo em Torres.

Cidades da região das Hortências, como Canela (foto), registram
maior quantidade de leitos

Cavalgada do Mar começa em Torres neste
3 de fevereiro
Começa neste sábado, 3 de fevereiro, a 34ª edição da Cavalgada do Mar com saída do Parque
do Balonismo às 7h30min. Cerca
de três mil cavalarianos devem
estar concentrados, oriundos de
diversos pontos do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Uruguai
e Argentina. A Cavalgada finaliza
no dia 10, no balneário de Dunas
Altas, município de Palmares do
Sul. O percurso fica em torno de
250 km.

De acordo com os organizadores, a tradicional atividade deverá
reunir cerca de cinco mil cavalarianos no percurso até Palmares.
Em Torres, após a saída do Parque, os cavalarianos vão em direção a Prainha, Praia da Cal, Alfiero
Zanardi, Itapeva e Arroio do Sal.
O evento ocorre no Estado há
mais de 30 anos e está no Livro
dos Recordes (Guinness Book)
como o maior evento festivo do
'homem a cavalo' do mundo.
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Indivíduo é assassinado a tiros
dentro de sua casa em Torres
Um homem foi executado dentro de sua
residência em Torres na madrugada deste
sábado (27). O crime ocorreu por volta das
2h da manhã, na Travessa Dias (Balneário
Itapeva).
Segundo informações da Brigada Militar
de Torres, a vitima chamava-se Marcio Jose
Medeiros de Souza, 34 anos. Conforme relato
de sua esposa três indivíduos invadiram a residência e executaram a vitima com diversos
disparos de arma de fogo.
O homem executado estava em prisão domiciliar e possui varias passagens policiais e
envolvimento com o trafico de drogas. A Polícia Civil investiga o caso. Trata-se do primeiro
homicídio consumado na cidade a ser registrado na DP de Torres em 2018.

Operação Desmanche resulta na apreensão de 50
toneladas de sucata automotiva em Curumim
Operação é resultado da união de esforços entre Polícia Civil, Brigada Militar,
Instituto Geral de Perícias e DetranRS

BM efetua prisão em flagrante por furto e
arrombamento a residência em Torres
Por volta das 9 horas de terça-feira
(30/01), uma viatura da Brigada Militar de
Torres foi despachada para ocorrência de
Furto e Arrombamento em residência na
rua Manoel Fortunato de Souza, bairro Getúlio Vargas. No local, a vítima informou que
estava rastreando seu celular, sendo que o
local estava apontando na rua Luís Gonçalves dos Santos 432, bairro Igra Norte.
Com apoio da PATAMO (Patrulha Tático
Móvel), através de imagens de câmeras de
monitoramento foi reconhecido como autor
do crime Alex Sandro, meliante conhecido
na cidade, o qual reside no exato local que
estava apontando o rastreamento.
Desta forma foi realizado uma averiguação no local, onde no portão da residência
estava R.O. - esposa do meliante - que ao
ver as viaturas saiu correndo entrou no pátio posterior na residência. Acompanhada
pelos policiais, foi possível ver a mesma tirar
um iPhone da sua bermuda, tentando dispensa-lo. Na sequência foi localizado Alex
Sandro, o qual estava tentando esconder
outros 3 telefones embaixo de uma cama.
Mas afinal, ele acabou captursado em flagrante.

Em contato com as vítimas, os 4 telefones foram reconhecidos. Diante dos fatos,
Alex Sandro e sua companheira foram presos e, posteriormente, encaminhamos até a
Delegacia de Polícia, onde foi lavrado auto
por FURTO QUALIFICADO.

Presos em flagrante fraudadores que
passavam notas falsas em Torres

A primeira Operação Desmanche do governo do RS de 2018 ocorreu nesta quarta-feira (31), em Curumim, balneário de
Capão da Canoa. Um estabelecimento foi
interditado, seu proprietário preso por crime ambiental e cerca de 50 toneladas de
sucata automotiva recolhidas. O homem
possui antecedentes por receptação e porte
de armas. De acordo com o coordenador da
força-tarefa (FT), coronel Cesar Augusto Pereira da Silva, a ação desta quarta-feira (31)
foi resultado de uma denúncia anônima recebida pela FT.
A operação é resultado da união de esforços entre Polícia Civil, Brigada Militar (BM),

Instituto Geral de Perícias (IGP) e DetranRS.
Além disso, as peças apreendidas são encaminhadas para a Gerdau, que, a partir da
parceria com o Estado, as transforma em
material de trabalho e dá um novo destino
para os objetos por meio de reciclagem.
A ação já passou por 29 municípios (incluindo Torres). A força-tarefa foi designada
pelo governador José Ivo Sartori para atuar
na fiscalização dos estabelecimentos ilegais.
Cada um dos órgãos envolvidos tem uma
função específica nas operações. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) coordena o
trabalho e define os alvos, por meio do Setor
de Inteligência.

Na tarde de sábado (27), policiais
da Base Móvel da
Brigada Militar de
Torres - instalada
junto ao calçadão
- prendeu, em flagrante, dois indivíduos que estavam
passando notas falsas junto a comércios da Praia Grande. Tratam-se de
dois indivíduos de
Caxias do Sul sendo
que um deles possuía contra si uma longa
ficha policial.
Conforme informou a BM, os suspeitos
compraram um chapéu com 100 reais falsos,

e a fraude posteriormente foi reconhecida
pelo vendedor do chapéu. Após, os policiais
localizaram na carteira de um dos fraudadores mais 200 reais falsos. A ocorrência encaminhada para DP com a vitima.

Polícia Civil recupera mercadorias furtadas em
Torres e prende três pessoas em Cachoeirinha
Nessa sexta-feira (26),
a Polícia Civil, através da
delegacia de Polícia de Torres, recuperou mercadorias furtadas de uma loja
de Torres. A ação ocorreu
no município de Cachoeirinha, onde foram cumpridos quatro mandados de
busca e apreensão. Uma
pessoa foi presa temporariamente por associação
criminosa e duas em flagrante por receptação dos
objetos.
Segundo o delegado
Guilherme Gerhardt, as
mercadorias furtadas estão avaliadas em 260 mil reais. “Durante as
buscas, ainda foram apreendidos dois revól-

veres, munições e rádios comunicadores”,
salientou o delegado.
*Com Polícia Civil RS
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Alunos do 'Projeto Surfar' são destaque de campeonato em Balneário Gaivota
Os alunos do Projeto Surfar - vinculado a Associação dos Surfistas
de Torres (AST) - participaram de
um campeonato da Associação
Gaivota de Surf (AGS), que aconteceu no final de semana do dia 27 e
28 da Janeiro no Balneário Gaivota. O 38° AGS Open de Surf, com a
participação de mais de 80 atletas
do sul de Santa Catarina e do litoral gaúcho, divididos em 8 categorias. O evento contou com ondas
pesadas no sábado (27) e com ondas de até 1,5 metros no domingo
(28). Mas apesar das condições
difíceis, os jovens alunos do projeto torrense motraram excelente
rendimento.
A categoria Sub-10 vencida por Pedro Galvan (atleta do Projeto que
mora em Balneário Gaivota).
Já na Sub 13 quatro atletas do
Projeto Surfar dominaram o pódium do campeonato: Kauan San-

tos, que foi corajoso e dropou as
MAIORES ONDAS desde a primeira
bateria, garantiu o primeiro lugar
e o título, seguido de seus amigos Kevin Barbosa, Pedro Galvan e
Diogo Costa.
Na Sub 15 foi a vez de Leonardo
Ramos mostrar seu talento, levando o título da categoria - tendo
seu colega de projeto Nathan Santos em terceiro colocado. Na categoria Open, foi a vez de Emerson
Peres (Professor de Surf do Projeto
Surfar Torres) mostrar seu talento
com três fortes manobras de back
side, garantindo o primeiro lugar,
tendo seu amigo Jonas Brocca
(também Professor do projeto) em
terceiro lugar.
"Parabéns galera da AGS e aos patrocinadores que apoiaram este
evento, a equipe do Projeto Surfar
agradece por toda hospitalidade",
destacou Jonas Brocca.

Nicolas, Kevin, Kauã, Diogo, Nathan e Leo: Jovens competidores do 'Projeto Surfar'

Funcionário dos Correios, atleta é tricampeão
Inscrições abertas para Adventure Beach e
consecutivo da Travessia Torres Tramandaí
etapa local do Circuito Verão Sesc de Esportes
Pelo
terem Torres
ceiro ano
consecutivo, o lugar
mais
alto
do
pódio
da Travessia Torres
Tramandaí
(TTT) ficou
com Rodrigo Cardoso.
Com recorde de tempo, o “Rei
das Praias” completou os mais de 81 quilômetros em 5h42min, 27 minutos a menos
em relação ao ano passado.
Cardoso credita o sucesso à experiência
adquirida nas cinco TTTs - duas com revezamento e três solo - e ao foco que tem ao
longo do ano. "Tu vai sabendo onde errou
e o que fazer para melhorar. E tem o treinamento, que ajustamos para melhorar o
tempo", justificou o atleta ao Gaúcha ZH.
Funcionário dos Correios, Cardoso chega a
correr 180 quilômetros por semana, fora
os cerca de 20 quilômetros diários de bicicleta no trabalho. "Acho que acaba ajudando", conta rindo.

Na categoria feminina, o ouro foi para Jasieli Dalla Rosa, que completou o percurso
em 6h56min. Este ano, foram pouco mais
de 200 corredores, que largaram de Torres
às 6h.

Equipe Ascort também se destaca
E seguindo a senda de bons resultados nas
provas de atletismo que vêm sendo disputadas, a equipe da Ascort (Associação dos
Corredores de Torres) fez bonito nos mais
de 80km da Travessia Torres Tramandaí. O
Octeto Misto da equipe ficou em e 3° lugar,
enquanto o Octeto Master fechou em 11°
lugar e o Quarteto Masculino em 9° lugar.

Segue o Praiano de Beach Soccer em Torres
Continua neste domingo, 4 de fevereiro,
o Campeonato Praiano de Beach Soccer
2018 de Torres, que ocorre na arena de
esportes da Praia Grande. O Campeonato é uma realização da Prefeitura Municipal de Torres, através da Secretaria
Municipal de Turismo, Cultura e Esporte.
Nos dias 11, 17 e 18 de fevereiro, mais
jogo à beira-mar, desta vez, com times
femininos, o que não ocorria há cinco
anos em Torres. No dia 25 é a grande final.
Nove equipes estão na disputado título

da Categoria Aberto, visando a final que
será no dia 25 de fevereiro, às 17h. Confira os próximos jogos:
Praiano de Beach Soccer 2018 Torres
(04 de fevereiro - Categoria ABERTO)
Às 15h, Amigos do Oberdan/Agafarma X
Leões da Praia; Às 16h, Vera Cruz X Mar
Azul/Torres Calçados; Às 17h, São Domingos X Passargadas; Às 18h, Mar Azul/
Torres Calçados X Kangibrina; Às 19h,
Amigos do Oberdan X São Domingos

No final de semana de 03 e
04 de fevereiro, acontecem
em
Torres,
duas
etapas
classificatórias
do
Circuito
Verão Sesc de
Esportes 2018.
No sábado (03)
às 17h, é dia
de Futevôlei;
e no domingo
(04) às 9h, é a
vez do Vôlei de
Duplas. O valor
de
inscrição
para
ambas
modalidades é de R$ 30 e podem ser
realizadas no Sesc Torres (Rua Plínio
Kroef, 465), na casa do Estação Verão (Avenida Beira Mar s/nº – Praia
Grande) ou através do e-mail vgoncalves@sesc-rs.com.br. 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.

Ainda no domingo, às 9h, acontece
também o Adventure Beach, uma
espécie de corrida de obstáculos à
beira mar. As inscrições devem ser
realizadas na Casa do Estação Verão Sesc, com a doação de 1kg de
alimento não perecível; os 100 primeiros inscritos ganham camiseta e
bandana do projeto. Evento é uma
parceria entre o Sesc RS e Prefeitura
de Torres.

Vem aí o 12º Jogo pela Conscientização sobre
a Doação de Órgãos e Tecidos
No dia 25 de fevereiro, domingo, às 10h,
acontecerá o 12º Jogo Pela Conscientização,
na Arena Esportiva da Praia Grande em Torres. O evento é uma realização da Prefeitura
Municipal de Torres e Ferrari Produções &
Eventos, contando com o apoio da Rádio
Maristela e Astraf- Associação dos Transplantados de Fígado do Rio Grande do Sul.
O jogo é a fase final do projeto de esclarecimento público sobre a importância da
doação de órgãos e tecidos, através de tex-

tos explicativos veiculados pela Rádio Maristela. O jogo será entre Rádio Maristela,
amigos e transplantados X autoridades e
funcionários da Prefeitura de Torres.
Na data do evento será realizada a distribuição de folder informativo, com o propósito
de conscientizar as pessoas sobre a necessidade de conhecer o assunto. Através do material deve ser desmistificado o preconceito,
além de despertar na sociedade o sentido
de solidariedade.
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ACOMPANHE O ANDAMENTO
DO

Construção do Vésta Residencial

Torres residenciais

Vista do Corporate

Vésta Center

Vésta Corporate

Empreendimento Vésta

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