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Terceirizar é transferir recursos para outra em-
presa através de um contrato. Assim, a contratada 
irá desenvolver atividades em nome da primeira. 
Por exemplo, uma empresa que presta serviços de 
acesso à Internet pode terceirizar para outra os ser-
viços de instalações.

A empresa principal tem a infraestrutura de 
rede e vende os serviços; a segunda, fica limitada 
a chegar na casa do usuário para instalar o serviço.

Fala-se de outsourcing offshore, quando a trans-
ferência de recursos é feita para outros países, pois 
é com a participação de empresas estrangeiras ou 
a instalação de um escritório no país estrangeiro. 
Exemplos deste tipo de terceirização ocorrem muitas 
vezes no campo da informática, quando empresas 
americanas ou europeias terceirizam certos serviços 
(tais como: web design, programação ou call center) 
a empresas asiáticas ou latinas. A taxa de câmbio e a 
economia local torna este processo uma redução de 
custos e consequentemente estas mais competitivas.

 A crítica da terceirização se relaciona com a inse-
gurança no emprego terceirizado e a eliminação de 
postos de trabalho e achatamento salarial. No caso 
do outsourcing offshore esta, causa a destruição do 
emprego de qualidade na economia nacional da em-
presa contratante.

Algumas vantagens da terceirização são:
Redução de custos: as empresas prestadoras de 

serviços de outsourcing se beneficiam das economias 
de escala o que leva a minimizar os seus custos e ofe-
recer os seus serviços a um preço mais competitivo 
do que o desenvolvimento interno destas atividades 
pelo cliente. As economias de escala podem se mani-

festar de diferentes maneiras como a reutilização de 
modelos desenvolvidos para um cliente em relação a 
outro, por exemplo.

Flexibilidade: muitas vezes a razão que leva as 
empresas a terceirizar é a flexibilidade obtida. Isto 
pode aumentar ou reduzir a capacidade de produção 
facilmente, sem ter que passar por longos processos 
de recrutamento, seleção e contratação que melhora 
a capacidade de adaptação ao ambiente em mudan-
ça.

Velocidade: a capacidade de adquirir e desen-
volver sistemas de terceirização afim de atender as 
necessidades do contratante, desta forma poder 
contar com fornecedores especialistas no seu cam-
po de atuação, proporcionando grande velocidade. 
Enquanto que, se a empresa quisesse desenvolvê-lo 
internamente desde o início até atingir a eficiência.

Especialização: os prestadores de serviços de 
outsourcing são tipicamente especialistas em sua 
atividade. Isto permite-lhes desfrutar de economias 
de especialização e redução de custos, portanto, 
pode oferecer os seus serviços a um custo menor 
do que se a empresa viesse a desenvolver essa ati-
vidade internamente.

Apesar dos benefícios, a terceirização também 
pode envolver uma série de riscos. 

Risco programático: o risco programático refe-
re-se ao risco relacionado com a própria atividade 
terceirizada, ou seja, a complexidade e a importân-
cia deste serviço no resultado final da atividade fim 
da contratada.

Este tipo de risco também pode se manifestar 
quando o prestador de serviços é contratado para 

uma atividade relacionada a uma nova tecnologia 
não previamente testada o que aumenta o risco de 
problemas imprevisíveis.

Risco contratual: esse risco relativo ao pré-con-
trato e contrato entre um prestador de serviços e o 
cliente. Nesse sentido, eles podem ser os riscos de 
renegociação oportunista, falta de representação 
das capacidades reais do fornecedor, etc.

Após a assinatura do contrato há um risco de 
estar inevitavelmente ligado ao fornecedor com 
possíveis custos para substituição o que torna-
ria impossível mudar para outro. Estes custos de 
substituição podem assumir a forma de custos ir-
recuperáveis. O fornecedor poderia, por exemplo, 
reduzir deliberadamente a qualidade dos serviços 
/ produtos fornecidos, e obter assim maior poder 
de barganha.

A base do processo de terceirização nas empre-
sas está na sua capacidade de dar mais qualidade 
naquilo que ela gera à sociedade. E qualidade não é 
mais uma questão de diferencial competitivo, mas 
uma necessidade para competir neste mercado 
globalizado. É preciso que todas as organizações 
entendam isso seja ela a que terceiriza ou a que é 
terceirizada.

Assim sendo as mudanças na legislação sobre 
terceirização e relações trabalhistas nos aproxi-
mam do mundo moderno, possibilitando construir 
uma competitividade para participar da economia 
globalizada. A participação expressiva no mercado 
mundial é a condição básica para conseguirmos 
ser um país desenvolvido de forma sustentável, 
com mais igualdade e qualidade de vida para nos-
sa sociedade.

FALANDO SOBRE TERCEIRIZAÇÃO
Ismael G. Christiano Netto
Administrador,  Especialista em Comércio Internacional e  
Professor Universitário.
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Aprovado aumento no abono salarial para 
agentes comunitários de saúde em Torres

Sobre os Agentes comunitários
No país, os primeiros profissionais de saúde não 

médicos de nível técnico ou elementar (os atuais 
agentes comunitários)  foram os Visitadores Sanitários 
e Inspetores de Saneamento. Eles eram vinculados 
ao projeto das campanhas de saúde pública que, no 
Brasil do início do século XX, ajudaram a controlar os 
surtos de peste bubônica e erradicar a febre amarela, 
entre outros agravos. Portanto, eram os responsáveis 
pelo controle de endemias nas áreas urbanas/rurais.

A atual definição dos Agente Comunitário de Saú-
de (ACS) resultou da criação do PACS (Programa dos 
Agentes Comunitários de Saúde) em 1991, como parte 
do processo de construção do Sistema Único de Saú-

de, estabelecida por norma constitucional em 1988 . 
“O Agente Comunitário de Saúde é capacitado para 
reunir informações de saúde sobre uma comunidade. 
Na concepção inicial, deveria ser um dos moradores 
daquela rua, daquele bairro, daquela região, selecio-
nado por ter um bom relacionamento com seus vizi-
nhos e condição de dedicar oito horas por dia ao tra-
balho de ACS. Orientado por supervisor (profissional 
enfermeiro ou médico) da unidade de saúde, realiza 
visitas domiciliares na área de abrangência da sua uni-
dade, produzindo informações capazes de dimensio-
nar os principais problemas de saúde de sua comuni-
dade”, define a Wikipedia.

Por Guile Rocha

Foi aprovado na última sessão da Câmara dos Ve-
readores de Torres, ocorrida dia 29/05, o projeto que 
garante aumento do valor do abono salarial concedi-
do aos agentes comunitários de saúde vinculados a 
equipes do ESF (Estratégia Saúde da Família). Com a 
nova lei, o abono concedido anualmente a estes pro-
fissionais (também chamado de 14° salário)  passará 
de R$ 1.014 para R$ 1491. Os recursos (totalizando 
R$ 37.035) serão repassados pelo governo do estado, 

como já ocorre habitualmente. 
O projeto do abono aos agentes de saúde só seria 

votado na semana que vêm, mas houve pedido (aca-
tado) para adiantamento da votação, sendo que a me-
dida foi aprovada por unanimidade. O 14° salário vem 
sendo pago aos agentes comunitários de saúde desde 
o ano de 2003, sendo considerado uma premiação pe-
los resultados alcançados, pois "graças a este trabalho 
a mortalidade infantil foi reduzida consideravelmente 
em Torres", conforme apresentado na justificativa do 
projeto.

Vereador alerta que agência dos 
correios de Pirataba pode fechar, 

se reforma não for feita
A agência dos correios localizada na 

comunidade de Pirataba, no interior 
de Torres, pode fechar. Quem relatou 
foi o vereador Marcos Klassen (PMDB), 
durante a sessão da Câmara dos Vere-
adores da última segunda-feira (30).

A ex prefeita de Torres, Nílvia Pe-
reira, teria apresentado projeto de 12 
mil para fazer recuperação do prédio 
dos correios na Pirataba, que está em 
más condições estruturais. Foi o que 
teria  explicado o responsável pela 
agência daquela comunidade ao edil 
do PMDB. Entretanto, apesar da pro-
messa, nada teria acontecido e o imó-
vel segue precário. Uma reunião com 
o prefeito Carlos Souza deverá ser 
realizada, e Marcos pediu atenção do 
executivo sobre o assunto. "Se não for 
feito nada, o atual responsável disse 
que tirará o correio de lá. Um prejuízo 
para aquela região agrícola", salientou 
o vereador

Vereador Marcos Klassen

Pardal questiona gastos para manutenção 
de veículos da saúde na gestão passada da 

prefeitura torrense

A gestão passada da prefeitura de Torres, 
que teve Nílvia Pereira como prefeita,  gas-
tou quase 600 mil reais com a manutenção 
de veículos da área saúde. Foi o que disse 
o vereador Valmir Daitx Alexandre, o Pardal 
(PRB), durante a sessão da Câmara dos Ve-
readores.

 "Este valor seria o suficiente pra com-
prar 12 veículos populares. Mas, atualmen-

te,  há vários veículos sem condição de uso 
na secretara da saúde de Torres, temos até 
ambulância com goteiras. Onde, então, foi 
aplicado esse dinheiro?" questionou o ve-
reador . 

Pardal disse que fará um pedido de infor-
mação para ver, junto a prefeitura de Torres, 
como foi feita a aplicação deste dinheiro e a 
real situação dos veículos da saúde

Projeto de escola torrense 
conquista verba junto ao CEDICA
Na sessão da Câmara dos Vereadores 

de Torres que ocorreu nesta segunda (29), 
o vereador Marcos Klassen (PMDB) falou 
sobre o Projeto Sustentabilidade Ambiental 
-  realizado pela Escola Sagrado Coração de 
Jesus (São Domingos) e focado na educação 
ambiental. Klassen parabenizou a escola 
(em especial o professor Benedito Ataguile) 
pela conquista de verba no valor de R$49 

mil no CEDICA (Conselho Estadual dos Direi-
tas da Criança e do Adolescente).

 " Graças aos esforços do Conselho junto 
a entidade Sagrado Coração de Jesus, os do-
cumentos necessários foram apresentados 
para que fosse possível dar continuidade do 
Projeto. Foi dado o primeiro passo para que 
no futuro outras entidades possam ser be-
neficiadas", concluiu o vereador.
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Encontro sobre Saúde da Mulher em 
Torres reúne grande público

TORRES - Em busca de in-
formação, mais de 50 pessoas 
compareceram ao encontro “Sa-
grado Feminino: um bate-papo 
sobre a saúde da mulher”, rea-
lizado nesta terça-feira, dia 30 
de maio, no Centro de Atenção 
Psicossocial (Caps). O evento 
foi promovido pela Prefeitura 
de Torres, através da Secretaria 
Municipal de Saúde.

 De acordo com a enfermeira 
Simone dos Santos, o bate-papo 
teve como objetivo estimular o 
diálogo sobre a saúde da mulher 
e empoderá-las por meio da in-
formação. A iniciativa também 
buscou promover melhorias em 

políticas públicas voltadas ao 
bem-estar feminino, por meio 
do Plano Municipal de Saúde.

 O bate-papo foi aberto com 
a fala da da enfermeira Francieli 
de Mello, sobre o tema “Empo-
deramento das mulheres fren-
te ao planejamento familiar e 
DSTs”. Franciele é enfermeira,  
especialista em abordagem na 
dependência química e especia-
lista em ginecologia e obstetrí-
cia.

 Na segunda parte do encon-
tro, o diálogo foi conduzido pela 
fisioterapeuta Julia Engelman, 
especialista em saúde da mulher 
e mestre em ciências da saúde,  

que falou sobre “Humanização 
no pré e pós-parto, violência 
obstétrica e  incontinência uri-

nária feminina”. O bate-papo 
contou também com a partici-
pação da fisioterapeuta pélvica 

e doula Francielle Cardoso e da 
enfermeira obstétrica Vanessa 
de Lima.
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Prefeitura de Torres pagou contas 
atrasadas de 2016 e projeta problemas 

de caixa a partir de outubro

Dentro das metas e com “sobras”
As despesas liquidadas acumuladas no ano, 

até abril de 2017 chegaram a R$ 34,5 milhões, o 
que equivale a 23,54% da despesa total prevista 
de R$ 146,9 milhões no ano (menos que os 33% 
que equivalem ao numero de meses do quadri-
mestre no ano).  A despesa total com pessoal (po-
deres executivo e legislativo), a maior despesa do 
orçamento do município e auditada de perto por 
leis e pelo TCE (Tribunal de Contas do RS), acabou 
apresentando no período 51% da receita líquida 
real, quando a lei permite que esta conta seja no 
máximo 60%. Isso indica uma sobra confortável 
de nove pontos percentuais.

Já na Conta Educação, que representa os gas-
tos desta pasta na prefeitura, a lei exige que seja 
investido no mínimo 25% do orçamento líquido 
realizado (no ano). Neste quesito, a prefeitura 
está economizando recursos, e investiu somente 
14% da receita na conta até o final de abril. Isso 
indica que obras e outros investimentos devem 
ser feitos com os recursos projetados para a pas-

ta até o final do ano. 
A lei referente à conta de gastos com Saúde 

exige que a prefeitura invista no mínimo 15% de 
seu orçamento líquido na pasta. E nos primeiros 
quatro meses do ano, a municipalidade investiu 
somente R$ 4 milhões, o que perfaz 12%. Isto 
mostra que também há desafios pela frente, 
onde a secretaria de Saúde deve aumentar seus 
gastos percentuais referentes ao orçamento do 
município para no mínimo 15%, faltando três 
pontos percentuais a ser buscado até o final de 
2017. 

A dívida consolidada total da prefeitura de Tor-
res no final de abril do ano de 2017 ficou em R$ 
17,5 milhões, o que equivale a menos de 12% da 
receita projetada. Uma posição confortável das 
finanças, se vista de forma geral, sem os prazos 
de pagamento. Dos R$ 21 milhões de restos a pa-
gar deixados no final do exercício passado, a pre-
feitura pagou quase R$ 12 milhões e deixou um 
saldo, em 30 de abril passado, de R$ 9,2 milhões. 

Por Fausto Júnior

Na segunda-feira, dia 29/05, após a ses-
são ordinária da Câmara de Vereadores de 
Torres, a Comissão de Orçamento da casa, 
liderada pelo vereador Carlos Monteiro 'Tu-
barão' (PMDB), coordenou a Audiência Pú-
blica de prestação de contas quadrimestral. 
Prevista em Lei, a municipalidade teve de 
apresentar, nesta audiência, as contas sobre 
os gastos municipais referentes aos meses 
de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017.  
E a secretária da Fazenda do Governo Carlos 
Souza, Clarice Brovedan, mesmo presente 
na Audiência Pública, delegou para o diretor 
e contador da prefeitura a apresentação do 
resultado das metas fiscais do 1º quadrimes-
tre. 

Dos R$ 123 milhões projetados de recei-
ta, a prefeitura de Torres arrecadou R$ 56,8 
milhões, o que equivale a 38% da receita 
anual. Mas o que chama a atenção é a arre-
cadação das chamadas Receitas Tributárias, 
principalmente do IPTU.  Foram arrecadados 
65,7% da previsão de Imposto Predial e Ter-
ritorial Urbano, o que equivale a cerca de R$ 
20 milhões. Levando em conta que o qua-

drimestre representa 33,33% do período anual, de 12 meses, isto 
indica que nos outros 66% do ano, a prefeitura tem somente 35% do 
IPTU projetado para receber.

 Esta “posição” contábil é normal, porque no período de verão 
muitos veranistas e moradores escolhem pagar o imposto com des-
contos, nas promoções feitas pela prefeitura de Torres, quitando o 
ano inteiro do tributo antecipadamente. Mas a fazenda municipal 
teve de utilizar esta receita adicional para pagar contas deixadas 
pelo governo anterior, do período de 2016, quando em torno de R$ 
20 milhões teriam ficado pendentes para 2017. Sendo que, destes 
valores, R$ 9 milhões sequer tinham dotação orçamentária para ser 
gastos em 2016.

Problemas em outubro? 
Nos comentários gerais sobre o orçamento, a 

secretária Clarice Brovedan lembrou que os co-
fres públicos municipais tiveram que desembol-
sar muito dinheiro para pagar contas de curto 
prazo, como manda a lei. A mesma secretária 
projeta que, se a prefeitura não aumentar signifi-
cativamente a receita de recuperação de impos-
tos vencidos (que chega a R$ 120 milhões), o mês 
de outubro pode ser o começo de apertos fortes 
nas finanças municipais, pois o dinheiro gasto 
para pagar contas antigas vai fazer falta para o 
pagamento em dia das contas.

Representantes da ATPA (Associação Torrense 
de Proteção dos Animais) estiveram presentes na 
Audiência Pública. Elas perguntaram, formalmen-
te, se os R$ 500 mil a mais projetados pela LOA 
(Lei do Orçamento Anual) para serem utilizado 

em melhorias e financiamento das despesas do 
Canil Municipal seriam efetivamente investidos. 
Clarice Brovedan disse, publicamente, que já 
estariam emprenhados R$ 290 mil para ser en-
caminhado para esta conta, dentro da pasta do 
Meio Ambiente, o que deixou as representantes 
da ATPA  satisfeitas. 

As dúvidas de questionamentos dos vereado-
res foram na maioria sobre o local onde a muni-
cipalidade teria colocado a receita adicional (se 
vista comparada a anual) do IPTU. Mas ficou claro 
que foi usado para pagar as contas atrasadas dei-
xadas pela gestão anterior no exercício de 2016. 
A próxima Audiência Pública sobre as metas fis-
cais deve acontecer no máximo até 30 de setem-
bro deste ano, 30 dias após encerrar o segundo 
quadrimestre, em 31 de agosto de 2017. 
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Vereador torrense é preso por coação 
no curso do processo

Por MP RS

Ao atender pedido da Promotoria de 
Justiça de Torres, a Brigada Militar cum-
priu nesta quinta-feira, 1º, mandado de 
prisão contra o vereador municipal Val-
mir Daitx Alexandre, conhecido como 
“Pardal”. A prisão preventiva foi decre-
tada pelo juízo da Vara Criminal da Co-
marca de Torres.

Conforme foi apurado pelo Ministé-
rio Público, Valmir Daitx Alexandre, em 
sessões plenárias da Câmara Municipal, 
buscando constranger o promotor de 
Justiça que atua em processo criminal a 
que responde, proferiu ameaças contra 
o agente ministerial, o que configura o 

crime de coação no curso do processo.
No despacho, a Justiça aponta que a 

manifestação do vereador “é totalmente 
dissociada da sua atuação como parla-
mentar, estando o réu abusando de seu 
direito, usando de sua condição para 
amedrontar os profissionais que atuam 
no processo criminal”. Valmir Daitx Ale-
xandre é policial militar da reserva e será 
recolhido no Batalhão de Polícia e Guar-
da da Brigada Militar de Porto Alegre.

De acordo com o subprocurador-geral 
de Justiça para Assuntos Institucionais, 
Fabiano Dallazen, “o Ministério Público 
não tolera ameaça a seus membros em 
virtude da atuação e não se intimida; a 
reação vem nos termos da lei”.

A prisão preventiva do vereador - a pedido do MP de Torres (foto) foi decretada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Torres

Convênio com sindicato torrense 
garante cursos do SENAR

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em convênio com 
o SENAR (Sistema Nacional de Aprendizagem Rural) e par-
ceria com a EMATER, esta realizando 02 cursos. O primeiro 
foi empreendido na comunidade do Barro Cortado, com a 
presença de 18 mulheres com especialização em tortas e 
docinhos, através da instrutora Marjana. O evento foi su-
pervisionando pelo Gerente Regional Paulo Afonso Bolzoni. 

O segundo curso será realizado na Vila João XXIII, sobre 
o tema jardinagem, também com a parceria da EMATER, 
através da extencionista Sonia Regina. Este ocorre entre os 
dias 31/05 a 02/06.

Professor e alunos de arquitetura da 
ULBRA Torres entre os vencedores 

do SINDUSCON PREMIUM LITORAL

Equipe da Martin Arquitetura + Engenharia 
receberam prêmio na categoria Casa Residencial

No dia 19 de maio, o Escri-
tório Martin Arquitetura + En-
genharia recebeu o Sinduscon 
Premium- Etapa Litoral Norte 
na categoria Casa Residencial. 
O professor do curso de Arqui-
tetura e Urbanismo da ULBRA 
Torres, e arquiteto João Batista 
Martin foi o responsável pelo 
projeto, que teve a colaboração 
de uma equipe de estagiários 
formada por alunos da Univer-
sidade: Indaiara Dimer, Rodrigo 
Silveira, Guilherme Dreyer, Le-
onardo Borba, Gabriel Brum e 
Itamar da Silva.

Concorrendo com diversos 
projetos de toda a região, a Casa 

M31, no Condomínio Malibu, al-
cançou a maior pontuação entre 
os critérios avaliados pela Co-
missão Julgadora na categoria 
Edificação Residencial Unifami-
liar. A premiação tem o objetivo 
de reconhecer e estimular a ex-
celência empresarial e profissio-
nal da construção civil na região.

A Coordenação do curso de 
arquitetura da ULBRA Torres 
parabeniza toda a equipe da 
Martin Arquitetura + Engenha-
ria pela importante premiação 
recebida e também pela proje-
ção nacional que sua produção 
arquitetônica vem conquistan-
do nos últimos tempos. 
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Casamento Coletivo: a hora do 
“sim” para nove casais torrenses

Lista dos noivos moradores de Torres
Do bairro Centro: Felipe Teixeira Le-

ffa e Joselene Enedina S. Santos; Do 
Curtume: Francisco Honorato da Rosa 
e Marlene Freitas dos Santos; Do Du-

nas: Maicon da Silva e Samara Apare-
cida Souza; Do Faxinal: Ronaldo Garcia 
dos Santos/Marcela Riet e Valdemar 
Soares Ribeiro/Ruthi Eme da Silva; Do 

Guarita: Natham Martins Hermeling e 
Thaísa Crispina Azevedo; Do Predial: 
Tadeu Rubi dos Santos Scherede e Ca-
tia Alexandra Silva; Do São Jorge: Paulo 

Roberto Machado Rodrigues e Fabiana 
Balbrueno dos Santos; Do Stan: Sandro 
Teixeira Baptista e Elizabete Santos da 
Silva

Por Prefeitura de Torres

Chegou o dia do sim. Nessa quinta-fei-
ra, à tarde, 25 de maio, foi realizado o ca-
samento coletivo de nove casais torrenses 
numa iniciativa do Cartório de Registro Ci-
vil em parceria com a Prefeitura de Torres, 
por meio da Secretaria de Assistência Social 
e Direitos Humanos. Em uma hora e meia 
ocorreu o casamento civil e a benção dos 
noivos. Foi uma festa para ninguém botar 
defeito, graças ao apoio de muita gente: 
Mário e Odete da SAPT, Senac, Decorações 
Amanda Fraga, Sinai Móveis sob medida, 
Lili Cardoso Fotografias, R J Noivas, Rádio 
Maristela, Jornal A Folha, Jornal do Mar, 
Igreja AD Torres, cantora Elis Cardoso e flo-
riculturas Cinelândia, Confidencial, Eliane, 
Império e Oliveira.

 Vários casais já estavam juntos há anos, 
mas por diferentes circunstâncias, até o 

momento não realizaram a tão sonhada 
cerimônia de casamento. Agora, finalmen-
te, as histórias distintas de tantas pessoas 
se cruzaram na SAPT em uma única cele-
bração. Os nove casais ficaram dispostos 
em frente ao Oficial Registrador Ruy Luiz 
de Freitas Filho e à Juíza de Paz, Alexandra 
Magnus. Por meio de um microfone condu-
zido pelo cerimonialista Sotério Júnior, os 
noivos disseram sim. Em seguida, noivos e 
testemunhas foram chamados individual-
mente para assinatura dos documentos que 
oficializam o vínculo conjugal.

 Vestidos bonitos, maquiagem perfeita, 
cabelos tratados, buquês lindos e muita 
emoção e alegria foram os ingredientes que 
garantiram uma celebração inesquecível, 
principalmente no ato da troca de alianças 
e do tradicional “agora pode beijar a noiva”. 
Tudo realizado com muito carinho, como 
observou o prefeito Carlos Souza durante 

sua rápida manifestação no evento, acom-
panhado da primeira-dama Susi da Rosa de 
Souza, da secretária de Assistência Social e 
Direitos Humanos, Neusa Carlo, entre outros 

secretários municipais. Após a realização do 
casamento civil, os noivos receberam a ben-
ção do padre Leonir Alves e do pastor Nilson 
Schardosim.

Apenadas do Presídio Feminino de 
Torres participam de aulas de yoga
Por Caroline Paiva (imprensa Susepe)

Uma iniciativa inédita no sistema prisional 
tem proporcionado momentos de reflexão e 
autoconhecimento para as mulheres  priva-
das de liberdade do Presídio Estadual Femini-
no de Torres (PEFT). É a prática de yoga, ofe-
recida uma vez por semana na casa prisional.

A atividade, que iniciou em abril, ocorre no 
pátio do estabelecimento todas as sextas-fei-
ras e possui 1h30min de duração. Participam, 
em média, 15 apenadas. As aulas são minis-
tradas pela professora Ana Cecy Bernardes, 
do Instituto de Yoga Pema Shanti, de Torres, com 
apoio da psicóloga da casa prisional e praticante, 
Viviane Macedo. A introdução da yoga no presídio 
tem por objetivo oferecer os benefícios do exercí-
cio para as detentas.

O relaxamento das tensões, a correção de pos-
tura, a respiração correta, o alongamento do cor-

po, a serenidade da mente, até mesmo o auxílio 
no tratamento de patologias clínicas, controle de 
compulsões e dependência química são algumas 
das vantagens. O tipo de yoga oferecido na casa 
prisional é Hatha Yoga, que baseia-se em posturas 
que alternam torções, alongamentos, respiração e 
relaxamentos. A professora Ana Cecy adequou as 
técnicas de acordo com o espaço e o público.

Novas formas de lidar com emoções negativas
A psicóloga Viviane Macedo acredita que, ao 

introduzir a yoga, as apenadas aprendem novas 
formas de lidar com as emoções negativas, o que 
auxilia no controle da mente e do corpo em prol 
de uma vida melhor e mais saudável. “Estou muito 
feliz de compartilhar com as mulheres a prática da 
yoga que tantos benefícios têm trazido para minha 
vida”, confessou.

A iniciativa partiu da própria professora Ana 
Cecy, que ministra as aulas voluntariamente, após 
reunião com a direção do presídio, onde foram 
elencados os benefícios da prática. Segundo a 

professora Ana Cecy, o yoga também auxilia na re-
dução do estresse e da ansiedade, o que se pode 
perceber logo nas primeiras aulas. “A concentra-
ção durante a prática, os exercícios respiratórios e 
as meditações são os responsáveis pela diminui-
ção do estresse e da ansiedade, equilibrando os 
hormônios e o sistema nervoso. Cada um no seu 
ritmo aprende os seus limites e isso aumenta o ní-
vel de autoaceitação. Eu vejo a yoga como benéfi-
co para esse momento da vida das mulheres, mas 
também é importante  na preparação emocional 
para quando saírem da prisão”, relatou.

Bombeiros torrenses apagam 
incêndio em veículo na Estrada do Mar

O Corpo de Bombeiros 
Militar  (CBM) de Torres 
apagou incêndio em um ve-
ículo, no início da madruga-
da desta segunda-feira  (29), 
no quilômetro 75 da Estra-
da do Mar, em Arroio do 
Sal. Quando os bombeiros 
chegaram o carro já estava 
tomado pelas chamas, que 
foram rapidamente comba-
tidas.

 O Gol com placas de Capão da Ca-
noa teve perda total. Segundo o CBM, 
a ocorrência não teve feridos.  O mo-
torista não estava no local. De acordo 
com a Brigada Militar de Arroio do Sal, 
o veículo foi abandonado na rodovia na 
madrugada do último sábado depois de 
bater em um guard rail. Não há infor-

mações sobre as causas do incêndio. 
 Na noite desse domingo (28), o 

CBM de Torres foi acionado para outra 
ocorrência de incêndio em residência. 
Uma casa pegou fogo na rua Amorita, 
no bairro Guarita. A suspeita é que o 
fogo tenha começado com um curto 
circuito em um aparelho de som. Não 
houve vítimas.
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No município existe o Conselho Municipal do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (COM-
PHAC) como representante da sociedade civil 
organizada de forma consultiva, fiscalizadora 
e deliberativa para as questões pertinentes ao 
patrimônio cultural do município conforme está 
previsto na Lei 4.789/15 e entre suas atribuições 
podemos destacar: “II - estabelecer critérios para 
enquadramento e proteção dos valores culturais, 
representados por peças, prédios, documentos, 
paisagens naturais e urbanas, sítios arqueológi-

cos, movimentos artísticos, patrimônio sócio-cul-
tural e espaços a serem preservados, tombados, 
inventariados ou desapropriados;

“ [...] IV - promover por todos os meios a seu 
alcance, a defesa do patrimônio histórico, artístico 
e cultural, assim como proporcionar os meios de 
acesso a cultura, a educação e a ciência; V - dar 
parecer em pedidos de demolição e qualquer ou-
tro aspecto relativamente a imóveis com significa-
ção cultural, artística e histórica, para o Município; 
VI - opinar sobre qualquer assunto pertinente ao 

patrimônio histórico (arquitetônico 
e sócio-cultural), artístico e cultu-
ral do Município; VII - promover 
a preservação e a valorização de 
ambientes e espaços históricos e 
culturais importantes para a manu-
tenção de qualidade ambiental e a 
garantia da memória do Municí-
pio;[...]” entre outras questões que 
os leigos não levam em considera-
ção quando emitem opiniões sem 
conhecimento ou embasamento 
algum. Desconhecem o inventário 
e o projeto de Lei de Proteção aos 

Bens Culturais do município (elaborada em 2016 
e que se encontra engavetada) e ainda desmere-
cem quem trabalha com seriedade e comprometi-
mento para assegurar o RESPEITO AO DIREITO 
À MEMÓRIA. Vivemos um momento simbólico de 
reinauguração da igreja São Domingos (1824) e 
139° aniversário do município e pouco se faz pela 
preservação do patrimônio histórico local. Há de 
enfatizar ações afirmativas como a iniciativa do 
empresário Cristiano (Formigão) e a sorveteria 
Gela Goela Retrô instalada no Sobrado dos Pal-
meiros e hoje é um local que atrai muitos turistas, 
assim como a manutenção de um antigo chalé 
de veraneio que é a recepção da Pousada Solar 
Inn, na Prainha. O Patrimônio Histórico preserva-
do gera divisas e torna-se um imóvel valorizado 
financeiramente, alpem de ter subsídios e incen-
tivos fiscais para sua conservação. Mas isso, 
os leigos não sabem e acreditam que os novos 
empreendimentos é que são financeiramente vi-
áveis. A “ditadura do concreto”, ao mesmo tempo 
que constrói, destrói e mantém nos escombros o 
que o tempo demorou para consagrar.

Como é aprazível visitar os Centros Históricos 
e Museus no Exterior ou em outras cidades his-

tóricas. Porque não valorizar o patrimônio numa 
cidade turística como Torres? O que há de erra-
do? Alguém se envergonha da História de Torres 
ou simplesmente a desconhece? Porque o setor 
imobiliário não investe na preservação do patri-
mônio? O município de Torres historicamente 
constituiu sua politica de desvalorização de sua 
histórica e cultura em prol de ideais desenvolvi-
mentistas, o fomento ao turismo de massas e ao 
crescimento urbano desordenado, apontados por 
diversos pesquisadores. 

Ruy R. Ruschel e José Lutzenberger eram 
considerados impertinentes em relação à preser-
vação do patrimônio cultural e natural do municí-
pio e o que temos hoje é graças a atuação deles 
no passado. Quem sabe a história reserva um 
lugar no futuro para aqueles que sabem que o 
amanhã só pode ser alicerçado com a valoriza-
ção do passado, o respeito com a HISTÓRIA DE 
UMA COMUNIDADE, UM POVO E UMA NAÇÃO.

A próxima vítima somos nós, a população que 
a cada dia tem na sua agenda um direito a menos 
e lutar pelos Direitos Democráticos torna-se uma 
obrigação!  Os Rebeldes da internet avisam: essa 
História continua...

PATRIMÔNIO

O antes (e) e o depois (d) do bangalô demolido na Prainha

A população torrense celebrou o 139° ani-
versário de emancipação política-administrati-
va de sua amada cidade no domingo, 21 de 
maio, sem saber que no dia seguinte recebe-
ria um “presente de grego”: a destruição de 
mais um patrimônio edificado. Entre 9h e 10h 
da manhã do dia 23 de maio, em plena luz 
do dia, transeuntes testemunharam o des-
monte desenfreado de uma edificação em 
arquitetura peculiar conhecida como o “estilo 
Missões” ou “Mission Revival”. Segundo o ar-
quiteto Jorge Luís Stocker Jr. seria “na mesma 
vertente neo-colonial  também figura o “neo-
-colonial hispânico”, “hispano-americano” ou 
“espanhol”, na época conhecidos como “estilo 
mexicano” e “bungalows californianos”. Este 
misto de diferentes influências no geral bus-
ca imitar esteticamente o estilo das missões 

espanholas no méxico, e mais tarde, a arqui-
tetura civil destas colônias, cujo revival teve 
muita difusão na Califórnia-EUA.” Após evo-
luiu para os estilos “Spanish Colonial Revival”, 
“Pueblo Revival” e após a década de 1930 
apropriou-se da influência modernista como 
o Art’ Deco difundindo uma versão que pe-
netrava nas contribuições arquitetônicas luso 
brasileiras ou o neo- colonial brasileiro. Esta 
arquitetura das “mexicanas” se popularizou no 
Litoral Gaúcho no período Pós-Guerra com a 
consolidação das casas de veraneio. O Cha-
lé em questão, remonta ao estilo californiano 
e suas características estéticas e arquitetô-
nicas, as janelas e portas (as aberturas que 
propiciavam o frescor da maresia), os ladrilhos 
e azulejos, as rochas distribuídas nas pare-
des, estavam imbuídos de valores afetivos, 

simbólicos e subjetivos que faziam florescer 
o veraneio na Mais Bela Praia Gaúcha como 
consagrado ponto turístico. A Prainha é um re-
ceptáculo do “glamour” do veranismo a partir 
de 1920 e a construção de diversos chalés de 
madeira e alvenaria estavam distribuídos em 
área verdejante e declive suave até o nível do 
mar. Devemos perceber as cidades como arte-
fatos vivos e dinâmicos que revelam em suas 
edificações a passagem do tempo, sua cultu-
ra, estilo arquitetônico, hábitos e costumes, 
vivências que estão encravadas na memória 
e no patrimônio edificado, referências históri-
cas que balizam e norteiam os cidadãos para 
a efetiva qualidade de vida e desenvolvimento 
sustentável, pois sem a valorização do passa-
do como podemos alçar voos para o futuro? 
Alguém se atreveria a destruir suas lembran-

ças e álbuns de família porque nasceu um 
rebento? A destruição do “bunglow” viralizou 
na internet e os rebeldes da internet (entenda 
como ciberativismo, a exemplo da campanha 
Diga não as Torres de Concreto) tinha apro-
ximadamente 559 compartilhamentos, 835 
curtidas e 242 comentários. Majoritariamente, 
era uma comoção pela perda e pela insensibi-
lidade da atuação arbitrária que sequer tinha 
passado pelo aval dos órgão competentes, em 
que casos semelhantes todos tem parecer téc-
nico específico. Importante momento para se 
discutir sobre o tema e seus desdobramentos 
para a população. Neste sentido, devemos in-
vestir em programas de educação patrimonial 
para conscientizar as pessoas sobre a impor-
tância da preservação do patrimônio histórico 
e o fomento do turismo cultural.

Historiador, pesquisador e professor
leonardogedeon@hotmail.com

Leonardo Gedeon

A PRÓXIMA VÍTIMA (do patrimônio torrense)

Patrimônio cultural na constituição...
O Brasil é detentor de uma das maiores tu-

telas do Patrimônio Cultural.  O conceito formal 
de Patrimônio Cultural está expresso na Cons-
tituição Federal e como desprezar a relevante 
história de Torres no cenário latino americano 
e no sul do país. Porém, lamentamos a na-
turalização com que a população consente a 
destruição dos seus testemunhos históricos 
no bojo da banalização do discurso de dubie-
dade entre patrimônio histórico x propriedade 
privada. Opiniões rasas sem fundamentação 
propagam-se entre os leigos nos “achismos” 
desvairados em que pareceres técnicos de 
especialistas tornam-se obsoletos e fugazes. 

Pobres algozes do direito predatório do capital 
financeiro alicerçam profundas transformações 
culturais, paisagísticas e ambientais da cidade 
como se o seu conjunto pertencesse a uma 
estreita e minoritária camada social. Há quem 
pertence a cidade e seu patrimônio cultural? 
Segundo a Constituição Federal:” Art. 23. É 
competência comum da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios: III – proteger 
os documentos, as obras e outros bens de va-
lor histórico, artístico e cultural, os monumen-
tos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; IV – impedir a evasão, a destrui-
ção e a descaracterização de obras de arte e 

de outros bens de valor histórico, artístico ou 
cultural;  e Art. 30. Compete aos municípios: IX 
– promover a proteção do patrimônio histórico-
-cultural local, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual.” Ou seja o Po-
der Público do município de Torres é negligente 
e omisso, tornando-se criminoso quando não 
atua na preservação do Patrimônio Cultural. Ao 
longo dos anos testemunhamos a destruição 
desenfreada dos casarios centenários que re-
montam ao período colonial, principalmente do 
século XIX e atualmente a ofensiva do “modelo 
de reciclagem arquitetônica” (termo cunhado 
no meu primeiro livro: O Passado em Ruínas 

– 2014) está avançado sobre as edificações de 
veraneio do início e meados do século XX. Com 
a retórica do turismo de massas o território li-
torâneo foi sendo assediado e transformado 
em lucrativas áreas de exploração econômica. 
Áreas que não eram habitadas, pois os nativos 
torrenses preferiam ficar menos expostos as in-
tempéries climáticas e procuravam locais onde 
pudessem desenvolver a agricultura de subsis-
tência. Apenas com a introdução da balneotera-
pia em fins do século XIX e inicio do século XX 
é que os interesses voltam para a orla. Quem 
não reconhece sua História não sabe quem é e 
não sabe para onde vai! 

... e em Torres
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Na apresentação dos números da prefeitura de 
Torres referente ao 1º QUADRIMESTRE, realizada 
na segunda-feira passada, dia 29/5, a conta da Receita 
Tributária (impostos e taxas locais - que mostram a 
PRODUÇÃO local) ficou em R$ 22 milhões, sendo 
que R$ R$ 13,6 milhões (quase 60%) de IPTU (Im-
posto Predial Territorial Urbano). Ou seja, da receita 
total dos primeiros quatro meses de 2017, que ficou 
em R$ 50,8 milhões, 43% foi de receita gerada aqui 
na cidade.

Na média do ano passado esta conta ficou em 30%, 

13 pontos percentuais a menos. Por quê?  Porque boa 
parte do IPTU é pago antecipado, com desconto no 
veraneio, pelos veranistas. Além disto, o veraneio re-
cebe muito pagamento de taxas de operação da tem-
porada (alvarás e outros), o que somente nos primei-
ros meses chegou a quase R$ 4 milhões. Acho que, 
no resto do ano, não deve receber nem metade disto. 

Este dado indica a sazonalidade das finanças pú-
blicas de Torres, o que requer planejamento para não 
se ter sustos adiante. Deve-se ter muitos olhos em 
muitos lances!

OPINIÃO
Fausto Araújo Santos Jr.

RECEITAS TRIBUTÁRIAS ACIMA DA MÉDIA

OPINIÃO

Mas tem o problema crônico da cen-
tralização de recolhimento de tributos em 
Brasília. Isto também retira a receita dos 
municípios em impostos, mas que  come-
çou a mudar. E Torres está incluída nisto, 
e como! 

O Congresso Nacional derrubou na noi-
te de terça-feira, dia 30, o veto dado pela 
presidência da republica à lei que redistri-
bui o Imposto Sobre Serviços aos muni-
cípios. Com isso, o valor arrecadado em 
operações de cartões de crédito e débito, 
leasing - financiamento por arrendamen-
to - e planos de saúde será repassado ao 
município do cliente, e não mais ao local 
da sede da empresa.  A informação foi co-

memorada pelo Deputado Federal gaúcho 
de origem aqui no Litoral Norte Alceu 
Moreira, um arauto na defesa do munici-
palismo lá em Brasília e que lutou nas co-
missões do Congresso Nacional para que 
isto acontecesse. 

Isto quer dizer que o ISSQN dos muni-
cípios deve aumentar, ou seja: o ISSQN 
que ficava na sede do banco (São Paulo, 
Rio, POA, etc.) vai ficar na cidade onde 
é GASTO. Isto é mais JUSTO, porque a 
produção do gasto em um pagamento de 
cartão feito aqui em Torres, afinal, acaba 
sendo de Torres, a origem do gasto e da 
geração do tributo. 

Olho no lance!

POUCO DINHEIRO DO TURISMO, AINDA II...

 RECEITA DE ICM PÍFIA
Os R$ 18 milhões de Transferências da 

União e do Estado para Torres ficaram em 
31% do total projetado para o ano, de R$ 
57 milhões. Destes R$ 18 milhões, menos 
de R$ 6 milhões vem de transferências do 
Estado - onde a produção local também 
aparece no ICMS e no IPVA, quando o sis-
tema divide a receita entre o Estado do RS 
(no caso) e os municípios que GERAM o 
imposto. Isto  se  chama de “fato gerador”, 
que nada mais é do que o NEGÓCIO fei-
to e o município deste negócio. Venda no 
comércio ou indústria no ICMS e  ou em-
placamento de veículos para gerar o IPVA

No ano de 2016, Torres recebeu de trans-
ferência de ICMS o valor de R$ 9 milhões, 
que representou pouco mais de 7% do orça-
mento municipal do ano. Nestes quatro me-
ses (primeiro quadrimestre apresentado na 
Câmara) a cidade recebeu R$ 2,9milhões, 
portanto mantém a média.  Mas é tão pou-
co que o valor do repasse estadual referente 
ao IPVA (emplacamentos de carros feitos 
aqui) quase empata: Ficou em R$ 2,2 mi-
lhões nos quatro primeiros meses.

Dá , também, para ver que os negócios 
de comércio e indústria da cidade deveriam 
passar por um processo de INCLUSÃO no 
mundo formal, como os do Turismo. Se 
houver uma política de incentivo às ven-
das de indústrias de Torres (principalmente 
a moveleira); se seguirem os incentivo ao 
desenvolvimento dos estabelecimentos co-
merciais locais (com programas de treina-
mento), modernização e apoios financeiros 
alavancados por bancos, com certeza estes 
valores ainda “pífios” de recolhimento de 
impostos (ICM) devem crescer... a ponto 
até de a prefeitura local poder diminuir alí-
quotas. 

Mais uma vez repito: O empreendedor 
quer estar incluído... Só que, com a carga 
tributária do Brasil, do RS e das cidades 
em geral - e  com a carga burocrática das 
mesmas esferas de poder - não há empre-
endedor que se motive a entrar no jogo. A 
maioria prefere ficar na informalidade ou 
na “meia” formalidade.  Cabe à gestão mu-
nicipal tentar facilitar a vida dos empreen-
dedores. Eles não querem mais que isto!

NÃO EXISTE ALMOÇO GRÁTIS
O governo Nílvia bateu o recorde de valores deixa-

dos atrasados em 'Restos a Pagar'.  Só no ano de 2016, 
deixou em torno de R$ 20 milhões pendentes, sendo 
que deste dinheiro que ficou pendurado, R$ 9 milhões 
não tinham sequer dotação para ocorrer... furo mes-
mo.  O governo anterior ao de Nílvia, de João Alberto, 
deixou R$ 2 milhões, um quarto do número de Nílvia. 

E o governo Carlos (onde muitos que estão no co-
mando estavam no governo anterior) recebeu a conta 
e teve de pagar. Ou seja, a “gordura” de recebimento 
do IPTU foi usada para pagar contas atrasadas. Mas lá 

na frente vencem outras contas que estão sendo gera-
das agora. E deve faltar dinheiro. Não existe almoço 
grátis, e dinheiro não dá em árvore. A conta sempre 
aparece lá na frente. 

Cabe ao governo Carlos PROMOVER campanhas 
para RECUPERAR os R$ 100 milhões que estão atra-
sados em dívida ativa.  Mas devem ser campanhas 
agressivas, com ações de fomento ao pagamento e 
com judicialização dos casos sem resposta. Se não, 
vai faltar dinheiro nas contas da prefeitura em outu-
bro, novembro e dezembro.

POUCO DINHEIRO DO TURISMO, AINDA
E dos R$ 22 milhões recolhidos em im-

postos LOCAIS, somente R$ 2 milhões 
foram oriundos do ISSQN (Imposto sobre 
Serviço de Qualquer Natureza). Isto repre-
senta menos de 10%, ou seja: dos impos-
tos produtivos de Torres, somente 10 em 
cada 100 reais vêm de tributos oriundos de 
hospedagem e outros serviços, o resto é de 
IPTU e taxas.

Os hotéis grandes atualmente estão obri-
gados a emitir nota, o que deixa a informa-
lidade nestes casos uma coisa do passado.  
Mas existem vários outros serviços na ci-
dade que deveriam estar pagando ISSQN. 
Não o fazem porque não são motivados 
por uma campanha de incentivo para que 
os estabelecimentos - na maioria informais 
ou com formalização problemática - sejam 

INCLUÍDOS no sistema. Com isso, con-
sequentemente se sentariam motivados a 
emitir nota e pagar impostos como seus 
colegas maiores.  Eles têm que ter recursos 
até para se formalizar e garantir melhorias 
(compra de máquinas, softwares e etc.).

Cabe aos gestores do Turismo de Torres 
(e do Brasil) que criem incentivos fiscais 
para financiamentos de formalização (e 
ampliação) dos negócios: com prazos lon-
gos, juros baixos e, principalmente, apoio 
de acesso ao mercado e apoio de acesso à 
modernização da gestão.

A melhor coisa para uma cidade que vive 
do Turismo, como Torres e Arroio do Sal, 
por exemplo, se trata de ver os impostos 
gerados na PRODUÇÃO local sustentarem 
cada vez mais as necessidades coletivas do 

município.  E a melhor coi-
sa para um empresário que 
produz a vocação da cidade 
( Turismo) é se sentir impor-
tante TAMBÉM no paga-
mento de tributos, mesmo 
os empresários pequenos. 
Dá empoderamento e cora-
gem de cobrar dos políticos 
no poder mais qualidade nos 
serviços, o que gera um ci-
clo VIRTUOSO. 
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Operação transfere presos e 
desarticula ações de grupos 

criminosos na penitenciária de Osório

Traficantes apreendidos pela BM torrense com 
grande quantidade de crack e maconha

Na madrugada de sábado (27), uma 
guarnição da BRIGADA MILITAR de Torres 
flagrou dois traficantes vendendo drogas 

a um usuário, no portão de uma casa da 
rua José de Anchieta, no bairro Dunas. 
Após efetuarem a prisão em flagrante 

dos suspeitos, os policiais 
fizeram averiguações na 
casa e apreenderam os 
seguintes itens: aproxima-
damente 130g de crack e 
135g de maconha, balan-
ça de precisão, dinheiro 
do comércio ilegal e ape-
trechos utilizados para pi-
car e embalar a droga. 

Os suspeitos, sendo 
um adolescente menor 
de idade, foram apresen-
tados na Delegacia de Po-
lícia, onde foi lavrado o 
auto de prisão/apreensão 
em flagrante.

A Promotoria de Justiça Especia-
lizada de Defesa do Consumidor e o 
Grupo de Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado – Gaeco 
– Núcleo Litoral e Região Metro-
politana cumpriram na manhã de 
terça-feira, 30, três mandados de 
prisão preventiva . os empresários 
Delto Fernando Brehm Porto, Rafael 
Brehm Porto e Samuel Brehm Porto, 
pai e filhos, respectivamente. Eles 
foram encaminhados à Penitenciá-
ria Modulada de Osório. As prisões 
ocorreram em uma indústria que 
estava interditada pela Vigilância Sa-
nitária Estadual e em um galpão clan-
destino.Também foram realizados 16 
mandatos de busca e apreensão em sete cidades 
(Três Forquilhas, Terra de Areia, Arroio do Sal, Laje-
ado, Teutônia, Gravataí e Porto Alegre). 

Trata-se da Operação ‘Metro a Metro’ investiga 
uma série de irregularidades cometidas por um 
grupo familiar que fabrica produtos de higiene, in-
clusive fraudes no comprimento, largura e quanti-
dade de papel higiênico e papel toalha vendidos a 
órgãos públicos através de licitações e diretamente 

aos consumidores nos mercados.
As marcas de papel higiênico que apresentaram 

irregularidades são Luxor, Azaléia e Alphes, todas 
reprovadas devido problemas no comprimento e 
na largura dos produtos vendidos para vários mu-
nicípios. Em Torres e em Fazenda Vila Nova, por 
exemplo, houve licitação para fornecimento a ór-
gãos públicos e os papéis apresentaram até 40% 
menos de comprimento do que havia apontado 
nas embalagens.

Operação desarticula empresa fraudulenta 
de papéis higiênico e papel-toalha

Por Imprensa Susepe

Agentes penitenciários 
realizaram, nesta sexta-feira 
(26), a operação Vento Nor-
te VI, em celas do Módulo 4 
da Penitenciária Modulada 
Estadual de Osório. A ação 
iniciou às 5h da manhã e teve 
objetivo de manter a ordem 
e desarticular possíveis ações 
de grupos criminosos. "Esta-
mos desarticulando condutas 
ilícitas, mostrando um Estado 
atuante no combate ao crime 
de dentro das cadeias", infor-
mou o delegado penitenci-
ário regional da 1ª (Vale dos 
Sinos e Litoral), Sandro de 
Oliveira.

As operações são coorde-
nadas pelo Departamento de 
Segurança e Execução Penal 
(DSEP) e ocorrem em todas 
as nove regiões e casas espe-
ciais, aleatoriamente. Confor-
me o diretor do DSEP, Angelo 

Carneiro, a ação retirou pos-
síveis materiais ilícitos, iden-
tificou lideranças negativas 
e ainda transferiu apenados 
para outras casas prisionais.

Os trabalhos são desen-
volvidos em conjunto com as 
agências da Divisão de Inteli-
gência Penitenciária (DIPEN), 
Grupo de Ações Especiais 
(GAES), agentes penitenci-
ários das casas prisionais e 
contam também com o apoio 
das demais vinculadas da SSP.

Produtos irregulares eram irregularmente produzidos em Três Forquilhas (foto) e 
revendidos para órgãos públicos e consumidores (inclusive de Torres)

Além da fraude, material era produzido em local com más 
condições sanitárias

Agente penitenciário afastado por conduta ilícita 
E dando continuidade as 

ações na Modulada de Osó-
rio (que segue interditada 
por excesso de presos), 
uma operação da Corre-
gedoria Geral dos Serviços 
Penitenciários (Susepe), 
Polícia Civil e Brigada Mili-
tar flagrou, nesta segunda-
-feira (29), um agente peni-
tenciário da Modulada de 
Osório com cinco tijolos da 
droga, cinco celulares, duas 
garrafas de bebida alcoó-
lica. O material foi encon-
trado no armário do aloja-
mento do servidor.Segundo 
a investigação, ele é suspei-
to de vender celulares e as 

drogas para apenados.
Angelo Carneiro, dire-

tor do DSEP, afirmou que o 
monitoramento deste ser-
vidor já ocorria há algum 
tempo. ”Não admitimos 
qualquer conduta ilícita de 
servidor e seremos firmes 
no combate à corrupção". 
Conforme Carneiro, uma 
atitude criminosa de um 
agente não pode macular 
toda uma categoria de tra-
balhadores que age com 
probidade e decoro", infor-
mou.O servidor foi detido e 
conduzido até a Polícia Civil 
de Osório para registro do 
flagrante. 

Fábrica clandestina em Três Forquilhas 
As investigações apontaram que os papeis higiênicos, 

além de fraldas e absorventes íntimos, são produzidos em 
uma fábrica clandestina em Três Forquilhas, onde também 
funciona um depósito sem autorização. A atividade sem li-
cenciamento ambiental ou qualquer tipo de alvará é alvo de 
uma ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça 
Especializada de Torres. 

Além do fato das empresas não poderem produzir os 
materiais por questões legais, a matéria-prima de fraldas 
e absorventes, por exemplo, foi encontrada em péssimas 
condições de higiene – galpões abertos, com a possibilida-
de de contaminação por insetos e roedores.

Conforme o 'Correio do Povo', no dia seguinte, após uma 
vistoria realizada pela Vigilância Sanitária Estadual (quando 

a fábrica foi interditada), houve um incêndio que queimou 
todos os materiais que haviam sido apreendidos e estavam 
sob a responsabilidade da empresa. Os produtos serviriam 
de provas em processos administrativos e judiciais, já que 
seriam medidos para o confronto das informações.

O coordenador do Gaeco Litoral, Reginaldo Freitas da 
Silva, informa que, a partir de agora, serão analisados os 
crimes tributários e possíveis fraudes licitatórias ocorridas 
durante a atuação dos empresários. A Promotoria de Justi-
ça Especializada Criminal, o Núcleo de Investigações do MP, 
a Receita Estadual, a Patram e a Fepam deram apoio aos 
trabalhos. 

*Com MPRS, Correio do Povo e Zero Hora
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População participa de audiência sobre regime 
urbanístico do Campo Bonito, São Brás e BR 101

Preocupação com empresas já instaladas
Os técnicos responderam várias indaga-

ções do público. A maior preocupação dos 
presentes referia-se a permanência ou não 
das empresas já instaladas, basicamente 
na área compreendida entre a divisa com o 
município de Dom Pedro de Alcântara em 
direção à antiga Polícia Rodoviária Federal 
junto ao Jacaré. Foi explicado por Koch e 

demais técnicos da Prefeitura, como a as-
sessora arquiteta Eliane Zortéa e o biólogo 
Rivaldo Raimundo da Silva, de que a princí-
pio as empresas já instaladas devem conti-
nuar, porém, terão que se adequar à legis-
lação pertinente. Ao longo do corredor da 
BR 101, respeitando os núcleos urbanos, é 
que deverão instalar-se as novas empresas.

 Na reunião, os empresários comenta-
ram que o Ministério Público tem solici-
tado o fechamento de algumas empresas 
pela falta da licença de operação nestas 
zonas. Ocorre que as empresas estão sem 
a documentação legal justamente pela in-
definição deste regime urbanístico. Na au-

diência os empresários foram informados 
de que tanto a Secretaria de Planejamento 
e Meio Ambiente como o Conselho Muni-
cipal do Plano Diretor já enviaram ofício ao 
MP sobre a questão que em breve deve ser 
resolvida com a aprovação do projeto de 
lei.

Capacitação para arma 
Não Letal realizada 

por Guarda Municipal

'Durante todo o dia 30/05 (terça-feira), 
foi realizado no Hotel De Rose, o 1° Treina-
mento de Capacitação Sobre Utilização de 
Arma Não Letal (SPARK) junto aos Guardas 
Municipais de Patrimônio de Torres.Lem-
brando que a Spark é um dispositivo elétri-
co incapacitante que emite descargas elé-
tricas agindo no sistema neuromuscular, 
provocando desorientação e fortes contra-
ções musculares e queda de um provável 
agressor. 

O curso foi realizado em parceria com a 

GCM de São Leopoldo e a GMP de Torres, 
dividido em duas turmas, com entrega de 
certificado no final do curso. Amanhã será 
realizado com a segunda turma da GMP de 
Torres. O respectivo curso tem avaliação 
teórica objetiva e técnica

"Desde já agradecemos a GCM de São 
Leopoldo, sob o comando do Cdt. Wagner 
Pires e o GCM/Instrutor Tiago Saraiva.Nos-
sos sinceros agradecimentos!, destacou 
JAIRO MORELLE, diretor de Segurança Pú-
blica em Torres

Parceria da Prefeitura 
e Lions oferece espaço 
multiuso para a cidade
Com o propósito de oferecer um 

novo espaço multiuso para a cidade, 
foi assinado recentemente um acor-
do de cooperação entre a Prefei-
tura e o Lions Clube de Torres para 
utilização de salão e duas salas nas 
dependências da sede da entidade 
(localizada na Avenida do Riacho , 
678). O espaço deve acolher ativi-
dades educacionais, esportivas, cul-
turais, sociais e recreativas de crian-
ças, jovens, adultos e idosos.

 Nesta última quarta-feira, 24 de 
maio, o prefeito Carlos Souza rece-
beu as chaves do local - através do 
presidente da entidade, Jodimar Viana, e 
do também membro Passarinho Souza, que 
compareceram à Prefeitura para formaliza-
ção do ato. De acordo com Sílvia Pereira, 

responsável pela Diretoria de Políticas Afir-
mativas da Prefeitura (e coordenadora do 
novo espaço), a iniciativa atende anseio de 
vários segmentos da sociedade, principal-
mente com relação aos idosos e juventude.

Por Prefeitura de Torres

Cerca de 50 pessoas participaram na tar-
de desta terça-feira, 30 de maio, da audiência 
pública promovida pela Prefeitura de Torres, 
para tratar do regime urbanístico dos bairros 
Campo Bonito, São Brás e ao longo da BR 101. 
Com a alteração do perímetro urbano em 
2012, esta região ficou sem regramentos. O 
propósito dos técnicos da Prefeitura foi o de 
apresentar o zoneamento e escutar os mora-
dores e empresários da região a fim de pos-
teriormente encaminhar o projeto à Câmara 
dos Vereadores.

 Um total de 40 processos encontram-se 
na Secretaria Municipal de Planejamento e 
Meio Ambiente sem licença de operação de-
vido a ausência de um regime que regule as 
construções e as atividades nestas áreas. A 
reunião que ocorreu no Salão Comunitário do 
Campo Bonito, iniciou com uma explanação 
do coordenador técnico da revisão do Plano 
Diretor, arquiteto urbanista Marcelo Koch, 
sobre o levantamento nestas áreas. A partir 
deste conteúdo e as colocações apresentadas 
na audiência, será elaborado um projeto para 
apreciação da Câmara e que também deve re-
alizar audiência pública sobre o tema.

Associações locais utilizam espaço
 O espaço compreende um salão e duas 

salas, sendo que parte dele já é utilizado 
por várias entidades. Está definido que uma 
sala sediará a ADET- Associação dos Defi-
cientes de Torres e a outra, o Clube de Mães 
de Torres em parceria com o Conselho Mu-
nicipal do Idoso. O salão atualmente acolhe 
a Oficina de Culinária Saber, Sabor e Saúde, 
de Angela de Assis, aulas de Capoeira para 

todos com o professor Bernardo Thomé 
Gonçalves, o CTG Herança da Tradição, com 
a coordenação de Mariana Boaventura Pa-
ranhos, Ginástica Rítmica com a professora 
Luciana Abel e ainda o Grupo de Escoteiros 
Mar Ilha dos Lobos. Em breve, os tradicio-
nais bailes da Terceira Idade, do conheci-
do Grupo Harmonia, também acontecerão 
neste espaço.
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Capão da Canoa 1 – Apto. 1 
dorm. mobiliado,  banho so-
cial, estar/jantar, cozinha, chur-
rasqueira, área de serviço, 2 
quadras do mar, no Centro.158 
mil. Cód. 2915. F:  98436-3594 
(Whats) c/ Adriana. Cr.51620.

Capão da Canoa 2 – Apto. 
2 dorm. mobiliado, sacada c/ 
churrasqueira, sala estar, cozi-
nha, lavanderia, churrasqueira, 
água quente, gás central. 235 
mil. Cód. 2901. F:  98436-3594 
(Whats) c/ Adriana.Cr.51620
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ANÚNCIOS PENZ IMÓVEIS

1-EM TORRES Apartamento de Três 
dormitórios, banheiro suíte e social, 
com sacada e box. No centro, excelente 
oferta. COD. PZ03119 – R$350.000,00

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

3-CASA ALVENARIA NOVA – 02 dor-
mitórios, garagem com churrasqueira, 
toda murada, pode trocar por aparta-
mento. R$260.000,00 Código PZ03199

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

5- EXCLUSIVO,  Ótima oportunidade!  
Apartamento de 01 dormitório, bom 
espaço com churrasqueira, térreo, a 

400 metros da Av. Beira Mar na Praia 
Grande em Torres, mobiliado. Por apenas 
R$ 216.000,00,Temos as chaves, maio-
res informações na imobiliária. PZ01463

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

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

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

9 – ALUGUEL:  LOJA nº 04 do Edi-
fício Residencial e Comercial Paris, 
localizada no centro de Torres, com 
45,94m² de térreo, 21,90m² de mezani-
no, perfazendo um total de 67,84m² de 
área privativa. Tratar fone: 51- 99918 
4841
 
OBS: OS VALORES DESTAS OFER-
TAS 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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Vem aí mais uma edição do evento 
Rotary HOMEM NA COZINHA

Será no próximo sábado (03 de 
Junho), a partir das 20h30min na 
SAPT (Sociedade Amigos da Praia de 
Torres), a 12ª edição do Homem na 
Cozinha, tradicional jantar promovi-
do pelo Rotary em Torres. Como de 
costume, quem prepara os pratos 
são homens de empresas vincula-
das a um ramo profissional pré de-
terminado. Neste ano de 2017, os 
gourmets serão do segmento 'Ad-

vogados'. Diversos saborosos pratos 
estarão a disposição do público, que 
poderá provar diversas criações culi-
nárias - como Risoto de Camarão, 
Costelão 12 Horas e Linguado à Belle 
Muniere.

O Homem na Cozinha foi idea-
lizado com o objetivo de angariar 
recursos para entidades necessita-
das da região. Em 2017, parte do 
lucro arrecadado irá para a Slave 

(Associação Lar dos 
Velhinhos de Torres) e 
CCAS Curtume, além 
de auxiliar em outras 
ações sociais do clube. 
Os patrocinadores do 
12° Homem na Cozi-
nha Rotary são Aita & 
Dalcegio Advocacia e 
Alexandre Quartiero 
Advocacia. Para mais 
informações, contato 
pelo fone 3664-1221

Costelão 12 horas foi um dos pratos destaque do evento ano passado

Alvarás para microempresários de 
risco baixo podem ser solicitados na 

Sala do Empreendedor

TORRES - O prefeito Carlos Souza e 
o secretário de Administração e Aten-
dimento ao Cidadão, Matheus Junges, 
fizeram a entrega de alvarás de risco 
baixo do Corpo de Bombeiros para três 
microempresários, nesta quarta-feira, 
31 de maio.

  A Prefeitura de Torres, por meio da 
Sala do Empreendedor, auxilia a emis-
são do alvará que já se consolida como 
um importante aliado do empresariado 
local. No primeiro mês de atividades 
foram realizados em média dez aten-
dimentos diários sobre a viabilidade 

do PPCI Prevenção e Proteção Contra 
Incêndios). E em pouco menos de um 
mês, já foram emitidas mais de dez CLCB 
(Certificado de Licenciamento do Corpo 
de Bombeiros para risco baixo). O siste-
ma online permite que o microempre-
endedor insira os dados que caracteri-
zam a edificação como risco baixo e em 
poucos dias o alvará é expedido.

 Para garantir a agilidade e eficiência 
nos atendimentos, alvarás de risco mé-
dio e alto não são atendidos, visto ne-
cessitar a assinatura de um responsável 
técnico (engenheiro ou arquiteto).

Festival de Vinho e Cordeiro 
ocorrerá na SAPT

A Diretoria da SAPT (Sociedade 
Amigos da Praia de Torres), junta-
mente com a Agência Sete Sete, re-
cebeu nas dependências do clube, 
na noite de terça feira, membros 
da ACTOR (Associação dos Cons-
trutores de Torres), SERMOV (As-
sociação da Indústria Moveleira) e 
Rede de Imobiliárias de Torres. A 
reunião tratou da parceria das en-
tidades no evento VINODEIRO, Fes-
tival do Vinho e do Cordeiro, que 
será realizado na SAPT no período 
de 27 a 30 de julho deste ano.

O evento que tem apoio do 
IBRAVIN (Instituto Brasileiro do Vi-
nho), ARCO, (Associação Brasileira 
de Criadores de Ovinos), Prefeitu-
ra Municipal de Torres, passará a 
contar com a participação de inte-
grantes do Fórum Empresarial de 
Torres.

O Festival enogastronômico será 
apresentado a imprensa na próxi-
ma semana, já com a presença dos 
patrocinadores e apoiadores do 
evento.
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Daí você acaba se rendendo e resolve se jogar nessa coisa louca 
chamada Netflix. Semana passada resolvi expandir minha consciência 
e mergulhei num momento ‘think outside the box’. Escolhi a primeira 
temporada de uma série infestada de super-heróis pra fazer uma ma-
ratona. Foi uma tarde bastante nostálgica porque me fez lembrar da 
época em que eu assistia o desenho ‘Liga da Justiça’ todo santo dia 
no programa da Xuxa. Minhas manhãs na infância eram assim... café 
da manhã, lição de casa, “Smurfs”, “Caverna do Dragão” e “Liga da 
Justiça”. Minha personalidade ainda tava em construção e eu já tinha 
um ódiozíneo no meu coração. Odiava os caras do mal dos desenhos 
animados. O primeiro psicopata social que eu conheci na minha vida 
foi o Gargamel dos “Smurfs”, o segundo foi o Lex Luthor da “Liga da 
Justiça” e o terceiro foi o Vingador da “Caverna do Dragão”. Quando 
eu era criança adorava ver desenhos de heróis e tinha certeza que um 
dia eu ia salvar o mundo. Quem nunca? Kkk! Enfim, lá pelas tantas, 
no meio da maratona da série, um dos heróis acaba morrendo. Os ou-
tros heróis ficaram desolados e sem chão. Quando a gente é criança 
nem pai, nem mãe e muito menos um super-herói pode demonstrar 
alguma fraqueza... seja qual for a situação, né? Deus me livre se eu 
descobrisse que a Mulher-Maravilha também ficava triste quem nem 
ser humano. Então! Fiz todo esse blábláblá sobre os super-heróis pas-
sando por um momento difícil pra lembrar que a gente não precisa ser 
forte o tempo todo. Somos humanos, oras! Então é assim ó! Pegue 
uma caneta marca-texto amarela e ilumine as seguintes frases! Ao 
ser humano é permitido ter dias bons e ruins... e fica decretado que 
ninguém é de ferro. A vida fica mais leve quando a gente reconhece 
nossos limites e aprende até onde deve ir. Quando sentir que a si-
tuação tá demais, dê um tempo, chore, esperneie, grite na almofada, 
pare pra respirar e medite sobre as possibilidades... mas se achar 
que a coisa é pesada demais pra enfrentar sozinho, então, procure 
um terapeuta. Um outro momento Netflix de aprendizado foi quando 
assisti o filme “The Discovery”. Robert Redford já tá na quarta idade 
mas não perdeu seu charme. Ele faz o papel de um neurocientista que 
comprova a existência da vida após a morte. Mas o problema maior é 
que depois que as pessoas ficaram sabendo da sua descoberta mui-
tas delas começaram a se suicidar... talvez porque eram infelizes ou 
estavam em depressão profunda... e não tiveram forças pra buscar 
alguma ajuda. Não tenho religião, sou espiritualista. Do meu ponto 
de vista, esse filme faz referência a uma realidade que muita gente já 
vem vivenciando... sejam hinduístas, espíritas, budistas ou até mes-
mo umbandistas que trabalham com curas... cada um no seu nível de 
compreensão, evolução e prática. Essa galera acredita em algo mais e 
tenho certeza que há tempos eles vêm auxiliando um coletivo em vá-
rios sentidos. Tenho insistido no assunto sobre energia nessas últimas 
semanas porque acho importante a gente se inteirar a respeito dos 
aspectos sutis da existência, pois eles têm alguma influência na nossa 
vida cotidiana. Meta pra hoje, amanhã e sempre: Manter a vibração 
elevada e fazer o bem. Queridxs vagalumes, estaremos atendendo 
em São Paulo na primeira quinzena de junho. Retornaremos com os 
atendimentos em Torres a partir do dia 19/06. Good vibes and take 
it easy! :)

Psicóloga, Terapeuta Holística e Massoterapeuta
Fone: 51 9.9858.4050 

Caroline Westphalen

Filosofando Sem Filtro
Meu amigo Marco Aurélio Nogueira, Cientista Político, de Sáo Paulo, 

lembra, hoje, no seu face, o grande e instigante Joaquim Nabuco,  estadis-
ta do II Império, autor de várias obras, dentre as quais “Minhas Formação”, 
da qual ele pinça na pagina 133, esta pérola:

 "Há duas espécies de movimento em política: um, de que fazemos parte 
supondo estar parados, como o movimento da Terra que não sentimos; 
outro, o movimento que parte de nós mesmos. Na política são poucos os 
que têm consciência do primeiro, no entanto, esse é, talvez, o único que 
não é uma pura agitação".

 A lembrança vem ao caso neste turbilhão de ódios, ressentimentos e 
polarizações que ocupam a vida pública do país. Fica dando a impressão 
que estamos numa imensa roda gigante descontrolada que expele a cada 
volta um de seus incautos – ou não! – passageiros. O resultado é uma 
sensação de caos, que os sociólogos chamam de anomia. Anomia, em sua 
origem grega, significa sem-nomos, isto é, sem regras, uma situação social 
em que a Lei perde sua eficácia e se tem a impressão que vamos voltar à 
barbárie. Lei, afinal de contas, é Lei. É o princípio que mantém a cidadania 
e o Estado, que são as duas faces da sociedade, a desarmada e a armada, 
de pé. De pé, sob tensão e permeada de violência, pois o homem, como 
princípio e fim de tudo, é movido por gene egoísta que o lança no mundo 
como homo pugnas, antes que sapiens. Não obstante,  como ensina um 
respeitável estudioso do Direito, Lênio Streck:

 “Ilegalidade é ilegalidade. Não tem cor, sexo, sabor, ideologia. Se acei-
tarmos que o Direito seja substituído por juízos morais ou políticos, não 
mais teremos Direito”

Estamos, todos nós,  tão alarmados com a agitação provocada por uma 
sucessão de  violências à lei, tanto da parte da sociedade como do Estado, 
expressas e recorrente e sucessivos fatos trazidos à público, que estamos 
ficando cegos à História que subjaz. O resultado é um pessimismo gene-
ralizado quanto à Política e o que é pior, quanto ao Brasil, que leva uns ao 
ceticismo, outros à tentativa de sair do país, outros à lamúria, até à mais 
violência.

Nestas horas é bom lembrar do eixo principal que nos moveu no século 
XX, fazendo do Brasil um caso excepcional de transformação de um fazen-
dão do café numa das maiores e mais sofisticadas economias do mundo, 
simultânea ao crescimento notável de uma população de pouco mais de 
10 milhões de habitantes em 200 milhões, tudo isso dentro de uma moldu-
ra institucional sólida edulcorada por uma vibrante singularidade cultural. 
Quero dizer: O Brasil deu certo, malgrado tudo. Sob trancos e barrancos 
fez história e estrangeiros ficam pasmos diante das nossas realizações. Ver-
dade que, desde a década de 80 estamos procurando novos caminhos, 
que completem a empresa econômica bem sucedida. Estamos, talvez, no  
vértice desta transição que exige uma grande aliança nacional sobre os 
caminhos a seguir. Até agora, tateamos ao sabor dos fatos. Talvez tenha 
chegado a hora e voltar atrás e ver não o que deu errado, mas como e 
onde acertamos. Talvez aí esteja a verdadeira luz no fundo do túnel. E aí 
não há como deixar de lembrar dois nomes: Juscelino Kubitschek e Ulysses 
Guimarães.

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

Paulo Timm 

Um pouco de História



A FOLHA 19Sexta-Feira, 2 de Junho de 2017VARIEDADES

ÁRIES - Fase de muitas ideias, ariano. Po-
rém, é importante parar, pensar e avaliar 
qual portas deve abrir antes de sair corren-
do por aí. Muitas escolhas e caminhos são 
possíveis e é bom avaliar cada um deles. O 
céu pede um equilíbrio entre agir e esperar, 

ser criativo ou estruturar melhor o que já está em andamen-
to. Dias de desejos mais intensos e vontade de fazer tudo 
que você gosta.

TOURO - Você pode se ver diante de situ-
ações inesperadas que fluem em oposição 
a outras que mudam e podem se tornar um 
desafio maior, taurino. apesar da instabili-
dade e do risco de mudanças nos planos e 
imprevistos, a semana também é de resul-

tados, consolidação e estabilidade em vários aspectos. São 
dias de mais energia e iniciativa e que pedem mais leveza 
e flexibilidade.

GÊMEOS - Você pode pensar demais es-
ses dias, canceriano. E também sonhar 
muito alto. Por um lado, isso vai oferecer 
novas ideias e possibilidades e você pode 
se dar conta de muita coisa que pode fa-
zer. É uma boa semana para fazer cursos, 

assistir palestras, fazer contatos e negócios. Mas é bom ter 
atenção a tudo que for assinar, para não deixar nada passar 
despercebido. Novidades de trabalho!

CÂNCER - Você pode pensar demais es-
ses dias, canceriano. E também sonhar 
muito alto. Por um lado, isso vai oferecer 
novas ideias e possibilidades e você pode 
se dar conta de muita coisa que pode fa-
zer. É uma boa semana para fazer cursos, 

assistir palestras, fazer contatos e negócios. Mas é bom ter 
atenção a tudo que for assinar, para não deixar nada passar 
despercebido. Novidades de trabalho!

LEÃO - São dias mais leves e de mais 
otimismo, leonino. Mas cuidado pra não 
criar expectativas exageradas, já que 
há um pequeno risco de ilusão ou falsa 
avaliação dos resultados. É um bom 
momento para planejar uma viagem, 

um curso novo, um projeto diferente. Algo que traga mais 
movimento e novidades para sua vida. Momento produtivo 
e de mais comunicação no trabalho.

VIRGEM - A semana tem tudo pra ser bem 
positiva, virginiano. Você pode se sen-
tir mais forte e seguro, cheio de energia. 
Bons dias para cuidar do visual, do corpo, 
da saúde. Ótimo momento para os proje-
tos de trabalho e dias de mudanças e mais 

intimidade na vida afetiva e sexual. Mas cuidado para não 
projetar demais suas expectativas no outro e seja criativo 
para lidar com desafios.

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 29/05 e 05/06)
Por Titi Vidal

LIBRA - A semana tem tudo pra ser bem 
positiva, virginiano. Você pode se sen-
tir mais forte e seguro, cheio de energia. 
Bons dias para cuidar do visual, do corpo, 
da saúde. Ótimo momento para os projetos 
de trabalho e dias de mudanças e mais in-

timidade na vida afetiva e sexual. Mas cuidado para não 
projetar demais suas expectativas no outro e seja criativo 
para lidar com desafios.

CAPRICÓRNIO - Essa sema-
na é ótima para os assuntos 
de trabalho, capricorniano. Pro-
dutividade, resultados, oportu-
nidades, portas abertas, tudo 
de bom. Mas cuidado para não 

criar expectativas demais nem deixar coisas 
muito importantes nas mãos de outras pesso-
as. Deixe um tempo reservado para descan-
sar, se divertir e especialmente para estar com 
seus queridos.

AQUÁRIO - É uma semana mais 
divertida, aquariano. Você pode 
relaxar mais, usar a criatividade e 
curtir a vida. São bons dias para 
começar novos projetos e parce-
rias e incentivar as pessoas que 

estão por perto para que embarquem nos seus 
projetos. Ótimos dias para os assuntos de família 
ou ligados a imóveis. Ótima semana para lidar com 
assuntos financeiros e burocráticos.

PEIXES - É um bom momento 
para sentar e conversar, pisciano. 
É importante falar mais sobre seus 
sentimentos e ser mais sincero e 
objetivo se espera mais intimidade 
e profundidade nas relações. É 

importante fazer todos contatos que estão sendo 
adiados e cortar algumas situações que envolvam 
o passado. É importante, ainda, resolver os assun-
tos de família. Cuidado com os gastos.

ESCORPIÃO - Não tente controlar o que não pode 
ser controlado, escorpiano. Alias, é uma boa se-
mana para treinar o desapego e deixar a vida fluir 
para te mostrar o que faz mais sentido, onde você 
deve colocar mais energia e o que você pode ou 
não resolver por conta própria. Você pode encon-

trar desafios e imprevistos, mas também soluções criativas e outras 
pessoas e formas de lidar.

SAGITÁRIO - O foco da semana é trabalho, 
sagitariano. E você está com mais visibilidade e 
chances de sucesso. Bons dias para cuidar das 
parcerias, lidar com publico e fazer contatos. 
Dias intensos no amor e nos relacionamentos, 
sendo um ótimo momento para acertar deta-

lhes e fazer planos juntos. O mesmo vale para as sociedades e 
parcerias de trabalho: hora de afinar e ajustar tudo.
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Organizações definem em Torres estratégias 
para impulsionar modos de vida sustentáveis

MEIO AMBIENTE

Delegação visitou a cooperativa de consumidores
Além das propriedades rurais, o grupo de 24 delegadas e delegados 

do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Guatemala, Uruguai, Paraguai 
e Suécia também visitou a Cooperativa de Consumidores Ecotorres e foi 
recebida para um jantar preparado na comunidade de Morro Azul, em 
Três Cachoeiras. Sobre a alimentação orgânica dos cinco dias do evento, 
o representante da organização Kawsay Bolívia observou que “o principio 
do bem viver, da natureza está muito relacionado ao bem-estar das pes-

soas. A alimentação é um aspecto, complexo, o que comes, como come, 
o que consomes”. 

A Rede Terra do Futuro é  integrada por aproximadamente 50 organi-
zações da América Latina, Ásia e Suécia. Em 2018  completará 30 anos de 
fundação. A Assembleia da Rede Latino-americana da Terra do Futuro foi 
organizada pela própria rede, com  Centro Ecológico e Centro de Tecnolo-
gias Alternativas Populares (Cetap).

Com Miriam Sperb (Litoral Ecológico)

Nos próximos cinco anos, 22 organizações 
socioambientais da América Latina que fazem 
parte da Rede Terra do Futuro, desenvolverão 
em seus territórios um programa debatido em 
Torres, entre 22 e 26 de maio, para construir 

modos de vida sustentáveis. O tema definido em 
assembleia deverá fortalecer principalmente a 
agroecologia, com referências no trabalho rea-
lizado pelas famílias agricultoras, seus grupos e 
associações,  bem como na organização de con-
sumidores.

 Segundo o presidente do  Instituto de Eco-

logia Política (Chile),  Manuel Baquedano, os 
modos de vida autossustentáveis, a exemplo dos 
sistemas agroecológicos, terão mais resiliência 
frente às mudanças climáticas 
e à crise energética. “Para os 
agricultores que vimos hoje, não 
faz diferença nenhuma se há ou 

não petróleo. Eles têm seus alimentos, sua água, 
nada lhes falta”, pontuou o sociólogo, sobre a 
visita a propriedades de três famílias da região.

Polêmico acesso operacional para carros 
sendo recuperado no Parque da Guarita
Uma intervenção no Parque 

da Guarita, realizada pela pre-
feitura de Torres no começo de 
janeiro deste ano, gerou polê-
mica: foi feito, provisoriamente, 
um novo acesso de veículos ope-
racionais até a praia da Guarita, 
constituído principalmente de 
caliça (material que tem como 
base cacos de obra triturados) e 
saibro. Pessoas reclamaram pelo 
fato deste acesso estar marcan-
do negativamente a beleza da 
Praia da Guarita, qualificando a 
intervenção até como dano am-
biental. E estes posicionamentos 
ganharam eco após a ambienta-
lista Lara Lutzemberger - filha do 
idealizador e paisagista do Par-
que da Guarita, José Lutzenber-
ger.- gravar um depoimento no 
local, em desacordo com a in-
tervenção. Na época, os ânimos 
se apaziguaram um pouco após 
uma audiência entre ambientalistas e a nova 
gestão da prefeitura, onde foi feita a promessa 
de que a estrada de caliça seria removida por 
completo no final deste veraneio. Para o ano 
seguinte, o plano seria reforçar um trecho de 
uma outra via já existente para permitir a pas-
sagem de veículos mais pesados.

E agora em maio de 2017, esta em anda-
mento em a revitalização daquele polêmico 
acesso operacional para carros, conforme 

acordado com à Prefeitura Municipal de Tor-
res. "O processo de revitalização seguirá, e 
ainda será realizado um novo acesso aprovei-
tando a existente estrutura do trecho sul da 
ciclovia existente no local", indicou Alexis San-
son, membro do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente(COMMAM). Agradecemos a aten-
ção de todos envolvidos, em especial à Lara 
Lutzenberger, ao prefeito Carlos Souza, ao 
COMMAM e a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente (SMAURB) de Torres. 

Imagem mostra o acesso operacional em janeiro 
(esquerda) e recentemente (d) (fotos por Alexis Sanson)

Alunos da escola José Quartiero participam 
de palestra sobre destinação adequada do 

óleo de cozinha
O Comitê Mampituba e a 

ONG ONDA VERDE marcaram 
o início da Semana do Meio 
Ambiente em Torres realizando 
uma palestra na Escola de Ensi-
no fundamental José Quartiero, 
dia 31/05. A Escola já acolhe e 
desenvolve  o projeto Guardiões 
da Praia, coordenado pela presi-
dente da ONDA VERDE, Eni Spo-
de, inserido na sua proposta de 
Educação Ambiental. O Comitê 
Mampituba por sua vez está 
divulgando e conclamando a co-
munidade para se engajar no projeto Óleos para 
o  Futuro em parceria com a empresa LOGSUL 
Logística Reversa que recolhe o óleo de cozinha 
usado e encaminha para a reciclagem. 

A presidente do Comitê, Leonila Ramos, o 
secretário executivo, Christian da Luz e o em-
presário Gerson Güths foram recebidos com 
carinho pela direção da escola, especialmente 
pela professora Cleia Grubler,  responsável pela 
turma de alunos e alunas do 5º ano  - que par-
ticipam do projeto Guardiões da Praia.  Gerson 
salientou o impacto negativo que o  óleo de cozi-
nha ocasiona quando descartado na pia ou vaso 
sanitário, elemento extremamente poluidor que 

afeta toda a cadeia alimentar aquática e a qua-
lidade da água que bebemos. Para uma platéia 
atenta e interessada, apesar da pouca idade, foi 
explicado que é fácil fazer o descarte adequado 
acondicionando  em uma garrafa Pet e levando  
para os postos de coleta. A empresa recolhe e 
encaminha para indústrias  que compram o óleo 
e usam para produzir materiais empregados na 
fabricação de calçados, geração de energia, sa-
bão. Gerson informou que existem postos de 
coleta já implantados: unidade da CORSAN no 
centro da cidade, postos de combustível da rede 
SIM, Instituto Marcílio Dias e Supermercado DIA. 
Pode ser entregue também para os caminhões 
da coleta seletiva. 

Projeto Óleos para o Futuro será tema do Seminário em Recursos Hídricos

O Comitê Mampituba, em parceria com a ONG 
ONDA VERDE, Associação dos Surfistas de Torres 
(AST)  Empresa LOGSUL e CORSAN, estará reali-
zando o SEMINÁRIO AMBIENTAL EM RECURSOS 
HÍDRICOS. Será dia 05/06, no dia Mundial do Meio 

Ambiente, onde um dos temas abordados será o 
projeto Óleos para o Futuro. Os mananciais hídri-
cos pertencentes a Bacia Hidrográfica do Rio Mam-
pituba têm como um dos  principais poluidores os 
resíduos domésticos, tema central do seminário.  
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Pintar a entrada principal 
de residências não é exclusi-
vidade dos irlandeses, já que 
elas embelezam a paisagem 
de algumas cidades da Ingla-
terra e até mesmo do Brasil - 
como é o caso de Ouro Preto. 
No entanto, em Dublin elas 
formam um cenário curioso e 
bastante peculiar - como pude 
avistar em minhas caminhadas 

pela capital irlandesa. 
Em estilo georgiano, predominante entre 1730 e 1800, muitas delas ainda são por-

tas de entrada de residências de famílias comuns, e não apenas portas de entradas de 
pontos turísticos. A história é que em 1861 a morte do príncipe Albert deixou Rainha 
Victoria em um estado de luto profundo. Logo após o anúncio de luto, a rainha teria 
ordenado que todas residên-
cias amanhecessem com ban-
deiras pretas postas na frente 
de cada casa. Foi então que um 
irlandês teria tido a ideia de co-
lorir as portas em forma de pro-
testo, o que teria sido seguido 
por mais pessoas. Porém, existe 
uma segunda teoria, que conta 
que a ideia de pintar as portas 
de cores diferentes teria surgido das mulheres que já estavam cansadas de buscar os 
maridos bêbados que acabavam batendo na porta errada. As residências praticamen-
te iguais e muito próximas umas das outras era um agravante para a situação pós-pub 
e elas teriam resolvido dar um jeito nisso. Então teriam decidido pintar uma porta de 
cada cor para que cada um tivesse certeza de onde entrar.

Pouco importa se você mora em casa ou apartamento: se o seu lar tem a sorte 
de contar com uma porta da frente colorida, você com certeza está acostumada a 
despertar alegria imediata nas pessoas. A porta é a primeira imagem do seu lar que 
será percebida pelos seus amigos e familiares, é a famosa primeira impressão que 
causamos. Por isso a gente concorda que decorá-la de forma inusitada pode ser um 
jeito bem original de dizer que ali moram pessoas que amam o seu cantinho e que 

não deixam o marasmo tomar conta. E se a 
gente pode pintar nossos móveis para reno-
vá-los, pintar paredes para encher a casa de 
vida, porque não pintar também nossas por-
tas para dar as boas-vindas de forma alegre e 
cheia de energia? 

CORES VIVAS SÃO UMA FORTE 
TENDÊNCIA

Antigamente os estilos mais usados nas 
cores das portas eram os tons neutros ou 
amadeirados, que com o passar do tempo fo-
ram cedendo seu espaço para o uso das cores 
mais vivas e alegres, e que são uma forte ten-
dência de decoração da atualidade. Dentre 
estas cores temos os tons de verde, amarelo, 
azul e vermelho, que se integram as fachadas 

das casas, de forma elegante e muito mais convidativa. Enfim, as cores escolhidas para 
a porta de entrada podem variar muito e você pode escolher a que melhor combinar 
com o seu estilo, com a paleta de cores dos seus ambientes, ou com a cor da fachada, 
caso você more em uma casa. 

*Direto de Dublin para o jornal A FOLHA

CULTURA

17ª Feira do Livro de Torres já tem 
data definida

A comissão organizadora da 17ª Feira do Livro de 
Torres se reuniu nesta terça-feira, dia 30 de maio, para 
definir algumas ações do evento, dentre elas a data e o 
local. A programação se iniciará no dia 9 de outubro e 
seguirá até o dia 15, reunindo muitas atividades de pro-
moção cultural.

 De 9 a 11 de outubro o Circuito Literário Ruy Ruben 
Ruschel movimentará as escolas do município com os au-

tores presentes. Entre os dias 12 e 15 de outubro, a pro-
gramação será na praça Borges de Medeiros, na Prainha.

 Nomes de autores, patrono, anfitrião, além da ques-
tão estrutural e de atrativos culturais e de lazer foram 
debatidos pela comissão, formada por representantes 
das Secretarias Municipais de Turismo, Cultura e Espor-
te, Educação, Ulbra Torres, Sistema Fecomércio RS (SESC 
e SENAC), e Super Livros.

Arquiteta e Urbanista 
Carolina cereser
carolinacereserarquitetura@gmail.com

ARQUITETANDO
(51) 99328-9223

AS LINDAS PORTAS COLORIDAS DA IRLANDA*

Reunião da comissão organizadora (foto) definiu primeiros detalhes do evento

'Batalha dos Mil' agitara a cena 
hip-hop de Torres

No dia 24 de junho, a 'Batalha dos Mil' agitara a 
cena hip-hop de Torres. Na praça XV de Novembro, 
centro da cidade, o evento terá batalha de freestyle 
valendo 1mil reais para o vencedor. No Toca-discos, 
Dj Deelay, DJ Ale e DJ Krro, e o mestre de cerimônia 
será Chapahall.

Além disso, contará com shows de Manu Natu, 
R.A.P 054, Noclap, Sharon, Linha de Frente, Impac-
to Gangster e Ideologia RS . A Batalha dos Mil é um 
evento da Junior Louco Produções, com patrocinio e 
apoio do Grupo Los Hermanos.  Mais informações no 
facebook de Manu Natu (@manonaturapnacional)
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Vereadores debatem mudanças no sistema 
de coleta e descarte de lixo da cidade

Por Fausto Júnior

ARROIO DO SAL - Dentre vários assuntos discutidos 
na última sessão da Câmara de Vereadores de Arroio do 
Sal, realizada na segunda-feira, dia 29/5, a mudança (ou 
“modernização”) no sistema de recolhimento e descarte 
de resíduos sólidos da cidade entrou em debate - entre 
um representante da base aliada do prefeito Flávio Angst 
e um representante da oposição. 

O vereador Mateus Ribeiro (PSB), em seu espaço de 
tribuna reclamou sobre a falta de ações do poder execu-
tivo (prefeitura) para evitar que galhos e móveis fiquem 
depositados na rua, sem nenhum critério. "Sugerimos, 
em pedido formal, a colocação de containers e que haja 
uma organização no sistema de coleta e descarte de 
lixo”, afirmou Mateus. O vereador questiona o sistema 
de colocação de latões nas esquinas, pura e simples-
mente. Ele sugere que a prefeitura crie um sistema de 

divisão de recolhimento de resíduos, separando dias de 
coleta de podas de árvores, dos de coleta do lixo normal.

Local de descarte seria prioridade

Já o vereador Carlos Henrique Dias (PTB), em seu espaço 
de liderança, criticou a retirada dos latões de rua sugerida 
pelo colega Mateus. “Eu duvido que dê certo a retirada de 
latões das ruas. O que mais existe em Arroio do Sal é lei, mas 
há de se ter fiscalização (pra que estas sejam cumpridas)”, 
afirmou Carlos.  E adiante, no mesmo debate, mas em es-
paço diferente, o vereador petebista explicou que, para ele, 
o mais importante é ter lugar para o descarte de resíduos. 
“Não adianta termos separação de dias para o recolhimento 
se não temos lugar para descartar as podas e os móveis”, 
explicou o vereador

Respondendo ao seu questionamento, o vereador Ma-
teus, autor do movimento para desenvolver e modernizar o 
sistema de lixo de Arroio do Sal, explicou que, em seu pro-

jeto, a questão do local para o descarte está previsto. Mas 
salientou: “Temos que começar a mudar os costumes no 
descarte da população, por meio de palestras nas escolas e 
campanhas de conscientização. Se esta prefeitura acha que 
deixar os latões é o futuro, ela, para mim está andando para 
trás”, reclamou Mateus. 

O presidente da Câmara, vereador Deoclides da Silveira, 
o Cridão (SDD) lembrou que já formalizou junto à prefeitura 
um pedido de providência para que a municipalidade provi-
dencie um terreno, longe de áreas urbanas, , para que sejam 
lá colocados estes materiais especiais (não sem antes pas-
sar por licenciamento ambiental). “Já pedi esta providência, 
mas a administração ainda não deu reposta”, disse o presi-
dente da casa legislativa, no final da sessão. 

Mateus (e) quer mudar sistema. Carlos (d) 
prefere priorizar local de descarte

Aprovado projeto que isenta de IPTU 
pessoas em vulnerabilidade social 

aguda em Arroio do Sal
Foi aprovado por unanimidade, 

na última sessão da Câmara de Ve-
readores de Arroio do Sal, realizada 
na segunda-feira (29/5), a renova-
ção da lei municipal que oferece re-
missão de créditos e isenta de IPTU 
pessoas em estado de vulnerabili-
dade social aguda da cidade. 

O benefício fiscal é somente 
para casos comprovadamente de 
pessoas que ganham pouco e pos-
suem dificuldades de trabalhar - 
por problemas de saúde, por exem-
plo. Vereadores da base aliada e da 
oposição fizeram coro a favor da 
aprovação da matéria, justamente 
por ser um tema que é necessário 
para casos de famílias pobres e em 

estado de dificuldade laboral, que 
estariam esperando a renovação da 
lei para entrar com pedidos de isen-
ção ou remissão de dívidas. 

Somente o vereador Marco da 
Silva, o Mazinho (PTB), chamou a 
atenção para que não haja casos 
de cidadãos que têm dois imóveis: 
um em Arroio do Sal e outro em 
cidades onde moravam ou ainda 
moram por algum tempo (Serra, 
Porto Alegre e etc.), mas que se be-
neficiariam das isenções. Para o ve-
reador Mazinho, nestes casos não 
se comprovariam a pobreza neces-
sária, o que ficou registrado como 
alerta (mas não fez com que o texto 
recebesse emenda).

Invernada Pré-Mirim do CTG Rincão de 
Estância é campeã do Rodeio de Osório

ARROIO DO SAL - Invernada Pré Mirim e 
Juvenil do CTG Rincão de Estância partici-
param do Rodeio de Osório, realizado pela 
23° Região Tradicionalista, esta foi a terceira 
etapa do circuito artístico, a próxima será no 
Rodeio de Terra de Areia no dia 04 de junho.

 A Invernada Pré Mirim do CTG Rincão de 
Estância, de Arroio do Sal foi a grande cam-
peã do Rodeio de Osório. Nem o nervosis-
mo da primeira apresentação impediu que 
o grupo encantasse o público e os jurados e 

conquistasse o troféu de 1° Lugar, entre dez 
invernadas que competiam na mesma cate-
goria. 

O Prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio 
Angst e o Secretário de Turismo, Esporte e 
Juventude, Wilson Paim, estiveram na noite 
da última segunda-feira, 29 de maio, no CTG 
Rincão de Estância para parabenizar pessoal-
mente a Invernada Pré Mirim pela conquista. 
Na ocasião, eles se comprometeram a conti-
nuar apoiando o grupo.

Inicia domingo Municipal de 
Futebol em Arroio do Sal

A Secretaria de Turismo, Esporte e 
Juventude se reuniu na última segun-
da-feira, 29 de maio, na sede do União 
da Vila, com os Presidentes dos oito 
Clubes que disputarão o Campeonato 
Municipal de Futebol de Campo 2017.

 Na ocasião os times entregaram ao 
Secretário Adjunto de Turismo, Moisés 
Araújo, as Fichas de Inscrição dos atle-
tas inscritos no campeonato e os ali-
mentos não perecíveis que cada time 
arrecadou com as inscrições. Cada Clu-

be ainda recebeu duas bolas de futebol 
cada para as partidas disputadas.

 O Campeonato Municipal inicia 
nesse domingo, quatro de junho, no 
Estádio Silvino Bolzan com partida 
disputada às 13h30min entre Praia 
Azul e Ecas e às 15h30min entre SER 
Areias Brancas, atual campeão, e Ron-
dinha e no Estádio Dorvalino Cunha, 
às 13h30min, União da Vila enfrenta o 
Atlântico e às 15h30min, Amizade joga 
com Millonários.

Arroio do Sal garante emenda de 
R$316 mil para pista atlética

A Prefeitura de Arroio do Sal teve 
na última semana um recurso de 
R$316 mil empenhados junto ao Mi-
nistério do Esporte para a constru-
ção de uma pista atlética e reformas 
no ginásio municipal.

A verba veio através do Deputado 
Federal, Alceu Moreira e do empe-
nho do Prefeito, Affonso Flávio An-
gst, do Vice Prefeito, Adilson Vargas 
e dos vereadores da bancada da si-
tuação.

Prefeitura de Arroio do Sal debate 
Segurança Pública da cidade

O Prefeito de Arroio do Sal, Affon-
so Flávio Angst, realizou na manhã de 
hoje, 31 de maio, na Sala de Reuni-
ões da Prefeitura, um encontro para 
falar sobre a Segurança Pública local. 
Inicialmente, ele fez uma explanação 
sobre as últimas ações da Prefeitu-
ra, como solicitação de aumento de 
efetivo policial, três reuniões com 
o Comando da Brigada Militar, em 
Torres, outras duas com o Comando 
Regional do Litoral Norte, além de 
reuniões com o Comando do Bata-
lhão de Operações Especiais da BM 
e com o Delegado da Polícia Civil de 
Arroio do Sal, Adriano Koehler Pinto.
Após alguns debates, ficou acertado 

uma próxima reunião, para quarta-
-feira, dia sete de junho, às 9 horas, 
na Câmara de Vereadores para serem 
apontadas ações que darão um resul-
tado mais rápido.

Participaram do encontro, co-
merciantes dos balneários Atlântico, 
Praia Azul, Pérola, Marambaia, Areias 
Brancas e Centro, além do Presiden-
te da Câmara de Vereadores, José 
Deoclides Nunes da Silveira, dos Ve-
readores Carlos Dias, Diego Quadros, 
Giovani da Silva dos Reis, os Secre-
tários Municipais da Fazenda, Felipe 
Valim e do Planejamento, Sérgio Dias 
e o Presidente da Associação Comu-
nitária Tupancy, Sérgio Pires.
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TRÊS CACHOEIRAS - Es-
tratégias e ações estão sen-
do traçadas na busca por 
angariar fundos para refor-
ma na escola Angelina Ma-
ggi, em Três Cachoeiras. A 
campanha "Angelina Mais 
Esportes" busca viabilizar 
a realização e execução do 
projeto para reforma da 
quadra de esportes do co-
légio, que está em péssimas 
condições, bastante desni-
velada e com diversas  

"Considerando que a Es-
cola não dispõe de outros 
espaços para realização de 
esportes, as aulas de Edu-
cação Física de todos os 
alunos estão comprometi-
das. Mas vamos mudar essa 
realidade", destacam a Co-
missão do 'Angelina Mais 
Esportes' e o CPM (Conse-

lho de Pais e Mestres), que 
pedem para a comunidade 
colaborar com a campanha. 
Doações estão sendo anga-
riadas, sendo que na pri-
meira etapa está prevista a 
realização de nivelamento, 
concretagem, polimento e 
pintura da quadra (valor: 
R$ 44.200) e muros, ilumi-
nação e acabamentos na 
segunda fase (ainda sem 
valor definido).

Para ajudar, há uma con-
ta do Banco Banrisul exclu-
sivamente para doações 
da Campanha Angelina 
Mais Esportes. (Agência: 
0798 // Conta Corrente: 
0603284009). " Colabo-
rem para nossa campanha 
e ajudem nossas crianças 
a terem direito de praticar 
esportes!"

Campanha busca angariar 
fundos para reforma na 
escola Angelina Maggi

Durante todo o ano a 
gruta de Nossa Senhora 
de Lourdes, em Dom Pe-
dro de Alcântara, recebe 
visitantes de várias regi-
ões do país. Mas será nes-
te domingo (04 de junho) 
que milhares de devotos 
percorrerão cerca de 20 
km, entre Torres e Dom 
Pedro, a pé e em oração 
a caminho da gruta. A 39ª 
edição da Romaria, que 
é uma realização da Pa-
róquia Nossa Senhora do 
Amparo e da diocese de 
Osório (com o apoio da 
prefeitura de Dom Pe-
dro de Alcântara), de-
veria ter ocorrido domin-
go passado, mas acabou 
sendo adiada em decor-
rência das fortes chuvas. 

A programação se ini-
cia às 8h, com a missa 
campal presidida pelo 
pároco Pe. Adalberto 
Lumertz Borges; às 10h, 

Adiada, Romaria à Gruta Nossa 
Senhora de Lourdes deve ocorrer 

nesta domingo (04)

Imagem da celebração após a Romaria, em 2015

Sindicato dos Trabalhadores Rurais solicita 
mais segurança na CEASA e efetivo policia 

para Dom Pedro de Alcântara

missa campal presidida pelo bispo da 
diocese de Osório, Dom Jaime Pedro 
Kohl; às 13h30 show musical com Wil-
son Paim e banda e às 15h o encerra-
mento com o terço. 

A Romaria conta também com ou-
tras atrações como a Tenda Vocacional 
do Seminário Maior Rainha dos Após-
tolos, de Viamão - um espaço de in-

formações e convívio com os semina-
ristas da diocese de Osório.Faz parte 
da programação ainda a 12ª Romaria 
dos Motociclistas, que será realiza-
da no dia 04 de junho, com missa no 
santuário às 11h, e a 10ª Cavalgada da 
Fé, que ocorrerá no dia 11 de junho, 
com celebração eucarística também 
às 11h.

O Sindicato dos Trabalhadores  Rurais de 
Torres, Arroio do Sal e Dom Pedro de Alcânta-
ra fez, através de conversa com o secretario de 
segurança Cesar Schirmer, a entrega de ofício 
do sindicato, pedindo atenção especial em re-
lação à segurança na CEASA (Central do Abas-
tecimento do RS), em Porto Alegre. Conforme 
o presidente do sindicato de Torres, José Car-
los de Matos, o pedido tem em vista os muitos 

assaltos, especialmente na saída da central de 
abastecimento. O secretário disse tomaria pro-
videncias. 

No mesmo oficio, o sindicato solicitou o re-
torno do efetivo da Brigada Militar ao Municí-
pio de Dom Pedro de Alcântara - que conta com 
policiamento muito reduzido. Foi confirmada a 
chegada de novos policiais para o segundo se-
mestre de 2017.      

Quadra de esportes da escola (foto) está em más condições

Projeto de Lei de “Indicação” quer 
incentivar patrocínio privado para 
sinalização de ruas de Arroio do Sal

Por Redação A FOLHA

Na última sessão da Câmara de 
Vereadores de Arroio do Sal, realizada 
na segunda-feira, dia 29/5, o vereador 
Jean Rocha, o Téinha (SDD) formalizou 
um projeto no estilo Indicação (que a 
prefeitura deve fazer por se tratar de 
matéria de competência do executi-
vo). O objetivo é regular o fomento 
para que placas de sinalização de ruas 
sejam colocadas nas esquinas da ci-
dade com patrocínio de empresários, 
locais ou de fora, sem custos para a 
prefeitura. A matéria dá autonomia de 
propaganda anexa às placas (em tema 
que deve ser aprovado pelas autorida-
des) em troca do custo de produção, 
instalação e da manutenção dos equi-
pamentos. 

Em sua justificativa, o vereador 
disse que ele (e outros colegas) teria 
diagnosticado a falta total de sinaliza-

ção das ruas. Falta esta que gera pro-
blema para que turistas e moradores 
ao procurarem endereços, tendo estes 
que ficar perguntando nome de ruas 
nas esquinas e nos comércios da cida-
de. 

O vereador Mateus lembrou que a 
matéria já estaria regulamentada em 
lei municipal deste o governo Rocha (a 
mais de nove anos, portanto). E lem-
brou que o problema do processo é o 
que os empresários não querem inves-
tir em patrocínios de placas em ruas 
longe do centro, quando, para Mateus, 
“estas ruas também necessitam de si-
nalização”.  Mas o presidente da casa, 
vereador Cridão (SDD) veio em defe-
sa da matéria de seu colega Téinha e 
lembrou que em ruas longe do centro 
já há outro PL em tramitação que per-
mite a sinalização em postes de rua, 
baratas e sem necessidade da venda 
de patrocínio. 
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Atletas da natação da SAPT 
conquistam vitórias no Grand Prix 

de Travessias em SC

Os atletas da Sociedade Amigos da Praia de Tor-
res (SAPT) tiveram excelente resultados no GRAND 
PIX DE TRAVESSIAS 2016/2017, que foi concluído re-
centemente em Santa Catarina.Na categoria provas 
curtas, os alunos

Miguel Angelo Arboite e Roberta Vargas Monteiro 

venceram em suas categorias; Já os professores Mu-
rilo Bauer e Marcelo Garcia conquistaram o 1° e o 4° 
lugar (respectivamente) na categoria entre 20 e 24 
anos. O Grand Prix teve 5 provas disputadas em 5 lu-
gares diferentes em SC. A escola de natação Bia Nardi 
e a SAPT, parabenizam os atletas pela conquista!

Torres terá disputas em várias 
artes marciais no Dia 10 de junho
No dia 10 de junho, sábado, a partir das 14h, o 

Clube Capesca sedia evento de lutas de Boxe, K1, 
Kickboxing e Muay Thai.Serão 26 combates, sendo 
cinco deles disputas de cinturões. Tem destaque a 
a disputa de cinturão de Muay Thai, que será en-
tre organizador do evento, Mestre Júlio Silva (Naja 
Torres Team) e Giuliano Primas (Predador Team).

A pesagem será das 9h às 11h, e a arbitragem 
ficará por conta de Jean Guilhon, da FRMT- Fede-
ração Riograndense de Muay Thai. A organização 
é da Naja Torres Team com o apoio da Secretaria 
Municipal de Turismo, Cultura e do Esporte e em-
presas locais. Mais informações com o professor 
Júlio Silva pelo fone (51) 998242196.
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Os atletas do 'Projeto Brincar de Correr' participaram 
do Campeonato Estadual Sub 18 na SOGIPA, em Porto 

Alegre, e tiveram grande desempenho

Ascort brilha e conquista 
mais quatro títulos estaduais 

de atletismo para Torres

No dia 27 de maio (sábado), os atle-
tas do Projeto Brincar de Correr, da 
ASCORT (Associação dos Corredores 
de Torres), participaram do Campe-
onato Estadual Sub 18 de Atletismo 
na SOGIPA em Porto Alegre e tiveram 
excelente desempenho. Vale destacar 
as 4 medalhas de ouro, sendo duas de 
Brenda Brum, uma de Natan Nasci-
mento e outra de Eduardo Bandeira. 
Além disso, foram vários outros pó-
dios, mostrando com resultados a soli-
dez do trabalho realizado pela Ascort. 

As atenções do 'Projeto Brincar de 
Correr' agora se voltam para a corri-

da do Dia do Desafio (que será reali-
zado na Lagoa do Violão, em Torres) 
e a corrida #tamojunto (em prol da 
APAE Torres).  "Devido a grande parti-
cipação no Estadual, fechamos em 3° 
Lugar por equipes no Estadual, sendo 
que as melhores equipes do Rio Gran-
de do Sul estavam presentes.  O Proje-
to agradece a todos Patrocinadores e 
apoiadores, obrigado Psicólogo Vitor 
Job, ao CFC TORRES RS, ao Motorista 
José e ao Paulo pelo apoio de sem-
pre", destacou Cláudio Freitas, treina-
dor dos jovens do projeto Brincar de 
Correr.

3000m rasos - Feminino – Final - Campeã Estadual - Brenda Brum; Vice Cam-
peã Estadual - Emily Bandeira; 4° Lugar - Érica Schardosim

3000m rasos - Masculino – Final - Campeão Estadual - Eduardo Bandeira; 4° 
Lugar - Nicolas Santos; 7° Lugar - Teilor Behenck; 8° Lugar - Lucas Raupp

1500m rasos - Feminino – Final - Medalha de Bronze - Emily Bandeira; 4° 
Lugar - Érica Schardosim

1500m rasos – Masculino – Final - Vice Campeão Estadual - Natan Nascimen-
to; 4° Lugar - Eduardo Bandeira

100m rasos - Masculino – Final - Medalha de Bronze - Pedro Henrique Carlos; 
8° Lugar - Vinicius Manfrom

400m rasos - Feminino – Final por tempo - Medalha de Bronze - Sarah Santos
400m rasos - Masculino – Final por tempo - 7° Lugar - Vinicius da Silva dos 

Santos
2000m com obstáculos - Feminino – Final - Campeã Estadual - Brenda Brum
400m com barreiras - Masculino - Final por tempo - 5° Lugar - Erick Maia
2000m com obstáculos - Masculino – Final - Campeão Estadual - Natã Pres-

tes Nascimento; Vice Campeão Estadual - Nicolas Santos de Sousa; Medalha de 
Bronze - Lucas Raupp Lumertz

800m rasos - Masculino – Final por tempo - 4° Lugar - Natã Prestes Nascimen-
to; 8° Lugar - Eduardo Bandeira; 11° Lugar - Teilor Behenk

200m rasos - Feminino – Final por tempo -  4° Lugar Sarah Santos
Revezamento 4x400m - Misto – Final - 4° Lugar - ASCORT
Classificação por Equipes - 3° Lugar na Classificação Masculino; 5° Lugar na 

Classificação Feminino
200m rasos - Masculino – Final por tempo -  11° Lugar - Vinicius Manfrom; 12° 

Lugar - Vinicius Santos; 13° Lugar - Pedro Henrique;14° Lugar - Tiago Monteiro

Competição, que terá 16 equipes, ocorre entre  meados 
de junho e fim de agosto em Torres

Mais de R$ 10 mil em premiação 
no Campeonato Casa São Paulo 

de Futebol Sete

Com informações de Igor Beretta

No próximo dia 18 de Junho, inicia o Cam-
peonato CASA SÃO PAULO de Futebol Sete,  na 
Arena Copa Torres (localizada na Castelo Bran-
co, atrás da Marauto Veículos). Com a partici-
pação de 16 equipes torrenses, mais de 300 
atletas e comissões técnicas, além da torcida, 
participarão do importante evento futebolísti-
co local, que deverá movimentar mais de 1000 
pessoas. A premiação é significativa e também 
chama a atenção: vai desde dinheiro (para os 4 
primeiros colocados) até carteira de hablitação 
(para o atleta melhor disciplinado)

A Competição, que leva o nome da loja mais 
tradicional da cidade (que patrocina o evento), 
terá quatro grupos com quatro times cada. Con-
forme Igor Beretta, organizador do campeona-
to, jogarão todos contra todos no grupo, clas-
sificando a primeira colocada para as quartas 

de final e a segunda e terceira colocadas para 
as oitavas, onde as vencedoras disputarão as 
quartas de final contra as primeiras colocadas 
dos grupo. No próximo dia 08 de Ju-
nho, na sede da Arena Copa Torres, acontece o 
Congresso Técnico com os representantes das 
equipes, onde serão sorteados os grupos e jo-
gos. Os jogos terão inicio às 14h, 15h, 16h e 17h 
e ocorrerão aos domingos.

 Segundo Igor Beretta, a realização e o 
sucesso do Campeonato só é realidade graças 
aos Patrocinadores e apoiadores: “Sem a Casa 
São Paulo, CFC Torres, Rede Furnas, Crép’s do 
Alemão, RMS, Banca 15, Bora Bora, Mercadão 
dos Óculos, Portal Hotel, Top Dez, Licenciar, La-
boratório Biomédico, Dr Filipe Nery, Prefeitura 
de Torres e Transalva, com certeza não conse-
guiríamos proporcionar um evento dessa enver-
gadura, sucesso garantido, com equipes qualifi-
cadas e as melhores premiações da região”. 

Premiação do campeonato

- CAMPEÃO= R$ 3.000,00;-  VICE-CAMPEÃO= R$ 1.500,00; - 3º LUGAR= R$ 1.000,00; - 4º LUGAR 
= R$    500,00; -  ATLETA DISCIPLINA= Carteira de Habilitação (CFC TORRES); - TREINADOR = Voo de 
Balão; - EQUIPE MAIS DISCIPLINADA= 2 FARDO DE CERVEJA LATÃO; - MELHOR TORCIDA= 3 FARDO DE 
CERVEJA LATÃO; - ARTILHEIRO= TÊNIS; - MELHOR GOLEIRO= CAMISA OFICIAL; - DESTAQUE DA FINAL= 
1 TANQUE DE GASOLINA + R$ 100,00 EM COMPRAS; - SELEÇÃO DO CAMPEONATO= PIZZA + CRÉPS

Dia 4 de junho tem a 3ª Batalha 
“Game of Skate”

No dia 4 junho, domingo, será rea-
lizada a 3ª Batalha “Game of Skate” na 
pista de skate de Torres (na praça Pi-
nheiro Machado). O evento começa às 
15h, engloba três categorias, a Infantil, 
Mirim e Iniciante. Ocorrerá também um 
best trick Amador (melhor manobra)  e 
a apresentação do Dj Anderson Grilo.
As inscrições são gratuitas. Em caso de 
mau tempo, o evento pode ser adiado.

A segunda edição do evento, que 
ocorreu no dia 7 de maio, contou com 
a participação de 50 skatistas que mostraram 
suas habilidades ao público presente. A iniciati-
va - organizada e coordenada pelos skatistas Ro-
bson Da Silva e Rodolfo Martins - tem o objetivo 
de fomentar o skate na cidade e demonstrar 
que Torres conta com vários talentos neste seg-
mento. "No local estarão sendo aceitas doações 
de skates usados, peças e equipamentos de 
segurança usados para que skatistas sem con-

dições financeiras possam dispor destes ítens", 
resalta Róbson. 

A batalha “Game of Skate” acontece men-
salmente, sempre no primeiro domingo do 
mês, tendo como local sempre a pista da Pra-
ça Pinheiro Machado.  O evento tem apoio da 
empresa DS Skate Shop, Deg Stickers , Project 
Skateboards ,do Jornal A FOLHA, Ouem , Finel , 
Ótica Novo Olhar e  Torrika Photosurf. Mais in-
formações pelo fone/wats (51)981689226.
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