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A turbulência nacional, agravada pelas ten-
sões que cercam o dia 24 próximo, quando o 
TRF-4, em Porto Alegre, deverá julgar o processo 
de Moro contra o ex Presidente Lula, para o qual 
esquerda e direita estão convocando grandes 
manifestações . prevendo-se confronto - tem 
obscurecido a questão regional. Não obstante, o 
calendário engole os dias  e a questão da suces-
são eleitoral no RS acaba vindo à tona. Uma ca-
racterística deste processo é uma consequência 
do cenário nacional: Blocos ideológicos contra-
postos e  divididos internamente, num quadro 
geral de pulverização de candidatos, algo dife-
rente de 1989, quando não havia polarização. 
Outra característica é a pobreza do debate de 
ideias. No plano nacional, predomina a disputa : 
Lula é a bandeira da esquerda e o anti-Lula a da 
direita. Ou seja, a esquerda se fixa no passado, 
enquanto a direita, sem rumo,  inventa um  futu-
ro. O presente, concreto, cotidiano e gris, escapa 
a qualquer análise. Uma pena, pois o país, mais 
do que nunca, está precisando discutir as saídas 
estratégicas para a crise. No caso estadual, nem 
disputa há, pois não há uma correspondência 
orgânica entre Lula e um eventual seguidor no 
Estado, sendo que o anti-lulismo, aqui, se des-
dobra em meros interesses pessoais ou partidá-
rios na disputa pelo Piratini, o que, aliás, não di-
fere muito do quadro nacional. Mas no nacional, 
a candidatura Lula opera como um pivô, com 

grande potencial eleitoral no campo da esquer-
da, alimentando o forte sentimento anti-esquer-
da, na outra ponta. No RS este confronto exis-
te, por certo, mas com menor intensidade. Até 
porque não há um forte candidato de esquerda 
ameaçando a continuidade conservadora. Tarso 
Genro, que poderia ainda ter um papel ativo na 
política gaúcha, mercê, talvez, dos problemas fa-
miliares que está enfrentando, jogou a toalha e 
pouco fez, inclusive, para defender seu próprio 
Governo. Com isso abriu caminho no PT para um 
candidato de pouca expressão, M.Rosseto, inca-
paz de se compor com tradicionais aliados como 
PDT, já em campo com Jairo Jorge, ex Prefeito 
de Canoas, segunda maior cidade do Estado, 
e do próprio PcdoB, enfeitiçado com a candi-
datura da Deputada Manu para a Presidência. 
PSOL, como sempre, fará võo solo com Roberto 
Robaina.  Em contrapartida, J. Ivo Sartori nada 
de braçada, num remanso conservador, para a 
reeleição, estreitando as relações com o PTB, 
PSB, PP de Ana Amélia Lemos, aí cabendo um 
convite à Vice e duas vagas ao Senado. O PSDB, 
já enfraquecido no plano nacional, tenta um 
vôo próprio com o Prefeito de Pelotas, Eduardo 
Leite, mas sem abalar o trator governamental. 
A ele e outros eventuais aventureiros adverte  
o Presidente do MDB: "são menores do que a 
causa estadual".

Para não dizer que inexiste um debate, no RS, 

Economista, Professor  da Universidade de Brasilia, signatário da Carta de 
Lisboa 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 

Sucessão à vista no RS

sobre os rumos da economia 
do Estado, cabe lembrar que 
no final do ano passado, o ex 
Secretário da Fazenda Aod 
Moraes manifestou-se, na 
grande imprensa, sobre la-
cunas e potencialidades do 
desenvolvimento da econo-
mia gaúcha:

"Não podemos imaginar 
que vamos competir em 
condições iguais com cen-
tros econômicos como a 
região Sudeste, que tem 70 
milhões, 80 milhões de con-
sumidores, com renda alta e 
com boa infraestrutura. Ou 
com um centro econômico 
como o Nordeste, que tem 
uma massa populacional de 90 milhões de pes-
soas, além de ter mão de obra mais barata. Não 
vamos competir em uma lógica de atração de 
grandes indústrias ou empresas quando exis-
tem outros polos no País. Estamos no extremo 
Sul, com uma população de cerca de 11 milhões 
de habitantes, mais envelhecida que o resto do 
País".

Mas, se vale reconhecer a iniciativa do Ex Se-
cretário, no deserto de ideias sobre o futuro do 
Rio Grande, que apesar de vir perdendo posição 
relativa na economia nacional ainda é uma de 
suas mais sólidas partes, com significativo  eixo 
metal-mecânico de Porto Alegre a Passo Fundo, 
passando por Caxias e uma tradicional agrope-
cuária, não dá para subscrever, sem ressalvas, 
suas propostas. Começando pelo erro crasso na 
avaliação da população nordestina, que, rigoro-
samente, não ultrapassa 56 milhões de pessoas 

e não 90, como ele afirma. Outro ponto falho 
na entrevista de Aod que não toca na questão 
do Pacto Federativo que extrai do bolso dos 
gaúchos um valor anual equivalente à sua dívi-
da consolidada, o que contribui decisivamente 
para o nosso déficit fiscal. Nem fala das perdas 
derivadas da Lei Kandir que desoneram as ex-
portações num Estado com alto coeficiente de 
vendas para o exterior, nem do pacote de bon-
dades das isenções fiscais. Ou seja, confirma o 
papo furado do déficit público sem analisar suas 
causas profundas, primeira delas, a recessão.

Sobre este pano de fundo de baixa intensi-
dade de ideias, começa, então, a se desenhar 
o pleito eleitoral, paradoxalmente melhor ana-
lisado pela imprensa de fora do Estado do que 
pela nossa. Sem grande entusiasmo dos eleito-
res ressabiados, que prometem altos índices de 
abstenção e nulidade de votos. Nossa democra-
cia já viu dias melhores…

OPINIÃO

Palácio Piratini, casa do governo do RS
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O programa Papo Reto/ElesPorElas 
(HeForShe), produzido pela TV AL, será 
gravado em Torres no próximo domingo, 
dia 14, com a participação do presiden-
te da Assembleia Legislativa, deputa-
do Edegar Pretto. A temática envolve a 
construção de políticas públicas para as 
mulheres e a atividade no município do 
Litoral Norte tem a parceria da Prefeitura 
Municipal e da Procuradoria da Mulher 

da Câmara de Vereadores.
A gravação será realizada às 15h, na 

Praia Grande de Torres. Além do pre-
sidente da Assembleia, participam da 
gravação a deputada Maria do Rosário, 
a vereadora Zete Silveira, que é Procura-
dora da Mulher na Câmara, e o prefeito 
de Torres, Carlos Souza. E logo em segui-
da, às 17h, terá início a blitz HeForShe na 
Prainha de Torres, dentro da programa-

ção do município chamado Minha Prai-
nha.

O programa Papo Reto/HeForShe é 
uma mesa redonda gravada em formato 
talk show. Lançado em outubro, o pro-
grama foi realizado com as Universidades 
gaúchas e convidados vinculados à temá-
tica de gênero. A última edição foi na 
cidade de Pelotas, em dezembro. A atra-
ção vai ao ar aos sábados, às 21 horas.

TORRES

TV AL grava programa Papo Reto em Torres neste domingo
Deputados Edegar Pretto e Maria do Rosário se farão presentes na oportunidade

IPTU 2018 tem desconto de 15% em janeiro
A partir da próxima segunda-feira, 

8 de janeiro, a Prefeitura de Torres 
começa a distribuir os carnês rela-
tivos ao pagamento do IPTU 2018. 
Quem pagar a cota única até o dia 22 
de janeiro de 2018 terá desconto de 
15% sobre o montante (Imposto mais 
Taxa de Lixo). Quem optar por pagar 
de uma só vez em fevereiro, terá 10% 
de desconto e o vencimento será  no 
dia 23. O pagamento em cota é uma 
boa oportunidade para o contribuinte 

economizar e ainda ajudar a cidade a 
crescer.

Este ano, o reajuste no pagamento 
do IPTU é zero. O valor será igual ao 
de 2017, sendo que em alguns casos 
ainda vai baixar. É que pela lei deste 
Imposto, à medida que o imóvel vai 
se depreciando, o valor diminui, o ín-
dice vai de 10% a 35% começando a 
ser aplicado quando o imóvel atinge 
cinco anos e gradativamente até aos 
35 anos. O único reajuste será na taxa 

de coleta de lixo que vai aumentar em 
2,54%.

O pagamento poderá ser efetuado 
em qualquer agência bancária ou loté-
rica até a data do vencimento. Para os 
que optaram em parcelar o imposto 
em dez vezes, sem descontos, de mar-
ço a dezembro, tem a primeira parcela 
vencendo no dia de 5 de março e as 
demais, mensais e consecutivas.

Os carnês serão entregues pelos 
Correios no endereço de correspon-

dência, tal como consta no Cadastro 
Imobiliário do Município de Torres. A 
previsão é que até o dia 17 de janeiro, 
todos os carnês estejam entregues. 
O contribuinte que por alguma razão 
não receba o seu carnê do IPTU/2018 
em tempo hábil, poderá obter uma 
segunda via diretamente no Setor de 
Atendimento ao Cidadão, localizado 
no térreo da sede da Prefeitura ou 
através do link IPTU no site www.tor-
res.rs.gov.br

Prefeitura realizando melhorias em Itapeva 
Norte e outras praias do Sul

TORRES - Começou pela praia Paraíso, no 
início de janeiro, o recolhimento de galhos nas 
Praias do Sul. Todas as praias serão contempla-
das, pelo menos uma vez por semana. Quem 
garante é o secretário municipal de Obras e Ser-
viços Públicos, Davino Lopes, elencando muitas 
melhorias realizadas em várias praias. Diversas 
obras são feitas pela Prefeitura em parceria com 
a comunidade.

Na Itapeva Norte, Sul e Lagoa Jardim, várias 
ruas foram patroladas e outras receberam a colo-
cação de base. A Rua Santa Maria, na Lagoa Jar-
dim, foi uma das atendidas. Na próxima semana 
deverá ser colocado saibro nas ruas que ainda 
não foram contempladas.

A Praia Recreio teve várias ruas pavimentadas 
com blocos intervalados de concreto (PVS). A 
Rua das Conchas foi um das beneficiadas. Ainda 
na Recreio, foi colocada pela Secretaria de Obras 
em parceria com a comunidade, uma rede de 21 

metros, demanda dos moradores. Os 21 canos 
colocados interligaram o vão que existia.

Recentemente na Estrela do Mar foi conclu-
ída cerca de dois mil metros de calçamento em 
parceria com a comunidade. Na Praia Real, Rua 
Cinco, cerca de 500 metros quadrados estão 
sendo repavimentados. Nas Ruas Oito, Nove 
e na Rua A aproximadamente dois mil metros 
receberam pedra de bloqueto regular. Na Praia 
Gaúcha, duas caçambas de fresa asfáltica foram 
colocadas na Interpraias, atendendo solicitação 
dos moradores.

Na próxima semana será dada continuidade 
às obras na Estrela do Mar e na Praia Webber 
que será repavimentada na curva da Praia. As 
praias ainda foram beneficiadas com a limpeza 
de valos, caso da Praia Real, Estrela do Mar e 
Santa Helena. 

FONTE: Prefeitura de Torres

BAZARTE: evento colaborativo de artistas 
aos domingos, na Praia da Cal

O espaço Muitas Luas abre suas portas, du-
rante todos os domingos do mês de janeiro, para 
o 1º BAZARTE. Trata-se de um evento colabora-
tivo de artistas, artesãos e terapias alternativas  
com o objetivo de promover entretenimento, 
encontros e divulgação de variados trabalhos. 
O Muitas Luas fica no calçadão da Praia da Cal 
- sempre promoveu encontros de amigos com 
luaus, roda de violão, exposição, reiki solidário e 
trocas, estudos e etc.

 
BAZARTE - Apresentação artísticas
(Todos os domingos de janeiro)

10h – Aula de yoga
15h - Dança do ventre - Natália Mahaila Fi-

sioterapeuta e Bailarina árabe internacional.
16h – Aula de yoga
17h – Happy houer com Inaudi Ferrari – 

apresentando o CD Tempo Três
19h – Aquella – monólogo teatral com Rita 

Stann – montagem baseada em La Intrusa de 
Eduardo Galeano

Programação variada: 10h às 20h
→ Projeto Fotográfico VIVA as nossas dife-

renças sua diferença me faz bem;
→ Ateliê RECOS - confecção com reaprovei-

tamento de sombrinhas (tecido) descartadas, 
jeans, banners, entre outros materiais, assim 
como, a Biojóia (capim dourado);

→ Diversoul composições roupas artesanais 
moda cigana, hipster e conceitos cosmopolitas;

→ Brechó;

→ Auriculoterapia chinesa – Natália Mahaila 
Fisioterapeuta ( a técnica faz parte de um con-
junto de técnicas terapêuticas, que tem como 
base os preceitos da Medicina Tradicional Chi-
nesa , é uma técnica muito indicada para dor, 
emagrecer, vícios , insônia e estresse, entre ou-

tras.
→ Massagem relaxante e terapêutica – Jani-

se
→ Camisetas custumisadas – Projeto Berça-

rio Marinho
→ Reiki - Fernanda Sinhoreli
→ Atendimento e toque para a saúde - São 

avaliações do corpo, da energia e do stress. 
Massagens em pontos reflexos e técnicas men-
tais para retirar dores e estress em geral - Mas-
sagem Águeda (Paulo de Tarso Muller, Giseli 
Paulon e Ana Lúcia Mohr→ Alimentação funcio-
nal: suco verde, tapiocas, empadas vegetarianas 
e tortas funcionais com frutas.
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ESTOQUE DE
MAIOR 

SEMINOVOS
DO LITORAL NORTE

Aproveite

995,00
R$

ENTRADA + 48X

TANQUE CHEIO

PELÍCULA+
+

Verão
COMPLETO

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

Desde janeiro de 2017, a Praia de Fora - cuja 
extensão inicia-se logo após a Praia da Guari-
ta, tendo sua orla passando pela unidade de 
conservação do Parque de Itapeva- está fecha-
da para veículos, conforme decisão da justiça 
federal. Porém, esta decisão - embasada no 
entendimento da legislação e argumentos de 
proteção ambiental - desagradou muita gente 
que, por décadas, teve o hábito de utilizar-se 
daquele espaço da orla de Torres, acessando-
-o para lazer com seus carros. E na manhã da 
sexta-feira passada (5 de janeiro) representan-

tes da Prefeitura de Torres, Governo do Esta-
do, Fundação Estadual de Proteção Ambiental 
(Fepam) e Parque Estadual de Itapeva (PEVA) 
reuniram-se na sede administrativa do PEVA 
para estudarem a forma de utilização da Praia 
do Fora nesta temporada. A reunião foi con-
vocada pelo diretor técnico da Fepam, Gabriel 
Simioni Ritter, a partir de documento encami-
nhado pelo prefeito Carlos Souza ao órgão, 
buscando uma indicação sobre as possibilida-
des de acesso de carros no local.

A busca da municipalidade é que seja indi-
cada uma possibilidade para o uso regrado de 
carros, mas de forma que se evitasse (ou se re-

duzisse ao mínimo 
possível) o impacto 
ambiental junto a 
Praia de Fora. "Este 
procedimento seria 
adotado na fase 
intermediária, en-
quanto o Plano de 
Manejo do Parque 
encontra-se em 
processo de revi-
são. Muitas suges-
tões foram apre-
sentadas, porém, 
os encaminhamen-
tos serão eleitos 
em próximo encon-
tro, ainda sem data 
definida, quando 
estudos técnicos 
serão analisados", 
explicava a matéria 

da prefeitura de Torres sobre o assunto.
Entre  as possibilidades levantadas nesta 

última reunião, está a de liberar o acesso de 
veículos numa área específica -  no caso, da Pe-
dra da Praia de Fora até a entrada do Parque 
Itapeva - com a chegadas dos visitantes à Praia 
de Fora por meio do transporte Dindinho. 
"Compondo esta ferramenta turística para 
Torres nesta temporada, a Prefeitura sugere a 
criação de um acesso regrado a determinado 
número de veículos - com fiscalização, respei-
tando o impacto ambiental por tratar-se de 
unidade de conservação", indicava a matéria 
da Prefeitura.

A reunião contou com a presença da secre-
tária-adjunta da Secretaria Estadual do Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável, Maria 
Patrícia Mallmann e do diretor técnico da Fe-
pam, Gabriel Simioni Ritter (acompanhado de 
outros técnicos  Porto Alegre e do Litoral Nor-
te). Da Prefeitura de Torres, estavam presentes 
os secretários interinos do Meio Ambiente e 
Urbanismo (Júlio Agápio) e do Turismo, Cultu-
ra e Esporte(Sílvia Brognoli). Do PEVA partici-
param o gestor Paulo Grübler e a técnica am-
biental Danúbia Nascimento. Ainda participou 
a presidente do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente, Ivana Freitas.

Cancela e placa - instaladas no começo do ano passado, proibindo a passagem de 
veículos na Praia de Fora - seguem no local

MEIO AMBIENTE

Debate sobre acesso de veículos na Praia 
de Fora novamente em foco

Reunião ocorrida no último dia 05 de janeiro para debater a questão

Responsável por plano de manejo, ONG Curicaca manifesta-se
Em comunicado público feito no Facebook 

na última segunda-feira (08), a ONG Instituto 
Curicaca (que é responsável pelo Plano de Ma-
nejo do PEVA, em fase de elaboração) emitiu 
sua preocupação por não ter sido convidada 
a participar desta última reunião - ocorrida no 
dia 05 de janeiro, para debater as possibilidades 
de acesso aos veículos na Praia de Fora. "Avi-
sado da reunião, sem ser convidado, o Institu-
to Curicaca formalizou às instituições que nela 
estariam, dando um alerta. Novamente a ONG 
informou sobre as questões ambientais envol-
vidas, os fatos ocorridos em 2014 e 2015 com 
atropelamento e morte de espécies ameaçadas, 
os graves riscos da morosidade de medidas de 
controle. Avisou também o Ministério Público 
Federal, de forma precavida. A representante 

do COMMAM, Ivana Freitas, que estava pre-
sente, tratou de lembrar a todos sobre o nosso 
alerta oficializado".

Coordenador Técnico da ONG Instituto Curi-
caca, Alexandre Krob recordou que, no dia 8 de 
dezembro de 2017, já havia sido realizada uma 
reunião preparatória para o controle da circula-
ção de veículos nas praias de Torres, especial-
mente em frente ao Parque Estadual de Itape-
va. Neste encontro, que ocorreu há pouco mais 
de um mês, estavam presentes representantes 
da Prefeitura Municipal (Setores de Meio Am-
biente e de Trânsito), da Brigada Militar (BM), 
do Comando Ambiental da BM, da Secretaria do 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do RS 
(através de representantes do Parque Estadual 
de Itapeva), do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente de Torres e do Instituto Curicaca. 
"Na referida reunião, foi estabelecido um 

plano de ação para melhor organizar o controle 
de veículos nas praias de Torres no período do 
veraneio 2017/18. Em síntese, ficou definido 
que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
atualizaria o mapa de pontos de acesso poten-
cial de veículos à praia e verificaria a situação 
das estruturas de barramento e da sinalização. 
De posse desse mapa, o Departamento Muni-
cipal de Torres instalaria ou reinstalaria as es-
truturas e sinalizações, considerando que uma 
cancela já havia sido instalada no acesso junto 
ao Parque da Guarita", ressaltou Alexandre 
Krob. Ele continua explicando outras questões 
pré-estabelecidas na reunião de dezembro. "A 
Brigada Militar faria a fiscalização eventual, es-

tabelecendo autuações de trânsito previstas e 
ficaria em alerta para atender chamados das 
demais partes e da população. O Parque Esta-
dual de Itapeva exerceria rondas rotineiras na 
praia com fins de informar os desavisados e de-
mandar apoio da Brigada quando necessário. 
O Comando Ambiental faria, também, rondas 
rotineiras com fins de fiscalizar danos ambien-
tais sobre animais da fauna silvestre ou sobre 
o ambiente natural, estabelecendo autuações 
quando necessário. Uma agenda de ações de 
campo conjuntas entre os envolvidos seria es-
tabelecida pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente com a Brigada Militar, com cerca de 
cinco eventos em datas aleatórias. O Instituto 
Curicaca faria a divulgação pública por meio de 
matérias, releases e posts nas redes sociais".

Proibição motivada por estudo de monitoramento de impacto 
De acordo com Krob, a proibição da circu-

lação de veículos na praia em frente ao Par-
que Estadual de Itapeva ocorreu por meio 
de decisão judicial  - embora esteja prevista 
em lei (ele citou a Lei Estadual 9.204, que 
proíbe a circulação de veículos na praia, e 
a regulamentação da Lei Federal  7.661 que 
complementam o entendimento dos moti-
vos). 

Mas Krob expressa que a decisão foi mo-
tivada e subsidiada, também, pelos resulta-
dos de estudo de monitoramento do impac-
to de pessoas, veículos e cachorros sobre as 
espécies usuárias dessa e de outras praias 
próximas num trecho de 35 km. "Durante 
18 meses, que abrangeram os veraneios de 
2014/15 e 2015/16, o impacto sobre espé-
cies de aves limícolas e costeiro-marinhas 

migratórias e sobre lobos e leões-marinhos 
foi monitorado mensalmente e demonstrou 
a presença de perturbações significativas 
para alimentação, repouso, reprodução e 
recuperação de ferimentos. Para as pessoas, 
foi encontrado um limite aceitável ou ca-
pacidade de carga, para os cachorros ficou 
claro a necessidade de controle para que 
não perturbem os animais e não predem 

os ninhos e filhotes e quanto aos veículos, 
foram identificados diversos casos de atro-
pelamento de filhotes e de animais adultos 
quando em repouso. Ou seja, o dano à fauna 
silvestre causado pela circulação de veícu-
los, situação aqui em destaque, ficou clara-
mente qualificado.Destaque-se que dentre 
os animais silvestres que usam a praia, exis-
tem espécies ameaçadas de extinção".

Nova reunião alinha posição pelo controle de veículos
Segundo novo comunicado da ONG Ins-

tituto Curicaca, um novo "passo oficial" foi 
dado junto à Prefeitura de Torres em prol da 
proibição do acesso de veículos às praias do 
município.  Em reunião realizada na manhã 

de quarta-feira (10), após deliberação entre 
os presentes no encontro, foi reiterado que 
motoristas que desrespeitarem o bloqueio e 
acessarem a Praia de Fora com carros ou mo-
tos serão multados. 

"Na próxima sexta-feira à tarde, será feita 
nas praias uma ação conjunta entre a Prefei-
tura, a Brigada Militar, o Parque de Itapeva, 
o Instituto Curicaca e o Conselho de Meio 
Ambiente para orientar a população sobre a 

medida e fiscalizar o cumprimento da norma 
(conforme a Lei Federal 7.661 e a Lei Estadual 
9.204).

*Com Prefeitura de Torres e ONG Curicaca
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O advento do impedimento da ex-presidente Dil-
ma em 2015, feito pelo Congresso Nacional, portan-
to de forma Política, embora dentro da lei, deixa um 
ENORME espaço para a esquerda nesta eleição que se 
aproxima. Os militantes do PT sempre consideraram o 
impedimento como um GOLPE, e mantém este estri-
bilho de discurso nos dias atuais. Reportam inclusive 
aos tribunais (de justiça) a culpa de entrar no “golpe”, 
caso o ex-presidente Lula seja condenado em segunda 
instancia e não possa concorrer no pleito deste ano à 
presidência do Brasil.  

Sempre achei que, politicamente, para os adversários, 
era um equívoco fomentar o Impeachment de Dilma. 
Achava que, para a oposição, a obrigação de Dilma ter 
de cortar na própria carne da esquerda os erros cometi-
dos nos 12 anos de poder de Lula e dela, entre 
2003 e 2014, seria uma forma mais natural dos 
opositores deste sistema se fortalecerem -  e a 
partir disso construirem seus discursos, a fim de 
enfraquecer os apoiadores da esquerda no Brasil 
nesta eleição de 2018. A ex-presidente impedi-
da, inclusive, já anunciava medidas similares às 
tomadas pelo presidente Temer em seu governo, 
simplesmente por ter a obrigação de brecar o 
caminho do fosso que o Brasil estava rumando.

Pois agora no Brasil - com Lula ou com ou-
tros defensores da política de Lula no governo 
- o discurso da esquerda se abre para ter um sau-
dosismo coerente. Vão dizer que na época de 

Lula tinha mais emprego, mais politica de apoio direto, 
mais dinheiro para o povo, enfim. E o povo vai acre-
ditar, porque se trata de um fato. Não dá para provar 
que os problemas atuais do Estado do RS são frutos do 
governo do PT, nem que os problemas do Brasil são 
frutos também da era Lula/Dilma, 2003/2014. 

Com certeza a esquerda deve ir firme ao segundo 
turno com este discurso. E a roubalheira, que seria de-
bitada só ao PT após o mensalão e o início do petro-
lão, acabou se espraiando para o PMDB, PP e até o 
PSDB, pelo menos em indícios. Portanto, roubalheira 
como mote de concorrente sobra para poucos partidos. 
A maioria esta envolvida do sistema de captação de 
recursos da política, institucionalmente corrompido no 
Brasil.

Esteve em várias cidades aqui do Li-
toral norte na semana que passou, o pré-
-candidato ao governo do RS dentro do 
PDT, o ex-prefeito de Canoas Jairo Jor-
ge. Ele está preparadíssimo para o emba-
te, com motes de campanha na ponta da 
língua e com um discurso coerente, sem 
contradições.

O preparo de Jairo Jorge mostra tam-
bém que ele deve propor uma agenda di-
ferente da agenda que o PDT geralmente 
apresenta, mais social, mais à esquerda.  
Ou seja, convenceu seu partido também.  
Sua proposta caberia como uma luva em 
um candidato extremamente liberal. Ele 
quer DIMINUIR drasticamente o tama-
nho do Estado, cortar níveis hierárquicos 
e diminuir a carga tributária. Jairo Jorge 

acredita que, desta forma, as empresas 
ficarão mais competitivas, consequente-
mente venderão mais e se incluirão mais 
na economia. Consequentemente, tam-
bém, gerarão mais impostos para o Es-
tado, mesmo com alíquotas subsidiadas, 
como propõem o projeto do pedetista, 
além de ser uma forma de CAPTAÇÃO 
de indústrias para o Estado, vindas de 
outros lugares do Brasil ou vindas princi-
palmente de fora, as multinacionais. 

Concordo em gênero, número e grau 
com a PROPOSTA de Jairo Jorge. Acho 
que sua plataforma vai brigar mais com o 
candidato do PSDB, Eduardo Leite, que 
deve ser similar, ou com algum candi-
dato dos partidos Liberais que surgiram, 
como, por exemplo, o “Novo”, que vai de 

Manoel Bandeira, ou com a proposta do 
PP, que pode projetar campanha com algo 
parecido através de Luiz Carlos Heinz. 

O difícil será ir para o segundo turno 
com este discurso. Se o PDT entrasse 
com seu discurso tradicional, defenden-
do um Estado grande, mais social, com 
mais políticas públicas de apoio direto ao 
cidadão mais necessitado e com a defe-
sa das estatais -  como classicamente se 
comporta a esquerda - talvez competisse 
com PT, que talvez vá de Miguel Rosse-
to, ou com PC do B de Manoela, ou com 
PSOL. Nesse cenário, se ganhasse a vaga 
no segundo turno, o PDT iria disputar (ai 
sim) com as propostas liberais e seu dis-
curso seria competitivo. 

Mas talvez estejamos chegando a um 

amadurecimento na politica. Ou seja, 
numa certeza clara e institucionalizada de 
que, para se desenvolver e criar empre-
go, renda, e melhor ambiente coletivo, o 
crescimento das empresas e da produção 
em geral é a melhor receita. Não dá para 
emplacar mais àquele discurso que o em-
presário é 'o bandido da sociedade', que 
não se preocupa com o social, o que é er-
rado na base... mas muitos discursos polí-
ticos ainda sobrevivem com este mote de 
bater em quem empreende.

Talvez, portanto, o PDT esteja de-
fendendo o trabalhador sugerindo que 
a criação de emprego é a melhor forma 
de defesa da categoria, o que se poderia 
chamar de 'Trabalhismo Neoliberal'. Pa-
rabéns ao PDT.  

OPINIÃO
Fausto Araújo Santos Jr.

CAMINHO CORRETO

OPINIÃO

DISCURSO DA ESQUERDA VAI SER DE ESPERANÇA DA “VOLTA”

PMDB TERIA DE DEFENDER A MESMA COISA
Ainda não estão definidos os nomes das agre-

miações para concorrer ao governo do Estado. 
Mas o PMDB deve tentar a reeleição do atual go-
vernador Ivo Sartori, que também terá chances. 
Explico.

As críticas que denigrem a imagem do atual 
governador vem (principalmente) das pessoas li-

gadas ao sistema público: servidores, CCs e pen-
sionistas de servidores do RS, que receberam seus 
salários com atraso. A outra parte dos mais de 10 
milhões de gaúchos pode estar vendo o governo 
como uma administração responsável, que cuidou 
para não deixar o estado ficar inviável, embora 
tenha atrasado salários e feito muito pouco inves-

timento.  E este discurso pode ser bom para se 
reeleger. 

Mas o governo Sartori deveria propor um novo 
governo similar ao sugerido pelo candidato do 
PDT. O de DIMINUIR o tamanho do Estado e de 
deixar as empresas mais competitivas. Pra mim, 
trata-se de um segundo passo administrativo, de-

pois de fechar as torneiras dos cofres, que esta-
vam abertas e sem medidor até o ano de 2014.  E o 
discurso pode ser bem empregado de forma a aju-
dar a 'não cortar' a estrutura de forma radical no 
primeiro momento, mas de fazer o tema de casa 
após regular o fluxo de caixa do sistema económi-
co público, como fez (e faz) o atual governador. 

OPORTUNISMO DE MORALISTAS 
  No mundo inteiro, a assunção 

da chamada “direita” no poder tem 
acontecido muito mais por países te-
rem a obrigação de colocar as finan-
ças em dia do que exatamente por 
ideologia. A população como um 
todo, quando nota que a coisa não 
está bem, acaba preferindo admi-
nistrações CONSERVADORAS nas 
ações de Estado e da economia para 
salvar problemas gerados por er-
ros administrativos anteriores. Isto 
aconteceu na Espanha, na França, 
na Grécia e em vários outros países. 

Mas os arautos do conservado-
rismo de COSTUMES aproveitam 
o momento e se projetam em cima 
de preconceitos que foram injeta-
dos nas cabeças das sociedades no 
passado, mas que ainda existe na 
cabeça de MUITA gente, que acha 
que eles não são preconceitos: são 
conceitos. E aí entra preconceitos de 
gênero, de cor, de nacionalidade, de 
sexualidade, dentre outros. 

São os chamados populistas de 
direita, que incutem na cabeça de 
incautos que o problema da humani-

dade está nos “progressismos”. In-
cutem que os que não são religiosos, 
brancos, magros, altos e estudaram 
são pessoas inferiores e atrapalham 
a vida dos superiores.... um discur-
so ridículo, mas que ainda cabe em 
conceitos conservadores de famílias 
e até de entidades que acham que o 
conservadorismo é o único cami-
nho. 

No Brasil já apareceram vários. 
Tomara que este tema não seja 
usado em campanha para angariar 
votos. Quando isto acontece e o 
discurso vence, chegamos perigo-
samente às situações similares ao 
nazismo, ao fascismo.  E sabemos 
que este sistema é, além de errado e 
manipulador, uma praga para qual-
quer lado da humanidade. 

Tomara que, se houver discursos 
conservadores, que sejam somente 
na economia. Os costumes do povo 
devem ser respeitados como um sis-
tema PLURAL de opções. Liberda-
de deve haver em tudo. Não existe 
liberdade pela metade. Pela metade 
é manipulação da palavra liberdade. 
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Na região, pré-candidato do PDT ao governo do 
RS demonstra preparo para embate eleitoral

Uma agenda liberal e diferenciada

Por Fausto Júnior

Nesta semana, o litoral gaú-
cho foi o palco do roteiro pelo 
estado do pré-candidato do PDT 
(Partido Democrático Trabalhista) 
ao governo do Estado na próxi-
ma eleição: Jairo Jorge, o ex-pre-
feito de Canoas por oito anos 
(2005/2012). Na terça-feira, dia 
9 de janeiro,  sua estada pela re-
gião iniciou em Torres, onde foi 
recebido pelo vice-prefeito da ci-
dade Fábio Amoretti, vereadores 
Dê Goulart e Rogerinho, além de 
pedetistas históricos locais. Na 
comitiva de Jairo Jorge que visi-
tou Torres estavam também os 
deputados federais gaúchos do 
PDT, Pompeu de Matos e Afonso 
Motta (que devem tentar reelei-
ção ou uma cadeira no Senado), 
além do ex-prefeito de Arroio do 
Sal, Luciano Pinto, que está plei-
teando uma vaga para concorrer 
à deputado estadual pelo partido 

dos brizolistas. 
 Na ocasião, Jairo Jorge deu 

entrevistas em rádios torrenses 
e disponibilizou um tempo para 

uma coletiva de imprensa no res-
taurante Girardi. E após, encerrou 
sua estada em Torres com uma 
reunião de trabalho na Câmara 

Municipal, onde expos aos com-
panheiros de partido e simpa-
tizantes da agremiação política 
(convidados para o encontro lo-

cal) suas intenções e sua platafor-
ma política para o pleito em que 
pretende concorrer pelo PDT à 
vaga de governador do RS.

Jairo Jorge (de terno na foto) projeta agenda liberal na economia e administração, além de revolução da Educação do RS, buscando repetir feito de Brizola 

Comitiva de pré-candidato teve deputados federais e pretendentes a deputado estadual, além da bonita recepção de pedetistas da região, como em Torres 

A FOLHA elaborou algumas 
perguntas ao pré-candidato, en-
focando atitudes “de fundo” de 
Jairo Jorge, que foi prefeito por 
dois mandatos em Canoas e se 
destacou por ser um administra-
dor ágil, corajoso e coerente com 
seus discursos, quando estava 
ainda no Partido dos Trabalha-
dores (PT). É que se trata de um 
pré-candidato com boas chan-
ces de dar certo e efetivamente 
concorrer, assim como é um pré-
-candidato que promete não en-
trar coligado como vice em outra 
combinação. Portanto, foi ques-

tionado como um estadista no 
todo, e não somente em temas 
que interessam especificamente 
a região do Litoral Norte, onde 
nos encontramos.

Jairo Jorge acredita que o go-
verno do Estado do RS tem saída. 
Mas que deve sofrer um choque 
de gestão. Ele defende que a bu-
rocracia e a carga tributária são 
entraves que engessam qualquer 
caminho a ser seguido por go-
vernantes estaduais. Portanto, 
a desburocratização e a dimi-
nuição da carga tributária são 
elementos-chave na receita do 

pré-candidato ao governo - uma 
agenda liberal na gestão e área 
econômica. 

E focando na mesma econo-
mia, o pretendente da cadeira 
maior do governo gaúcho su-
gere que as empresas locais se-
jam competitivas, diferente de 
hoje em dia. Ele exemplificou 
mostrando o tempo que uma 
empresa demora em ter licença 
ambiental para se estabelecer 
no Rio Grande do Sul se com-
parado ao estado vizinho, Santa 
Catarina, na mesma demanda. 
Em seu levantamento, aqui no RS 

são 900 dias de demora, quando 
no estado vizinho são apenas 90 
dias. E indagou: “Para onde vai 
um empresário quando faz esta 
comparação?”. 

O governável também exem-
plificou a perda da competivida-
de de empresas de nosso Estado 
em itens de alto consumo, como 
o gás de cozinha. Ele levantou 
que o mesmo produto - um bo-
tijão de gás - é vendido em Santa 
Catarina por R$ 65, quando aqui 
o mesmo botijão, da mesma 
marca, é vendido por R$ 80.  Jai-
ro Jorge justifica sua busca nes-

te sentido exemplificando o que 
fez no governo de Canoas. Lá ele 
afirmou ter conseguido deixar 
o ambiente empresarial mais 
competitivo, baixando impostos 
municipais como o ISS (Imposto 
Sobre Serviços) através de proje-
tos estruturados e estruturantes. 
Quanto mais a empresa recolhe 
impostos mais a alíquota baixa, 
deixando-a mais competitiva. E 
esta estratégia levou, conforme 
diz, quase 20 mil empresas a se 
instalarem na cidade com a po-
lítica de incentivos fiscais no ISS 
implementada. 

Choque de gestão
Somente três níveis hierárqui-

cos na administração de governo 
e menor número de secretarias é 
a receita de gestão de Jairo Jorge 
para a modernização necessária 
na administração do governo do 

RS. Ele acha que isto pode ser 
feito com uma revisão geral de 
procedimentos burocráticos, in-
corporando atividades e departa-
mentos de todas as áreas do go-
verno. E o foco do Trabalho fica 

voltado para Educação, Saúde e 
Segurança.

 Mas o resultado maior é o in-
centivo à produção das empresas 
do Estado e à captação de impos-
tos a mais com esta estratégia, 

onde mais empresas se instalam 
no Estado e as que estão aqui ins-
taladas aumentariam suas ven-
das (a partir dos incentivos fiscais 
e dos resultados da desburocrati-
zação). Para ele é necessário que 

se aumente a arrecadação de 
impostos de forma firme no RS, 
para que trabalhemos em outro 
patamar. E para isto ocorrer, só 
com incentivos aos empresários, 
conforme sua tese.

Estatal? Só as estratégicas... E que dão lucro!
A FOLHA perguntou, ao preten-

dente do PDT para a cadeira de 
governador na eleição deste ano, 
o que ele achava de estatais, já 
que seu partido (em geral) defende 

manter as empresas do Estado. Jai-
ro Jorge enfrenta a questão com cla-
reza. Para ele, algumas empresas es-
tatais e autarquias de serviço (como 
fundações) não possuem mais espa-

ço.  Elas foram criadas porque não 
existia como ter aqueles produtos e 
serviços num tempo atrás. Portanto, 
no atual cenário globalizado,  devem 
ser vendidas ou extintas. 

Na estrutura estatal atual do 
governo do RS, o ex-prefeito de 
Canoas sugere que o Banrisul se 
mantenha (porque atende interes-
ses do governo e do funcionalismo 

público). Assim como defende que 
a CEEE e a Corsan são estratégicas 
e podem dar lucro, portanto devem 
ser mantidas na mão do governo 
gaúcho. 

Revolução na Educação
O pré-candidato ao governo 

gaúcho também acha que o lu-
cro das estatais deve ter receita 
e lugar pré-estabelecidos, sendo 
que estes lugares devem focar 
na prioridade social do governo. 
Para ele esta prioridade é a Edu-

cação. Ou seja, por lei, o lucro das 
estatais deveria ser distribuído 
totalmente para ser investido no 
desenvolvimento do sistema edu-
cacional do RS.

 Jairo Jorge acha que só o PDT 
tem capacidade interna e “know 

how” para realizar uma nova re-
volução na Educação: ele exem-
plificou citando os feitos do ex-
-governador do Estado Leonel 
Brizola na área no começo dos 
anos 60, bem como os esforços 
do governo de Alceu Colares (en-

tre 1990 e 1994).
“Quando Brizola mudou a edu-

cação, o Estado tinha metade da 
sua população analfabeta e fez 
uma revolução que deixou nosso 
Estado na liderança do setor no 
Brasil. Colares também tentou 

e quase implantou a escola em 
dois turnos por aqui. Portanto, o 
PDT tem capacidade de implan-
tar uma revolução da Educação 
gaúcha, com recursos captados 
previamente para isto”, defende 
Jairo Jorge.
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Previdência que deve mudar é a do setor público
A FOLHA perguntou para Jairo 

Jorge o que ele achava da reforma 
da Previdência e qual era sua opi-
nião sobre o tema. Ele respondeu 

que se trata de um debate neces-
sário a ser feito em níveis nacio-
nais. Sugeriu que o governo Temer 
não está tendo credibilidade para 

impor suas ideias por conta da má 
avaliação, e por isto acha que pode 
ser difícil a mudança. Mas disse 
que, para ele, as grandes modifica-

ções que devem ser feitas no sis-
tema de Previdência do Brasil são 
no setor PÚBLICO. O privado, para 
ele, não é o culpado pela tendên-

cia à falta de sustentabilidade do 
sistema de previdência projetada 
pelos panoramas, conforme suge-
riu na entrevista coletiva.

Plantando uma árvore como mote de atitude
A arrancada eleitoral do pré-

-candidato do PDT ao governo 
gaúcho, Jairo Jorge, está tendo 
um padrão. Por onde passa, ele 
está mobilizando os militantes de 
seu partido com o discurso de não 
atacar nenhum governo, mas sim 
sugerir uma revolução de gestão 
para o Estado como a única forma 
de salvar o RS da penumbra que 
se encontra. Paz com firmeza de 
propósitos, portanto. 

Quando chega aos lugares, 
planta uma árvore para represen-
tar seu caminho na política neste 
ano. Ele diz que plantar uma ár-
vore sugere que ele terá que vol-
tar para regar a mesma e revisar 
o crescimento da semente. “Es-
tamos plantando uma semente 
e queremos o apoio para que ela 
de frutos, mas temos que voltar 

muitas vezes no lugar para veri-
ficar seu crescimento”, afirma. 
Em Torres, a árvore foi plantada 
em alto estilo na manhã de terça-
-feira (09), na borda da Lagoa do 
Violão, com a presença de com-
panheiros de partido da cidade e 
região. 

Jairo Jorge se caracteriza por 
isto. Trabalhar para frente sem 
atacar os oponentes. O jornalista 
de formação acredita que é desta 
forma que ele consegue vencer 
os obstáculos e levar seus gover-
nos e suas equipes à processos 
inovadores e corajosos. E em Tor-
res o processo já pegou. O vice-
-prefeito Fábio Amoretti prome-
teu publicamente que o PDT da 
cidade irá plantar esta semente 
no coração de todos os torrenses 
- praticamente um discurso ante-

cipado de campanha.
Depois de Torres, a comitiva 

do pré-candidato brizolista ao 

governo do RS foi até Dom Pedro 
de Alcântara, Mampituba e Mor-
rinhos do Sul na mesma terça-fei-

ra (09). Na quarta (10) a mesma 
equipe foi a Itati, Três Cachoeiras 
e Arroio do Sal.

Vereador Pardal pede direto para governador Sartori 
o término da obra de esgoto do bairro Igra Norte

Na tarde desta última 
quinta-feira, dia 11 de ja-
neiro, o vereador torren-
se, Valmir Daitx Alexandre, 
o Pardal (PRB) participou 
de uma audiência com o 
governador do RS José Ivo 
Sartori. No encontro Pardal 

reclamou pessoalmente 
com o governador do Es-
tado sobre a falta de com-
promisso da Corsan em 
acabar a obra de implanta-
ção de captação de Esgoto 
no bairro Igra Norte, em 
Torres. 

Novela antiga

A obra iniciou ainda no 
governo de João Alberto, 
quando o secretário de In-
fraestrutura do RS (que di-
rigia a Estatal Corsan) era o 
atual prefeito de Gravataí 
Marco Alba, servidor do go-
verno Yeda Crusius Á época, 
as obras andaram bem, mas 
com o término do gover-
no Yeda, em 2010, a Corsan 
deixou de priorizar a cidade 
como fazia anteriormente. O 
atual vereador Pardal tam-
bém foi vice- prefeito e secre-
tário nestas gestões em Tor-
res e sabe bem da história do 
Esgoto do Igra Norte. 

O atraso ocorreu por con-
ta da necessidade da cons-
trução de uma emissora de 
esgoto (que capta o esgoto 
local e emite para a ETE no 
bairro Salinas). Além disto, 
várias construtoras que pega-

ram a empreitada quebraram 
ou desistiram da mesma en-
tre os anos de 2013 e 2016. 
Outro tema que tem atrasa-
do o cronograma da obra são 
algumas licenças ou desapro-
priações necessárias para seu 
andamento. 

 
A responsabilidade da obra 

é da Corsan porque a estatal 
gaúcha possui contrato de 
parceria com a prefeitura de 
Torres para atuar no setor de 
água e esgoto. Mas, de direi-
to, a responsabilidade maior 
pelo tema é das prefeituras, 
e o MP (Ministério Público) 
cobra projetos dos prefeitos. 
E o jornal A FOLHA esteve no 
local da obra -  totalmente 
parada, com mato alto e uma 
placa velha indicando a data 
de Abril de 2016 como sendo 
de término das obras

Várias ruas 
do bairro ainda 
estão sofren-
do pela falta 
do término da 
obra, algumas 
ainda tendo 
os moradores 
de enfrentar o 
mau cheiro de 
esgoto e não 
ter o que fazer 
porque a obra 
está em anda-
mento. 
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Na tarde desta quinta-feira, 4 de janei-
ro, o prefeito Carlos Souza e a vereadora 
Zete Silveira visitaram as praias da Itapeva 
Norte, Itapeva Sul e Lagoa Jardim. Aten-
ção especial foi dada a obra de recupera-
ção de trecho da Estrada dos Cunha, ini-
ciada hoje, em cerca de um quilômetro e 
meio, que vai da Agropecuária Agrofer até 
a caixa d’água de Itapeva Norte.

O maquinário da Secretaria de Desen-
volvimento Rural e Pesca e da Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos devem com-
pactar as 20 caçambas de base graduada, 
doação da Pedreira Diamante Negro, en-
tre esta quinta e sexta-feira. A Prefeitura 
agradece a parceria do proprietário Ade-
mar Manoel Ricardo.

Além de acompanhar esta obra da Pre-
feitura, várias ruas destas praias foram 
vistoriadas pelo prefeito e vereadora com 
o propósito de eleger as prioridades no 
encaminhamento das melhorias, neste 
caso, capina, recolhimento de lixo e pin-
tura do meio-fio. A limpeza das ruas deve 
ser a primeira iniciativa a ser tomada em 
relação a Itapeva Norte, Sul e a Lagoa Jar-
dim.

Da beira-mar, passando pelas estradas 
secundárias, tudo foi inspecionado pelo 
prefeito e vereadora. A parceria com os 
moradores e o diálogo com os vereadores 
são de grande relevância para nortear o 
crescimento da cidade, comentou o pre-
feito.

TORRES

Prefeito e vereadora visitam Praias do Sul

Este domingo vai ter Minha Prainha
O Programa Minha Prainha voltou, 

em edição especial, “O Melhor do Ve-
rão”. Atendendo solicitação do público, a 
iniciativa retorna, neste domingo, 14 de 
janeiro, em novo horário: 17h às 21h. O 
Programa vai reservar a via junto ao mar, 
da Avenida Beira-Mar, para proveito das 
pessoas. A via será fechada ao meio-dia, 
mas a partir das 8h, o estacionamento 
não será mais permitido.

"Venha para a Prainha! Traga o chimar-
rão, a cadeira, chame os familiares, traga 
o animal de estimação, enfim, compare-
ça!", convida o departamento de Comu-
nicação da Prefeitura em nota. "A maior 
atração da cidade, que são os balões co-
loridos, deverão estar presentes na Praça 
Borges de Medeiros encantando morado-

res e visitantes", continua a nota.
O destaque nesta edição fica por conta 

da blitz HeForShe que consiste no pro-
grama “Papo Reto”, da TV Assembleia 
Legislativa Eles por Elas. O programa que 
aborda as políticas públicas para as mu-
lheres será gravado neste domingo na 
Praia Grande, às 15h.

Além da blitz, estão previstas atrações 
como aula de Zumba às 18h, apresenta-
ções musicais variadas no fim da tarde, 
exposição de produtos da agricultura fa-
miliar torrense e ainda, para alegria da 
criançada, a feira de doação de filhotes, 
iniciativa da ONG Via Lar.

A iniciativa é da Prefeitura de Torres, 
por meio da Secretaria de Turismo, Cul-
tura e Esporte e Diretoria de Juventude.

Casa de Acolhimento de Torres 
é referência em Terra de Areia
Com o propósito de criar 

em Terra de Areia uma Casa 
de Acolhimento, a secretá-
ria de Assistência Social e 
Direitos Humanos, Neusa 
Carlo, recebeu na primeira 
semana de janeiro, a visita 
da secretária de Assistência 
Social, Silvana Teixeira Bor-
ges, de Terra de Areia, acom-
panhada da assistente social 
Ciberen Quadros Ouriques, 
do Centro de Referência de 
Assistência Social. As pro-
fissionais vieram em busca 
de informações detalhadas 
sobre o funcionamento do 
local. A Casa de Acolhimento 
de Torres é referência na região.

A secretária Neusa Carlo explicou que a 
Casa oferece acolhimento provisório para 
crianças e adolescentes, afastados do con-
vívio familiar por meio de medida protetiva 
de abrigo. A situação pode ocorrer em fun-
ção de abandono ou cujas famílias ou res-
ponsáveis encontram-se temporariamente 
impossibilitados de cumprir sua função de 
cuidado e proteção, até que seja viabiliza-
do o retorno ao convívio com a família de 
origem ou, na sua impossibilidade, encami-
nhamento para família substituta.

Com uma capacidade de atendimento 
para 15 crianças e adolescentes de 0 a 17 
anos e 11 meses, o objetivo é de propor-
cionar condições dignas de moradia, ali-
mentação, educação, vestuário, além de 
atendimento adequado na área odonto-
lógica, médica, psicológica e social. Com a 
iniciativa, o município oportuniza o desen-
volvimento global, superação de vivência 
de separação e violência, apropriação e 
fortalecimento da cidadania, autonomia e 
inserção social.

*Com Prefeitura de Torres

Verão é tempo de aumentar os 
cuidados com o Aedes aegypti
TORRES - O Aedes aegypti se reproduz o ano 

todo, mas é durante o verão que ele se prolifera 
ainda mais por causa das constantes chuvas e do 
calor, condições que o mosquito adora. Por isso é 
necessário redobrar os cuidados, não só no quin-
tal, onde muitas vezes são deixados expostos va-
silhames e outros objetos que podem acumular 
água e se tornar criadouros do mosquito. É impor-
tante também fazer vistorias dentro de casa, onde 
pode haver depósitos de água parada que passam 
despercebidos: como o reservatório que fica atrás 
da geladeira e sanitários da área de serviço.

O diretor de Vigilância em Saúde da Secreta-
ria de Saúde de Torres, Lasier França, destaca que 
o objetivo é eliminar a possibilidade de o Aedes 
aegypti se proliferar. Ele lembra que o mosquito 
transmite doenças que matam, como a dengue, e 

doenças que têm um potencial letal menor, mas 
que causam sérios danos à saúde, como a Zika, 
que provoca microcefalia e outras malformações 
em bebês, e a Chikungunya, que pode deixar o 
indivíduo incapacitado fisicamente por um longo 
período. O poder público precisa contar com o 
apoio de cada cidadão, de cada família, comentou 
o biólogo.

Lasier esclarece que o mosquito leva de oito 
a dez dias para se desenvolver, por isso é impor-
tante fazer vistorias em casa e no quintal em dias 
fixos da semana. “Fazer a vistoria a cada sete dias 
garante que estaremos sempre impedindo o mos-
quito de nascer”. Na avaliação dele, o meio mais 
simples e prático é fazer uma lista com tudo o que 
deve ser verificado para que nenhum item seja 
esquecido. 

COMBATE AO AEDES AEGYPTI - Lista de verificação

-Mantenha fechadas as tampas de vasos sanitários e de ralos pouco usados
- Se for viajar, feche também os ralos dos banheiros e a tampa dos vasos sanitários;
- Mantenha o quintal sempre limpo, jogando fora o que não é utilizado;
- Deixe o quintal sempre bem varrido, eliminando recipientes que possam acumular água, como tam-
pinha de garrafa, folhas, sacolas plásticas etc.;
- Tampe tonéis, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água;
- Certifique-se de que as lonas de cobertura estejam bem esticadas para não haver acúmulo de água;
- Não deixe acumular água nos vasos de plantas;
- Mantenha a bandeja que fica atrás da geladeira limpa e sem água;
- Coloque garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Se por algum motivo tiver pneus no quintal, mantenha-os secos e abrigue-os em local coberto
- Escove bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, vasos de plantas, tonéis, 
caixas d’água) - Antes de viajar, guarde a vasilha de água e de comida dos animais de estimação.
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1-EM TORRES Apartamento de Três 
dormitórios, banheiro suíte e social, com 
sacada e box. No centro, excelente oferta. 
COD. PZ03119 – R$350.000,00

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

3-EXCLUSIVO – APARTAMENTO TRÊS 
DORMITÓRIOS, suíte, banheiro social, 
banheiro de serviço, área de serviço, 
cozinha, sacada com churrasqueira, 
garagem, próximo à Igreja Santa Luzia na 
Av. Benjamin Constant. R$ 440.000,00 – 
COD. PZ03460

4- EXCLUSIVO,  Ótima oportunidade!  
Apartamento de 01 dormitório, bom 
espaço com churrasqueira, térreo, a 400 
metros da Av. Beira Mar na Praia Gran-
de em Torres, mobiliado. Por apenas R$ 
190.000,00,Temos as chaves, maiores 
informações na imobiliária. PZ01463

5- APARTAMENTO TRÊS dormitórios 
com sacada, no centro, cozinha, banho so-
cial, estar/living, 1 vaga de estacionamen-
to, um lance de escada. R$ 330.000,00. 
COD. PZ02504

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

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

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

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

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

 OBS: OS VALORES DESTAS OFERTAS 
ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÕES

Venha nos visitar. Temos outros imóveis a 
oferecer.

Rua José Antonio Picoral, 80, Loja 04.
(51) 3626 1821 / (51) 3626 3072 / (51) 
8446 4474 (51) 9918 4841

Jeto mais  prem      
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EDITAL DE LEILÃO/ 
PRAÇA ÚNICO COM DUAS CHAMADAS e INTIMAÇÃO

VALDINEI SILVEIRA, Leiloeiro Público Oficial, Mat. 202/04, FAZ SABER QUE, devidamente autoriza-
do pelo EXMO. SR. DR. RUI FERREIRA DOS SANTOS, JUIZ DA VARA DO TRABALHO DE TORRES - RS, 
NA FORMA DA LEI, a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que a 
Vara do Trabalho de Torres levará à venda em Hasta Pública, nas datas, local, horário e nos termos 

do art. 888, § 1º, da CLT, os bens penhorados nos processos abaixo relacionados.

Dia 30 de janeiro de 2018 – às 10:30 horas  
     Local: Rua Pará, 1351 – Torres/RS.

Lote 01
Processo nº: 0020886-74.2016.5.04.0211
Reclamante: JOÃO OLIMPIO MARQUES MACIEL
Reclamada: FERMINO ROGLIO (ESPÓLIO DE)
Descr. Bens: Um prédio de alvenaria com 262,04m², construído sobre um terreno urbano situado no 
Município de Torres, Bairro Praia da Cal, constituído pelo lote 11 da quadra 112, medindo 13,00 me-
tros de frente ao norte, com a Rua Nossa Senhora dos Navegantes, por 30,00 metros com a Rua São 
Domingos, onde também faz frente e forma esquina, perfazendo uma área superficial de 390,00m², 
com demais especificações constantes na matrícula nº 47 do Registro de Imóveis de Torres/RS. Ava-
liado em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). 
Advertências Especiais: Os bens serão alienados em um único leilão, e serão aceitos, na primeira 
chamada, lanços a partir valor da avaliação, e, na segunda chamada para os bens não vendidos, serão 
aceitos lanços pela melhor oferta, desde que não caracterize preço vil; Não havendo licitantes no 
primeiro e segundo leilão/praça fica desde já autorizado o Leiloeiro a proceder à VENDA DIRETA dos 
bens, na forma do art. 888, § 3º da CLT; Pelo presente Edital ficam as partes, procuradores, herdeiros 
e credores intimados, caso não tenham sido localizados por via postal ou pelo Sr. Oficial de Justiça; A 
comissão do Leiloeiro será de 10% (dez por cento) sobre o valor da arrematação, adjudicação ou re-
mição e correra por conta do comprador, adjudicante ou remitente; Depois de publicados os editais, 
nas hipóteses de acordo, remição, anulação ou qualquer cancelamento por interesse das partes, será 
devido pela executada o reembolso com as despesas de publicações e comissão do leiloeiro, desde 
já fixada, para esse fim, em 1,5% do valor da avaliação para bens imóveis e 2,5% para bens móveis, 
tendo como limite o valor de R$ 3.000,00; Os bens são vendidos no estado em que se encontram, 
sendo de responsabilidade exclusiva do arrematante a vistoria dos mesmos antes da venda judi-
cial, não se admitindo reclamação posterior; Existindo qualquer ônus relativos à IPVA, IPTU, débitos 
condominiais ou multas incidentes sobre o bem, considero aplicável o art. 130, parágrafo único do 
CTN, ou seja, os tributos, taxas e demais despesas sub-rogam-se no preço, devendo, estes credores, 
concorrer com os demais credores existentes nos autos. Se a venda judicial for anulada por culpa do 
arrematante, não haverá devolução da comissão de leilão. Ao participar do certame de venda, o arre-
matante concorda com os termos do presente edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
os interessados, é passado o presente edital, que será publicado na forma da lei, e fixado no lugar de 
costume. Maiores informações com o Leiloeiro Oficial pelo fone/fax (51) 99602 2001 ou na Rua Júlio 
de Castilhos, 283, centro – Torres/RS. E-mail: vsleiloes@vsleiloes.com e no site: www.vsleiloes.com. 
Torres, 12 de janeiro de 2018.

RUI FERREIRA DOS SANTOS                                          VALDINEI SILVEIRA 
           Juiz do Trabalho                                                             Leiloeiro Público Oficial

CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SURFISTAS DE TORRES – AST 

 

A Associação dos Surfistas de Torres convoca todos os seus filiados para participarem da 
Eleição da nova diretoria correspondente a gestão 2018/2019 que será realizada no dia 
12/01/2018 com primeira chamada às 19h30min e segunda e ultima chamada às 20 horas, a 
ser realizada na Rua Leonardo Truda, nº 540, Centro, Torres. 

As chapas interessadas devem se inscrever através do email ast.surf@hotmail.com até as 18h 
do dia 11/01/2018 e devem ser compostaS por: Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e 
Secretario. 

Qualquer duvida a respeito dos tramites da eleição devem ser esclarecidas com o Presidente 
Gustavo Canella através do telefone 051-999697969. 

 

Gustavo Lara Canella 

Presidente AST 

 

 

 
 

EDITAL DE PROCLAMAS 
 

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

 
PEDRO CÉSAR HENRIQUE E SANDRA VILANT DIAS 

 
Ele solteiro, natural de Torres R.S, residente e domiciliado em Torres. Ela 

solteira, natural de Sapiranga R.S, residente e domiciliada em Torres R.S. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na Forma da Lei. 

 
Torres,4 de  janeiro de 2018. 

. 
 

Alexandra Mendes Barros 
Oficial Ajudante Substituta 

 
 

COMUNICAÇÃO  
PARTIDO DOS TRABALHADORES DE 

TORRES

O Partido dos Trabalhadores de Torres vem de-
sejar a todos os seus filiados um 2018 de espe-
rança, de perseverança e de luta. Luta que inicia 

já no mês de janeiro diante de mais uma etapa do golpe engendrado à 
democracia brasileira, que é o julgamento dos recursos de Lula no TRF4. 
Momento que convocamos à todas @s militantes petistas para estarem 
presentes em Porto Alegre no dia 24 de janeiro, bem como a simpatizan-
tes e defensores da democracia. Procure a Executiva municipal para maio-
res informações.

Na oportunidade esclarecemos à população em geral, que conforme de-
liberação da Executiva Estadual de 24 de outubro de 2016, o partido não 
está autorizado a compor o governo caso a coligação (que o PT não estava 
autorizado a compor por normativa nacional) tenha vencido as eleições. 
A participação de filiad@s ao PT de Torres nos quadros do governo muni-
cipal é de inteira responsabilidade do filiado e está totalmente em discor-
dância com a resolução estadual, fato que já fora comunicado à Comissão 
de Ética Estadual.  Tal deliberação estende-se à bancada legislativa, que os 
atos desta na Câmara de Vereadores, por ética deverá seguir orientação 
partidária da Comissão Executiva Municipal, uma vez que a bancada do 
PT não faz parte da base aliada do atual governo municipal. A Executiva 
Municipal do PT de Torres, vem reiterando sistematicamente a resolução 
da Executiva Estadual em sua integralidade.

  Feliz Ano Novo @ tod@as! Que nosso espírito de luta sejam renovados!
  #Eleição sem Lula é Golpe      #Todos em Porto Alegre dia 24/01
            
   Informações pelo whatsapp: 981395059 

CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS SURFISTAS DE TORRES – AST 

 

A Associação dos Surfistas de Torres convoca todos os seus filiados para participarem da 
Eleição da nova diretoria correspondente a gestão 2018/2019 que será realizada no dia 
12/01/2018 com primeira chamada às 19h30min e segunda e ultima chamada às 20 horas, a 
ser realizada na Rua Leonardo Truda, nº 540, Centro, Torres. 

As chapas interessadas devem se inscrever através do email ast.surf@hotmail.com até as 18h 
do dia 11/01/2018 e devem ser compostaS por: Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro e 
Secretario. 

Qualquer duvida a respeito dos tramites da eleição devem ser esclarecidas com o Presidente 
Gustavo Canella através do telefone 051-999697969. 

 

Gustavo Lara Canella 

Presidente AST 
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Hello, people! Vamos aproveitar que 2018 só vai começar depois do Carnaval 
pra fazer algumas reflexões e fazer aquela lista que a gente não vai concluir 
nem a metade dos itens nos próximos 12 meses... até hoje ainda não entendi 
porque não mudaram o fim do ano pra fevereiro. Deu até vontade de fazer um 
parêntese falando sobre a procrastinação do brasileiro, da forma como ele foge 
da realidade e das maneiras idiotas que ele inventa pra burlar a própria evo-
lução e a realização de projetos na vida. As pessoas esperam a virada do ano 
pra prometer isso e aquilo. Mas a gente sabe que essa coisa de “ano que vem 
tudo vai ser diferente” não existe... no primeiro mês do ano as pessoas con-
tinuam fazendo as mesmas merdas, cometendo as mesmas gafes e passando 
as vergonhas de sempre. A comemoração da entrada no ano de 2018 é uma 
coisa dos povos que vivem o calendário gregoriano. É um ciclo de doze meses 
e blablabla. O mundo tem oito calendários em vigor, pae! Gregoriano, Juliano, 
Judaico, Islâmico, Juche (calendário do maluco da Coreia do Norte!), Etíope, 
Maia e o calendário Chinês. Meu guia espiritual é chinês, então, vou falar um 
pouquinho sobre o calendário chinês, que é o mais antigo registro cronológico 
que se tem conhecimento na história da humanidade. O imperador Huang Di, 
conhecido como o "Imperador Amarelo", iniciou esse calendário em 2697 a.C. O 
calendário chinês é lunissolar. Cada ano tem doze luas e 354 dias. Mas eles têm 
uma logística pra não perder a sincronia com o ano solar de 365 dias. A cada 3 
anos eles incluem um mês no ano. O ano novo chinês não tem uma data fixa pra 
iniciar e cada ano é regido pela energia de um dos doze animais, os mesmos do 
horóscopo chinês. Os chineses iniciam o ano 4716 em 16 de fevereiro e esse ano 
será guiado pelas características do signo do Cachorro. Pessoas deste signo são 
altruístas, sensíveis, constroem amizades sólidas, gostam de tudo que envolve 
arte e lutam pela justiça... mas são pessoas que se preocupam demais com a 
opinião dos outros e dependem do apoio das pessoas com quem convivem pra 
tomar suas decisões na vida. Segundo os orientais, essa será a energia pro novo 
ano chinês. Bora ver a loucura pelo mundo afora? Olha só a vibe da “política” 
internacional... Kim sugeriu participar das Olimpíadas de Inverno da Coreia do 
Sul. Mas não se animem, pois psicopatas sociais na maioria das vezes demons-
tram ser amistosos e buena gente... pra depois de inteirados das fragilidades 
do outro acabar com ele com certeza. Dizem as últimas notícias do site Sputnik 
News que Kim está querendo se aliar à Coreia do Sul e usar isso contra Donald. 
Resolvi usar os primeiros nomes pra evitar que eles descubram que estamos 
falando deles. Vai que eles resolvem mudar a direção dos mísseis! Kkk! O louco 
dos EUA mandou avisar que o botão nuclear que ele tem na mesa dele é muito 
maior que o botão do Kim. Gentennn, isso está parecendo uma competição pra 
ver quem tem o 'falo' maior. Lembrando que pessoas equilibradas mentalmente 
com 'falo' digno de admiração não fazem questão que o mundo saiba disso. Falo 
do falo no sentido da pessoa como detentora de poder... o pessoal que tem a 
mente suja já pensou outra coisa com certeza, meudeus! Homens e mulheres 
podem ser fálicos, ué! A desigualdade de gênero em vários sentidos foi um 
erro de programação do desenvolvimento humano na história do planeta, as-
sim como a escravidão e agora essa coisa insana do bullying. Algumas pessoas 
precisam inferiorizar os outros pra se sentirem bem. Isso é super doentio, pois 
tem gente que sente prazer com o sofrimento do outro. Nosso objetivo aqui na 
Terra é o oposto. A gente evolui espiritualmente quando valoriza o outro e faz 
ele se sentir melhor. Enxergar apenas o lado bom das pessoas sem criticar o que 
desagrada é uma das coisas mais difíceis de se fazer... conviver com a sombra 
das pessoas não é fácil. Imaginem o que os outros tentam tolerar em relação 
a nós? As coisíneas desagradáveis que a gente vê nos outros também estão na 
gente. Cuidado quando forem criticar alguém, pois as pessoas são espelhos que 
a gente encontra pelo caminho. Fiquem bem!

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

Filosofando Sem Filtro

Caroline Westphalen

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

O que fizemos em 2017?
A ASENART retornou suas atividades no ano de 2017, com uma nova di-
retoria que se empenhou em trazer à tona os valores e a importância dos 
profissionais da área tecnológica.
No mês de Julho iniciamos nossas atividades, realizando uma palestra 
com a Adm Adriana Peccin. O objetivo desta conversa foi mostrar aos 
profissionais ideias de marketing e administração para escritórios além de 
mostra-los suas qualidades e particularidades no mercado.
No mês de Setembro trouxemos um minicurso de perícias e avaliações ju-
diciais como Eng Civil Marco Antônio Collares Machado, que possui uma 
vasta experiência na área, que de maneira prática e objetiva expos muitas 
particularidades deste ofício.
Também em Setembro participamos da realização do EESEC em Torres, 
firmando parcerias e nos aprimorando para trazer a nossa cidade um 
serviço de qualidade e ideias inovadoras a fim de aperfeiçoar os profissio-
nais.
Estamos também participando ativamente nos conselhos dos municípios 
de nossa região e discutindo soluções e juízos para melhorar o nosso 
ambiente de convívio.

O que esperar de 2018?
Em 2018 buscares firmar ainda mais parcerias e fazer muito mais eventos.
Nos comprometemos a realizar todas as nossas ações respeitando o 
próximo e ouvindo nossos parceiros nesta caminhada, fazendo o possível 
para trazer a Torres e aos profissionais que escolheram acreditar no futuro 
dessa cidade um melhor local de trabalho, com melhores condições e 
com melhores soluções.

Att,
Equipe ASENART

Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos interessados em se associar, 
favor nos contate:
Email: asenarttorres@gmail.com
telefone (51) 3626-1757.
Facebook: @AsenartTorres
Instagram: @asenarttorres
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ÁRIES - Você continua cheio de energia, 
ariano, numa semana que pode ser de 
grandes acontecimentos. É importante 
fazer alguns ajustes e mudanças, princi-
palmente nos seus relacionamentos e nas 
parcerias, pessoais e profissionais. Por 

falar em trabalho, a semana também pede ajustes e é im-
portante resolver tudo com praticidade. Uma ótima semana 
para viagens.

TOURO - Se você continua de férias e se 
está viajando, a semana tende a ser bem 
tranquila e ótima pra isso, taurino. São 
bons dias para fazer planos, colocar tudo 
que quer no papel. Bons dias para fazer 
um curso rápido ou se inscrever num curso 

mais profundo. Dias maravilhosos também para o trabalho, 
apesar das turbulências na rotina e muito bons para sua vida 
amorosa. Entregue-se.

GÊMEOS - Dias de grandes novidades e 
muitos resultados, geminiano. É uma óti-
ma semana para fazer mudanças, e pode 
sonhar alto que esse ano promete mesmo 
muita coisa boa. Você pode ter dias mais 
turbulentos nos assuntos amorosos ou na 

relação com filhos, mas com flexibilidade e compreensão, 
tudo se acerta. Ótimos dias para retomar contatos e fazer 
ajustes nas parcerias.

CÂNCER - Os assuntos da família são dos 
temas principais da sua semana, canceria-
no, mas isso inclui possíveis dificuldades, 
contratempos e tensões. No relaciona-
mento amoroso, é importante sentar pra 
conversar e avaliar muito bem a possibili-

dade de um compromisso mais sério e estável. Dias para se 
divertir e retomar alguma atividade que gosta muito de fazer. 
comunique-se.

LEÃO - Uma semana pra lá de intensa, 
leonino. São dias importantes para 
organizar melhor a rotina e a vida. Os 
assuntos de trabalho demandam sua 
atenção e a família também precisa de 
você. São bons dias para resolver coisas 

da casa e dos seus queridos todos. Viagens podem ter 
contratempos e imprevistos, tente ir com tudo muito bem 
organizado. E cuidado com o que diz pras pessoas..

VIRGEM - Por mais coisas importantes que 
tenha pra fazer, virginiano, tente descansar e 
se divertir. A semana é ótima para férias, via-
gens, movimentos, conversas, encontros, leitu-
ras, vida intelectual e social e muito descanso. 
Bons dias para começar ou retomar projetos 

importantes de vida, sejam eles pessoais ou profissionais. Bons 
dias pra curtir a família. Só não exagere nos gastos.

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 08/01  e 15/01)
Por Titi Vidal

LIBRA - Você pode estar mais impaciente e irrita-
do, libriano. Talvez precise respirar fundo em vários 
momentos para se acalmar antes de dar uma res-
posta atravessada pra alguém. Se puder, mude de 
paisagem, viaje, se isole um pouco mais. pode até 

ser com um amigo mais próximo ou com seu amor, mas não deixe os 
assuntos familiares de lado, por mais difícil que possa ser.

CAPRICÓRNIO - Seu ano novo 
já começou com tudo, né capri-
corniano? É uma semana im-
portante para sentar e estruturar 
melhor cada ideia e possibilida-
de. Uma ótima semana para se 

reunir com grupos e amigos, estar com pessoas 
queridas e mesmo com seus pares de trabalho 
para acertar os próximos passos. Mas podem 
ser dias mais turbulentos no trabalho. Tenha 
calma.

AQUÁRIO - Seu mundo interior 
está um turbilhão, aquariano. Mui-
tas ideias, muitos projetos, muito 
crescimento e coisas bem impor-
tantes pela frente. Não fique inse-
guro e faça tudo com muita calma 

e tranquilidade. É uma semana importante para 
dar um passo a mais na direção dos seus objeti-
vos. Talvez você tenha algum imprevisto ou con-
tratempo, especialmente em viagem.

PEIXES - São ótimos dias para 
viajar e descansar, pisciano. Deixe 
os problemas de lado por uns dias, 
concentre-se mais em você e nas 
pessoas mais próximas, em quem 
realmente importa. Estar com os 

amigos também pode ser bem divertido e produti-
vo. Só tome cuidado com os gastos e investimentos, 
você pode se descontrolar e gastar mais do que de-
veria. Mantenha o foco!

ESCORPIÃO - Dias de muita energia, escor-
piano. E ótimos para começar coisas novas. 
Cuide melhor do seu corpo e da saúde. faça 
mais esporte, de preferencia ao ar livre. Se vai 
viajar, vá com tudo super planejado para evi-
tar problemas e contratempos. É uma sema-

na bem favorável para sentar ,conversar e ajustar detalhes de 
seus projetos para os próximos dias. Isolamento pode ser bom.

SAGITÁRIO - Dias de mais comunicação, sagi-
tariano, ótimos para comunicar alguma decisão 
importante. Mas cuidado com a forma como diz 
as coisas, porque você pode causar alguma bri-
ga desnecessária com alguém que pensa muito 
diferente de você. Boa semana para reorganizar 

a vida financeira e pensar em como investir de forma mais segu-
ra. Dias de mais segurança interna.

VARIEDADES
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Soberanas da Festa do Abacaxi 
visitam prefeito de Arroio do Sal

ARROIO DO SAL

O Corpo de Bombeiros Militar do RS 
realizou, na manhã da última terça-feira 
(09),  projeto sobre os perigos oferecidos 
em locais de balneabilidade (mar, água 
doce e piscinas) na orla de Arroio do Sal.  

O curso foi focado em crianças de 6 a 12 
anos (acompanhadas de um responsável 
maior de idade)  sob a proteção de Guar-
da Vidas. O evento educativo ocorreu no 
posto central (guarita 38) da praia.

Na última quarta-feira (10 de janei-
ro), o prefeito de Arroio do Sal, Affonso 
Flávio Angst, o Bolão, recebeu a visita 
das soberanas da 10ª Festa do Abacaxi. 
A corte do evento - que é marca regis-
trada de Terra de Areia - é composta 
pelas soberanas Fábia Vinskoski, Thaya-
ne de Bem, Luiza Morssolin e Emiliana 
Aguiar. Também integram a equipe de 

divulgação da festa, o Diretor de Turis-
mo e Desporto, Adriano Neukirchen e a 
secretária Julia Gonçalves.

A festa acontecerá de 25 a 28 de 
janeiro, no balneário de Santa Rita 
de Cássia, em Terra de Areia. Entre as 
atrações já confirmadas, estão as ban-
das de reggae Chimarruts e a popular 
dupla sertaneja Fernando e Sorocaba. 

Nova chefia no departamento 
de Comunicação Social da 

Prefeitura de Arroio do Sal

No sábado (13) tem escolha da 
Corte do Carnaval de Arroio do Sal

Sábado, dia 13/01, ocorrerá a es-
colha da Corte do Carnaval 2018, na 
Praça Emancipação, a partir das 22h. 
Serão escolhidas rainha e princesas, 
com as seguintes candidatas:

Caren Santos, representando o Es-
porte Clube de Arroio do Sal;

Helen Campos, representando a Es-
cola de Samba Saímos Sem Querê;

Greice Oliveira, representando a 
Escola de Samba Unidos do Arroio do 

Sal;
Mariana Leon, representando a Es-

cola de Samba Camas; 
Tayna Luz, representando a Escola 

de Samba Camas.
A bateria e harmonia da escola Gi-

gantes da Orla são as responsáveis 
pela animação do concurso e o even-
to contará também com a mostra de 
sambas enredo das escolas Camas, 
Gigantes da Orla, Unidos do Arroio do 
Sal e do bloco da Lu.

Projeto Guarda Vidas 
Mirim em Arroio do Sal

Na manhã desta segunda-fei-
ra, 08 de janeiro, a publicitária 
Francine Peixouto assumiu o 
departamento de Comunicação 
Social da Prefeitura de Arroio do 
Sal, com o objetivo de dar seg-
mento ao trabalho de divulgação 
dos serviços prestados pela pre-
feitura e suas secretarias, além 
de desenvolver novos projetos 
e integrar o núcleo de cobertura 
de eventos, juntamente com o 
fotógrafo Daniel Matos.

Francine formou-se em janeiro 
de 2017, na Faculdade de Comunica-
ção Social (FAMECOS) da PUCRS. Tem 
em seu currículo empresas de grande 
nome no mercado de Porto Alegre, 
como Zaffari e Bella Gula.

A profissional é natural de Porto 

Alegre, mas foi moradora da cidade de 
Arroio do Sal durante nove anos, ten-
do assim, grande conhecimento sobre 
a cultura da cidade. Hoje, retorna em 
definitivo, para colocar em prática o 
conhecimento adquirido durante a fa-
culdade.

Daniel Matos/Comunicação Social PMAS

Hotel Bolzan e Supermercados Bolão 
doam guaritas de Guarda Vidas

Na manhã de segunda-feira, foi inau-
gurada a nova guarita de Guarda Vidas, 
em Areias Brancas, a qual é uma doa-
ção do Hotel Bolzan. Já estão em con-
fecção outras três guaritas, uma doada 
pelos Supermercados Bolão e as outras 
duas pela prefeitura de Arroio do sal.

Na foto, guarita 34 (Areias Brancas) 
e os Guarda Vidas Sargento Simon, Sol-
dado Picin e Soldado Assis.Os empresá-
rios que tiverem interesse em patroci-
nar guaritas, devem entrar em contato 

com a Secretaria de Turismo, através 
do telefone (51) 3687-3518. 



A FOLHA 21Sexta-Feira, 12 de Janeiro de 2018

A divulgação da 10ª Festa Nacional do Aba-
caxi está a todo vapor. Uma comitiva formada 
pelas soberanas Fábia Vinskoski, Thayane de 
Bem, Luiza Morssolin e Emiliana Aguiar, além 
do Secretário de Desenvolvimento Econômi-
co, Turismo, Desporto e Lazer, Lucas Justin 
Vieira e do Diretor de Turismo e Desporto, 
Adriano Neukirchen estão percorrendo a re-
gião convidando todas as cidades a participa-

rem desse grande evento.
Entre os locais visitados estão as Rádios 

Clube do Povo e Tom, além das prefeituras de 
Três Forquilhas, Itati, Três Cachoeiras, Morri-
nhos do Sul, Mampituba e Dom Pedro de Al-
cantara.

A 10ª Festa Nacional do Abacaxi acontece 
de 25 a 28 de janeiro, no Balneário de Santa 
Rita de Cássia, em Terra de Areia.

10ª Festa Nacional do Abacaxi de 
Terra de Areia é divulgada além das 

fronteiras locais

REGIÃO

Cavalgada de Santos Reis 
encerrou no Passo de Torres

Neste domingo, dia 07 de janeiro, 
a cidade do Passo de Torres recebeu a 
XVIII Cavalgada de Santos Reis, um dos 
maiores eventos tradicionalistas do ex-
tremo sul catarinense. Trata-se de uma 
ação alusiva às festividades de Santos 
Reis e que reúne tradicionalmente cava-
larianos de diversas cidades montados 
em seus cavalos e geralmente acompa-
nhados por seus familiares.

Este ano a Cavalgada teve início em 
Jaguaruna/SC, percorrendo 120 km nas 
praias de Jaguaruna, Balneário Rincão, 
Balneário Esplanada, Balneário Arroio 
do Silva, Balneário Gaivota e Passo de 
Torres, com termino no Salão Comunitá-
rio de Curralinhos, onde foram recepcio-

nados com um almoço de confraterniza-
ção oferecido pelo Governo Municipal 
com o apoio da comunidade de Curra-
linhos.

Na oportunidade um dos coordena-
dores da cavalgada, Zé Tucano, realizou 
a entrega de certificados de participação 
para as autoridades presentes e coorde-
nadores de outras cavalgadas.

O evento contou com a presença de 
diversas autoridades, dentre elas, o Pre-
feito do Passo de Torres Jonas Souza, do 
Vice-prefeito Áureo Henrique e autori-
dades da política estadual e federal de 
Santa Catarina, que foram também re-
cepcionados por secretários e vereado-
res da política da cidade. 

Ambulância de Dom Pedro de Alcântara 
está equipada para atender pacientes

A ambulância de Dom Pedro de Alcân-
tara finalizou o ano totalmente equipada 
para atender os casos de urgência e emer-
gência no município. Adquirida há cerca 
de 5 anos, o veículo ainda não possuía 
os equipamentos e materiais necessários 
para atender os pacientes, servindo ape-
nas de transporte para as unidades de saú-
de mais próximas.

Sabendo da importância de equipá-la 
para fazer os primeiros atendimentos, po-
dendo salvar vidas, a secretária da Saúde 
Fabiana Schwank priorizou a compra dos 
equipamentos e materiais necessários. 

“Adquirimos materiais básicos como tala 
para imobilização, aparelho de pressão, 
cânula de guedel para manutenção de vias 
aéreas, oxímetro, aparelho de HGT, termô-
metro, óculos nasal para uso do oxigênio, 
unidade manual de respiração artificial, 
materiais para fazer curativos, colar cervi-
cal, dentre outros”, enumerou Fabiana.

Além disso, a secretária informou que 
foi montada uma maleta com todos os 
tipos de medicação para tratar qualquer 
tipo de urgência, podendo ser utilizada pe-
los médicos já durante o percurso quando 
é uma remoção de alta complexidade.

Comitiva percorre cidades da região para apresentar a edição deste ano das festividades

Projeto da Prefeitura e associação de 
surfistas locais ensina surf pra crianças 

no Passo de Torres
No domingo, dia 07 

de janeiro, aconteceu na 
praia dos Molhes do Pas-
so de Torres a abertura do 
Projeto Crianças no Surf, 
quando de sua segunda 
edição consecutiva. 

O primeiro dia de aula 
já foi um sucesso través 
da participação de 30 
crianças. Elas conheceram 
a equipe e receberam in-
formações sobre os funda-
mentos do esporte como: 
cuidados na água, sobre o 
equipamento utilizado nas 
aulas e realizaram aqueci-
mento e alongamento com 
a professora de educação 
física Michele França.  Em 
seguida, cada uma das crianças acompanhada 
de um instrutor, entrou no mar para vivenciar 
na prática o surf.

 O programa Crianças no Surf é um projeto 

realizado pelo Governo Municipal do Passo de 
Torres através da Secretaria de Esporte local 
em parceria com a Associação dos Surfistas de 
Passo de Torres (ASPT) e com apoios de co-
mércios da cidade. 

Fundamentos do saudável esporte são ensinados por 
profissionais para os jovens

Comunidade do Caravaggio deverá ter 
acesso direto para a BR-101

TRÊS CACHOEIRAS - Na terça-feira (09) o 
Prefeito de Três Cachoeiras, Flávio Lipert, par-
ticipou de uma reunião com moradores da Co-
munidade de Caravaggio. Na ocasião,  ouviu a 
comunidade e anunciou o ordem de serviço 
da obra que dará acesso do local a BR-101. 
Essa obra era esperada pela comunidade des-
de da inauguração da Duplicação da estrada.

" Como essa obra os moradores não terão 
que irem a Três Forquilhas para se deslocarem 
para as outras comunidades do nosso municí-
pio", comemorou Lipert. Estiveram presentes 
os vereadores de Três CachoeirasSantolino, 
Marcelo Paulart, Secretária de Obras Antônio 
e Secretaria de Educação e vereadora Fabiana 
Leffa.



22 A FOLHASexta-Feira, 12 de Janeiro de 2018 GERAL

Presas do Presídio Feminino de 
Torres começam a fabricar pães

CREA-RS promove Operação Verão 2018

Com Governo do RS

Uma parceria com a padaria Superpan vai proporcionar 
uma produção diária de pães no Presídio Estadual Feminino de 
Torres (PEFT). Serão fabricados 300 pães por dia, para atender 
a aproximadamente 90 apenadas da casa prisional, além dos 
servidores e servidoras.

A ação teve início com a instalação dos equipamentos de 
padaria e o treinamento das detentas que trabalharão na fa-
bricação. Três apenadas participaram da capacitação e serão 
as responsáveis pelo fornecimento do alimento diariamente. 
Para a instalação da padaria, foi reformado e reorganizado o 
espaço físico que era anteriormente utilizado para estocar ali-
mentos.

Segundo a diretora do PEFT, Ilônia Mensch, "esta ação visa 

a garantir o acesso ao trabalho prisional, além de oferecer qua-
lificação e geração de renda, pois o convênio possibilita a re-
muneração. Além disso, contribui para a melhora da autoesti-
ma das presas, que podem ajudar no sustento familiar", disse.

Trabalho prisional
A iniciativa é formalizada por um convênio com a padaria 

Superpan, via setor de Trabalho Prisional do Departamento 
de Tratamento Penal da Susepe e direção do presídio. O de-

legado penitenciário da região, Luis Benhur Calderon, res-
salta que apoia as ações que buscam profissionalizar as pes-
soas privadas de liberdade e prepará-las ao retorno social.

Desde segunda (08), o Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA-RS) iniciou a Operação 
Verão 2018, uma ação intensiva de fiscalização em parques de 
diversão e aquáticos, clubes sociais e eventos efêmeros em 
todo o Estado.

Neste período de alta temporada em que o litoral gaúcho, 
balneários, clubes sociais e parques aquáticos aumentam 
consideravelmente a sua população em virtude das altas tem-
peraturas, a ação objetiva reforçar a fiscalização, de forma a 
proporcionar um melhor atendimento, garantindo à socieda-
de que estes locais tenham responsáveis técnicos habilitados 
na elaboração dos PPCIs e manutenção de equipamentos.

A operação irá abranger as áreas de Engenharia Civil, In-
dustrial, Elétrica e Química, durante a qual agentes fiscais ve-
rificarão a presença de laudos técnicos nos estabelecimentos, 
como o Plano de Prevenção contra Incêndios - que deve ser 
assinado por Engenheiro e estar acompanhado pela Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART).

Em eventos como o Planeta Atlântida e Pepsi Twist Land 
serão verificadas as estruturas metálicas, como arquibanca-
das, palcos, camarotes, iluminação, sonorização, locação e 
instalação e destinação final dos resíduos  de banheiros quími-
cos. Nos parques, o foco será a manutenção dos equipamen-
tos e das piscinas, como proteção dos sugadores e tratamento 
da água.

A operação irá ocorrer até o final de março, dividindo-se 
nas cinco regiões. As ações fiscalizatórias são realizadas por 
meio do aplicativo Infofisc. Além do preenchimento do rela-
tório de fiscalização no momento da inspeção e consulta de 
ARTs e Registro de Empresas e profissionais, pelo Infofisc os 
dados de todo o Estado geram mapas georreferenciados.

O que será verificado?

Laudos Técnicos: Laudos técnicos são solicitados nesta ação 
pelo Corpo de Bombeiros. São eles: Laudo Técnico das Instala-
ções Elétricas; Laudo Técnico Estrutural; Laudo Técnico Teste de 
Estanqueidade das Instalações e Redes de Gás; Laudo Populacio-
nal; Laudo de Renovação de Ar (através de ar condicionado ou 
equipamento similar); Estudo do Impacto de Vizinhança; Laudo 
de Incombustibilidade; Laudo Acústico e Projeto e Execução de 
PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio, (confor-
me TRDP padrão). Todos devem ser elaborados por profissionais 
habilitados acompanhados pela ART, uma vez que estes laudos 
informam o estado do equipamento, e ou, da casa noturna.

- PPCI: As atividades desenvolvidas na elaboração e execu-
ção do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI) devem 
ser realizadas por profissionais e empresas legalmente habilita-
das com a emissão das ART's.

- Estruturas Metálicas: Serão verificadas as montagens de 
arquibancadas, palcos, camarotes nos eventos no litoral.

- Manutenção de equipamentos: Serão verificadas as insta-
lações/manutenções de equipamentos em parques aquáticos, 
parques de diversões, eventos efêmeros, etc.

- Iluminação e Sonorização: Deverão ser fiscalizados nos 
eventos realizados durante o período da ação estadual.

- Banheiros Químicos: Locação e instalação dos mesmos, 
deverá possuir ART.

- Manutenção de Piscinas: Proteção dos sugadores e trata-
mento da água, deverá possuir ART. Caso o profissional ou em-
presa que estiver executando o trabalho for registrada no CAU 
ou CRQ, deverá apresentar o documento de responsabilidade 
técnica referente ao seu Conselho.
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SEGURANÇA ALIMENTAR
Força-tarefa vistoria  8 estabelecimentos e 4 deles 

são parcialmente interditados em Arroio do Sal

GERAL

Ao ver o pavimento marmorite você 
se transporta para sua infância brincan-
do em áreas comuns do prédio da amiga, 
para fragmentos da lembrança do pátio 
da escola ou do hall de elevador do apê 
da avó? Então já pode atualizar as suas 
referências urgentemente!

O marmorite - um material super tra-
dicional na arquitetura brasileira nos 
anos 40 - está de volta e tem marcado 
uma nova tendência com uma estética 
mais atual. 

Pra come-
çar, o que é esse material tão igual a ge-
latina de cubos no creme de leite? O mar-
morite nada mais é que uma composição 
de fragmentos de diferentes materiais, 
lixados e finalizados em uma superfície 
lisa. A mistura é composta por mármore, 

granito, vidro, 
quartzo e ou-
tros com uma 
liga de cimen-
to. Depois de 
seca, a massa é 
polida para ficar com o aspecto que conhe-
cemos.

Muito usado em pavimentação simples 
de áreas comuns de condomínios, comér-

cios e pátios, o marmorite ganhou status “cool”, e voltou com tudo 
com padronagens e cores diferentes. Agora, a combinação de mate-
riais tem sido vista em projetos de cozinhas, em mobiliários, em pe-
ças de design, em pisos de espaços internos de casas e apartamentos 
e também em revestimentos de ambientes.

O marmorite, que sempre foi legal, mas era relacionado à aparên-
cia de granito com melhor custo benefício, ganhou algumas posições 
e já pode desfilar entre materiais sofisticados.

Arquiteta e Urbanista 
Carolina cereser
carolinacereserarquitetura@gmail.com

ARQUITETANDO
(51) 99328-9223

O MARMORITE É TENDÊNCIA. DE NOVO.

Com MP RS

Um total de 8 estabelecimentos foram 
vistoriados, sendo que 4 deles foram par-
cialmente interditados em Arroio do Sal du-
rante operação da Força-Tarefa Segurança 
Alimentar, coordenada pelo Ministério Pú-
blico (MP).

Na quarta-feira (10), seis estabelecimen-
tos foram fiscalizados e dois deles acaba-
ram interditados parcialmente. No total, 
foram recolhidos e inutilizados cerca de 160 
quilos de alimentos impróprios ao consumo 
nese primeiro dia de ação. Foram fiscali-
zados e autuados pelos agentes da Força-
-Tarefa Segurança Alimentar: o Big Hotel, 
Rondinha Hotel, Mercado Bolão, Mercado 
JB2, Mercado Gaúcho e Restaurante Mi-
ro´s. Estes dois últimos foram interditados 

parcialmente.
Nos estabelecimentos vistoriados fo-

ram encontrados alimentos com prazos de 
validade vencidos, embalagens abertas, 
insetos vivos, problemas de identificação 
na rotulagem, armazenados de forma irre-
gular, embutidos fora da temperatura e até 
carnes em contato com o piso.

Já na quinta-feira (11), outros dois es-
tabelecimentos foram fiscalizados e inter-
ditados parcialmente. Foram recolhidos e 
inutilizados cerca de 400 quilos de alimen-
tos impróprios ao consumo neste segundo 
dia de ação. O Hotel Bolzan teve a cozinha 
parcialmente interditada por falta de orga-
nização e higiene. Além disso, foram reco-
lhidos cerca de 100 quilos de alimentos im-
próprios ao consumo e 200 litros de vinagre 
sem procedência.

Dono de um supermercado chegou a ser preso na ação
 No Supermercado do Alemão, cujo pro-

prietário foi preso em flagrante por crime 
contra as relações de consumo, os proble-
mas encontrados foram ainda mais graves. 
Os fiscais localizaram alimentos com prazos 
de validade vencidos, embalagens abertas, 
armazenados de forma irregular, moscas 
nos pães e problemas de identificação na 
rotulagem. Além disso, o local não tinha 
condições de trabalho e higienização dos 
funcionários, faltando pia e vestiários. O 
estabelecimento também foi parcialmente 

interditado.
Participaram da operação o coordena-

dor do Grupo de Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado (Gaeco – Segu-
rança Alimentar), Mauro Rockenbach; o 
promotor do Consumidor de Porto Alegre 
André Marchesan; o promotor de Justiça 
de Torres Márcio Roberto Silva de Carva-
lho; representantes Vigilância Sanitária Es-
tadual e Municipal e da Secretaria Estadual 
da Agricultura, além da Patran, Decon e 
Procon.

Vereadora terá que se retratar

Durante a operação da FT Seguran-
ça Alimentar uma vereadora de Arroio 
do Sal foi intimada a prestar depoi-
mento ao Ministério Público em Tor-

res. Vera Rejane Braga dos Santos foi 
ouvida pelo coordenador do Grupo 
de Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco – Seguran-

ça Alimentar), Mauro Rocke-
nbach, porque, durante pro-
nunciamento na Tribuna da 
Câmara de Vereadores, no úl-
timo mês de dezembro, teria 
proferido ofensas contra os 
fiscais atuantes da Força-Tare-
fa. A parlamentar reconheceu 
ter se exacerbado no pronun-
ciamento e comprometeu-se 
a publicar retratação.
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Imagens meramente ilustrativas. • Ofertas válidas de 05/01/2018 a 07/01/2018 ou enquanto durarem os estoques, salvo erros de impressão. • Garantimos a 
quantidade mínima de 10 peças por oferta anunciada. • Planos de pagamento: compre em até 05 vezes nos cartões de crédito Banricompras, Diners, Hipercard, 
Sicredi, Visa e MasterCard. • Crediário próprio em 5 vezes sem entrada e sem juros. • Documentos necessários para abertura de crediário: carteira de identidade, 
CPF, comprovante de renda e de residência. • Nas compras com juros no crediário próprio: Plano 0+4x, encargos de 3,5% ao mês e CET mensal de 3,8% ao mês. 
Plano 0+5x, encargos de 4,00% ao mês e CET mensal de 4,27%. Plano 0+6x, encargos de 4,5% ao mês e CET mensal de 4,76% • Condições sujeitas à análise de 
crédito. • Parcela mínima de compra: R$ 30,00. • No crediário próprio, pode ser exigida entrada na primeira compra.

Av. Benjamin Constant, 147 - Centro • Torres - (51) 3626.1153      (51) 98167.2392

Visite a nossa loja de Torres e aproveite as ofertas 
com as melhores condições de pagamento.

S/ ENTRADA
S/ ACRÉSCIMO
NO CREDIÁRIO5xATÉ

S/ ENTRADA
S/ ACRÉSCIMO
NOS CARTÕES10xATÉ

VOCÊ SE SENTINDO EM CASA: 
ESSA É A NOSSA PRAIA.

Bolsa de Praia 
c/ Esteira A partir de

R$ 49,90
 

Kit Cobreleito 
Casal Rozac

R$ 129,90
  à vista

Toalhas de Praia 
Dohler A partir de

R$ 39,90

Travesseiro Altenburg 
Toque Delicado

R$ 19,90 
à vista
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INDIVÍDUOS PRESOS EM TORRES COM GRANDE 
QUANTIDADE DE CRACK, COCAÍNA E MUNIÇÕES RESTRITAS

POLÍCIA

Policia Civil investigando furto contra 
loja de surf no centro de Torres

Inaugurada no começo da temporada no centro de 
Torres, uma loja de artigos de surf e skate  foi invadida 
por bandidos, na madrugada do último domingo (07). De 
acordo com o proprietário da loja (que prefere não ter o 
nome divulgado), os bandidos teriam ficado aproximada-
mente duas horas no local e furtaram grande quantidade 
de mercadorias. O crime ocorreu  pouco mais de duas se-
manas após a inauguração da loja, localizada na Avenida 
Barão do Rio Branco.

Os bandidos teriam entrado pelos fundos, através do 
poço de um elevador - e fizeram um buraco na parede 
da loja para acessá-la inicialmente. Eles levaram todos os 
óculos, relógios da loja, além de sapatos e roupas (como 
bermudas e camisetas). A quadrilha também furtou ou-
tros equipamentos, inclusive o computador onde eram 
gravadas as imagens das câmeras de segurança da loja. 

Os produtos roubados teriam sido transportados em 
uma Kombi num período de 13 minutos, sendo que a 
aproximação do veículo foi registrada por uma câmera de 

segurança.As imagens também mostram que a quadrilha 
estaria em um outro veículo, um Focus preto.

Conforme o delegado de Torres, Celso Jaeger, as inves-
tigações sobre o caso estão em andamento - num perío-
do de coleta de provas e análise de filmagem pela equipe 
da Polícia Civil.

Na manhã de domingo (07), uma 
guarnição da Brigada Militar estava em 
patrulhamento na Rua Santa Helena, 
em Torres, quando avistaram dois ele-
mentos em frente a uma residência. 
Conforme a BM, no momento em que 
os elementos avistaram a viatura em-
pregaram fuga para dentro do pátio. A 
guarnição, então, teria corrido atrás dos 
mesmos, quando foi avistado um dos 
indivíduos dispensando um invólucro - 
onde depois averiguou-se que havia 9g 
de crack). Ambos foram alcançados na 

área da residência, sendo então revista-
dos. Foi encontrado no interior dos tênis 
de o V.J.G.S. 1g de maconha, e dentro de 
sua meia mais 1g de cocaína. Este mes-
mo indivíduo havia dispensado o invólu-
cro com crack.

No pátio da residência, estava esta-
cionado um veículo com placas adul-
teradas, o qual estava em situação de 
furto. No interior da casa foi encontrado 
uma mochila, e no interior da mesma es-
tavam diversos itens utilizados no tráfico 
de drogas: 3 balanças de precisão, 1 rá-

dio HT, 441g de crack, 47g 
de pasta base de cocaina, 
26g de cocaína. Havia ain-
da 17 munição intacta de 
calibre 9mm, 1 estojo de 
munições 7,62, 1 farda 
camuflada do exército, 
4 tocas balaclava (Ge-
ralmente utilizadas para 
esconder os rostos em 
ações criminosas), é um 
facão. Na residência, estavam ainda três 
mulheres (S.M.V., V.B.O., S.M.) e três ga-

rotas menores de idade. 
Dadas as circunstâncias, a Brigada 

Militar decretou voz de prisão a todos, 

que foram encaminhados ao hospital  
e,posteriormente, a Delegacia de Polícia 
para registro.

PRISÕES por embriaguez ao volante 
ACONTECENDO EM TORRES

TORRES - Noite de Sábado, 
06 de janeiro. Uma guarnição 
da Brigada Militar de Torres foi 
despachada para ocorrência de 
transito com danos matérias na 
Av. Beira Mar. Ao chegar no local, 
abordaram o acusado - com as 
iniciais R.A.A (de 26 anos) - que 
estava dirigindo o veiculo Gm/
Corsa que bateu atrás de outro 
veiculo. Checou-se que o mesmo 
estava embriagado. Diante dos 
fatos, foi dada voz de prisão ao 
acusado, posteriormente enca-
minhado até a Delegacia de Po-
licia para registro.

Já na madrugada de domingo (07), 
por volta das 05h20min da manhã,  
foi abordado um condutor de um 
veículo Fiat Strada (placa de Torres) 
- após o mesmo efetuar manobras 
bruscas e botar em risco aos demais 
condutores e pedestres. Logo cons-

tatou-se que o condutor apresentava 
sinais de estar embriagado. Ele não 
realizou o teste do etilômetro, mas 
foi autuado pela prova testemunhal 
no crime de embriaguez ao volante. O 
veiculo foi guinchado, a CNH (Carteira 
de Habilitação) foi recolhida e foram 
confeccionados os auto de infrações 
pertinentes. 

Um dos veículos guinchados após cons-
tatação da embriagues.

Grupo da Brigada Militar segue com autuações e remoção 
de veículos por irregularidades no trânsito de Torres

Instituído no começo do ano, considerando-se a cons-
tatação de várias irregularidades no trânsito em Torres, 
o grupo de trânsito (GTran) da Brigada Militar continua 
atuando intensamente. Algumas das ações realizadas pe-
los policiais,com foco em atuar diante de situações que 
prejudicam o trânsito em Torres, vêm sendo divulgadas 
para a imprensa, e o jornal A FOLHA por sua vez faz a 
divulgação das mesmas para seu público.  

No dia 04 de janeiro, por exemplo, foram 35 autos de 
infração de trânsito (AIT) - em sua grande maioria por 
estaconamento junto aos canteiros centrais, em cima da 
calçada ou ocupando vagas de coletivos e  sendo que 12 

veículos foram recolhidos  .
Já no sábado passado (06 de janeiro),o grupo de trân-

sito realizou um total de 38 AIT - em sua maioria por es-
tacionamento em local proibído, mas também dois casos 
de veículos com som automotivo muito alto. Nesta data, 
houve 9 veículos recolhidos.

E o boletim do grupo realizado na última quarta-feira 
(10) computou um total de 30 AIT. Como de costume, o 
estacionamento em local  -como faixa de pedestres, local 
destinado a idosos e deficientes, embarque e desembar-
que - foi a principal infração, sendo que 3 veículos foram 
recolhidos ao pátio do DETRAN.  

BRIGADA MILITAR PRENDE INDIVIDUO POR FURTO DESCUIDO EM COMÉRCIO
Sábado, 06 de Janeiro em Torres. Uma guarnição da 

Brigada Militar de foi despachada para ocorrência de Fur-
to Descuido - onde a indiciada,após ter furtado uma peça 
de roupa, foi perseguida pela vitima e por uma testemu-

nha, sendo detida na via pública. Após, a guarnição da 
BM identificou a acusada  como sendo de iniciais: E.S.D., 
34 anos. Diante dos fatos foi Lavrado auto de prisão em 
flagrante contra a acusada por delito por Furto Descuido.

Em ação que resultou em prisão por tráfico, MULHER COM 
HANSENIASE tenta contaminar policiais em Arroio do Sal

Por volta das 2h da manhã de do-
mingo (07), durante patrulhamento 
de rotina na Vila Pequenique, em Ar-
roio do  Sal, os policiais de uma guar-
nição da Brigada Militar visualizaram 
uma mulher recebendo duas buchas 
de maconha de outro indivíduo, em 
troca de R$ 20. Foi realizada a abor-
dagem, onde constatou-se que a mu-
lher V.L.O. estava portando a maco-
nha recentemente comercializada, 
e com o outro indivíduo - de iniciais 
C.S.M. e antecedente por tráfico de 
drogas - foram localizadas 33 Pedras 
de Crack embaladas para venda e R$ 
963 em dinheiro trocado. De imediato 
foi dado voz de prisão ao mesmo pelo 
crime de tráfico de drogas. 

Durante a diligência, foi locali-
zada na residência do suspeito (um 
casebre, conforme a BM) outras 14 

buchas de maconha embaladas para 
venda, além de uma adaga, eletro-
domésticos e aparelhos eletrônicos 
sem procedência. Após a diligências 
os acusados foram encaminhados 
ao Posto 24hs para exames clínicos 
e posteriormente até a Delegacia de 
Arroio do Sal para registro da ocor-
rência.

A Brigada Militar ainda ressaltou 
que V.L.O -  conduzida pelos policiais 
na condição de usuária -  possuía sua 
situação sanitária debilitada devido 
a doença de hanseníase (lepra). E a 
mesma começou a cuspir e tentar 
contato físico com a Guarnição, ten-
tando de alguma forma transmitir 
sua doença aos policiais. Estes foram 
medicados no posto 24hs, recebendo 
assim a medicação no intuito de pre-
venir a transmissão.
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O projeto #Bitu-
caZero foi idealiza-
do e implementado 
em Torres no verão 
de 2017 - com re-
sultados muito sig-
nificativos: foram 
aproximadamente 
10 mil baganas de 
cigarro recolhidas 
em cerca 25 bitu-
queiras instaladas 
na orla torrense (e 
alguns pontos tu-
rísticos). Entretan-
to, neste verão de 
2018, o projeto não 
conseguirá dispo-
nibilizar o mesmo 
número de bitu-
queiras no formato 

implementado em 2017, e a razão é 
lamentável: a delinquência cometida 
contra os próprios equipamentos, 
solidariamente instalados para evitar 
que as baganas fossem jogadas no 
meio ambiente.

"Os resultados (do projeto Bituca 
Zero) foram importantes, mas em 
decorrência da falta de educação 
de algumas pessoas, que suprimi-
ram (FURTARAM) os equipamentos, 
decidimos que ele não será replica-
do nesta temporada 2018", explica 
Sanson, que continua: "Isso nos le-
vou a pensar no novo modelo que 
será implementado neste verão: um 
modelo de bituqueira unitário, que 
será entregue aos fumantes na beira 
mar. Trata-se de um recipiente com 
tampa, portátil, que pode facilmente 
ser colocado dentro de um bolso de 

bermuda, ou bolsa".
As estatísticas tabuladas durante 

os 5 anos de Projeto Praia Limpa Tor-
res provam a grande quantidade de 
baganas de cigarro atiradas nas praias 
de Torres -  o temível "microlixo" que 
é um dos principais resíduos descar-
tados de forma irregular, trazendo 
diversos malefícios ao meio ambien-
te e fauna praiana: "As bitucas tem 
um tempo médio de decomposição 
de 5 anos, tem substâncias tóxicas e 

absorvem outras substâncias maléfi-
cas do próprio cigarro. Consequente-
mente, contaminam o solo quando 
jogadas no meio ambiente. Além 
disso, intoxicam animais marinhos 
e aves que ingerem estas baganas, 
pensando ser uma forma de comida. 
Portanto,contamos com a atenção 
dos fumantes, que poderão contar 
com as nossas bituqueiras para evi-
tar que este problema se espalhe em 
nossa orla", conclui Sanson.

MEIO AMBIENTE

Projeto Praia Limpa realizará "Blitz de Verão" com 
Educação Ambiental nas principais praias de Torres
Coordenador do projeto, Alexis Sanson (e, na foto), visitou redação do jornal A FOLHA e mostrou novos materiais que 

serão distribuídos aos usuários das praias torrenses

Por Guile Rocha

Neste ano de 2018, o Projeto 
Praia Limpa está completando 5 anos 
de atividades focadas na educação 
ambiental e ações de limpeza de 
praia voluntárias na cidade de Torres. 
Um projeto nascido aqui mas que vi-
rou exemplo a ser seguido, se espa-
lhando por outros municípios litorâ-
neos.  E na tarde da última sexta-feira 
(05), recebemos na redação do jornal 
A FOLHA o coordenador do Projeto, 
Alexis Sanson. 

Alexis veio informar que já estão 
planejadas as datas das 'Blitz Verão 
2018' do projeto Praia Limpa Torres 
-  que acontecerão, em datas dife-
rentes, sempre aos domingos no 
turno da manhã, nas quatro princi-
pais praias da cidade. Nos Molhes, 
a ação ocorrerá no dia 14 de janeiro; 

na Prainha no dia 28 de janeiro; já a 
Praia da Cal recebe a blitz no dia 04 
de fevereiro e, finalizando, no dia 18 
de fevereiro a ação ocorrerá na Praia 
da Guarita. 

"Estas blitzes já vem ocorren-
do em nossa orla desde o verão de 
2014. Fixamos nossa tenda do Proje-
to Praia Limpa e, neste local, haverá 
distribuição de lixeirinhas de praia de 
TNT (biodegradáveis), além dos no-
vos modelos de bituqueiras portáteis 
e adesivos da campanha 'Torres, eu 
amo eu cuido'. Fora esta atuação na 
tenda, voluntários do projeto tam-
bém farão a distribuição do material 
ao público da praia, visando chamar 
atenção para a importância da ma-
nutenção da orla limpa", indica San-
son, que destaca ainda que - durante 
cada blitz -  deverão ser realizadas 
palestras de educação ambiental 

com foco nas crianças (faixa etária de 
05 a 10 anos), explicando sobre tipos 
de resíduos, impacto do microlixo no 
ambiente praiano e outras dicas". 

Sanson frisa que, durante o verão, 
as habituais ações de limpeza da orla 
por voluntários do Projeto Praia Lim-
pa não ocorrem (postura que vêm 
sendo assumida sempre na alta tem-
porada). "Tecnicamente, com a praia 
lotada, entendemos que não conse-
guiríamos executar esse tipo de lim-
peza, pois poderia até ser um estorvo 
realizar esse tipo de ação em meio 
ao grande número de veranistas. En-
tendemos que, na alta temporada, 
a prefeitura deve se responsabilizar 
por esta importante necessidade pú-
blica, que é a manutenção regular da 
orla torrense. Mas seguimos, através 
das blitzes, nosso trabalho de cons-
cientização".

Novo modelo de bituqueira do Projeto Praia Limpa 
Torres

Da delinquência as novas bituqueiras

Projeto de grupo de mulheres de Morro Azul é bem 
avaliado por entidade internacional

Com Miriam Sperb (Centro Ecológico)

O Filhas da Terra, um dos 20 grupos do Mo-
vimento de Mulheres Camponesas (MMC) no 
Litoral Norte do Rio Grande do Sul, recebeu na 
terça-feira (09), na Associação dos Agricultores 
e Agricultoras de Morro Azul, em Três Cacho-
eiras, a visita de avaliação do gestor de proje-
tos Robert William Thomas da Fundação de 
Agricultura Share, do Canadá.   Para Thomas, o 
recurso do projeto 'Pão na mesa, saúde na co-
munidade', assessorado pelo Centro Ecológico, 
está sendo bem investido pelas integrantes do 
grupo e pela coordenação regional do MMC. 
“Elas estão se saindo muito bem, estão motiva-
das e aptas a avançar e fazer mais coisas. Está 
muito bom”, considerou o gestor, depois de 
conferir os resultados. 

Com foco na sustentabilidade e sem fins lu-
crativos, a Share apoia projetos em comunida-

des rurais da América do Sul e Central. A ideia 
é ampliar a capacidade de geração de renda e 
organização e de grupos que tenham incidên-
cia sobre essas comunidades. Em Morro Azul e 
região, por exemplo, a maior parte das bene-
ficiárias trabalha desde os anos 1980 em prol 
da saúde das famílias no meio rural e também 
na construção de relações igualitárias de gê-
nero. Assim, os materiais adquiridos durante a 
vigência  do projeto, entre janeiro e outubro de 
2017,  como o forno, formas, matérias-primas, 
rótulos, vidros, baners e um portfólio com a 
história dos grupos, estão contribuindo para a 
continuidade do trabalho. 

O gestor visitou também a réplica da igreja 
construída em 1894 pelos primeiros moradores 
da comunidade, que hoje conta com 230 famí-
lias. Depois de Morro Azul, a agenda do gestor 
incluía visitas a projetos em Santa Catarina, Per-
nambuco, Ceará e Bahia. 
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Neste sábado, dia 13 de janeiro, será 
oferecida aos moradores e visitantes 
de Torres uma interessante iniciativa 
do Governo do Estado: trata-se de ofi-
cina de aproveitamento de alimentos e 
produção de alimentos saudáveis. Em 
um ônibus-escola instalado junto ao 
calçadão da Praia Grande (próximo aos 
quiosques), serão oferecidas duas ofi-
cinas pela manhã ao público em geral. 
A promoção é da Divisão de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável da 

Secretaria do Desenvolvimento Social, 
Trabalho, Justiça e Direitos Humanos.

As oficinas ocorrem às 10h e 
11h15min. As inscrições podem ocor-
rer na Sala do Empreendedor, localiza-
da na sede da Prefeitura, na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural e 
Pesca, na Emater e ainda no sábado, no 
local, junto ao ônibus. O evento é uma 
parceria entre Governo do Estado, Cea-
sa e Sesc. O ônibus-escola é do Progra-
ma Prato para Todos.

Ônibus-escola vai 
ensinar sobre aproveitamento 

integral dos alimentos
Ação ocorre na manhã de sábado (13) na Praia Grande de Torres



A FOLHA 29Sexta-Feira, 12 de Janeiro de 2018

Estação Verão SESC leva esporte e  lazer à praia de Torres

ESPORTES

Os moradores e veranistas de 
Torres têm até o dia 25 de fevereiro 
para aproveitar as atividades gratui-
tas do Estação Verão Sesc. A progra-
mação ocorre de terça a domingo, 
entre 8h30 e 19h, na Casa do Esta-
ção Verão, junto ao calçadão à bei-
ra mar na Praia Grande. Em Torres, 
neste final de semana (6 e 7/1), os 
destaques foram o Bike City Tour, às 
18h de sábado, e o Brinquedo Inflá-
vel Archery, no domingo. 

A edição 2018 ocorre em 11 
praias gaúchas: Atlântida, Atlânti-
da Sul, Balneário Pinhal, Capão da 
Canoa, Cidreira, Imbé, Tramandaí 
e Torres, no Litoral Norte, além do 
Cassino, Laranjal e São Lourenço do 
Sul, no Litoral Sul. Gincanas de inte-
gração, slackline, aulões de ginásti-
ca e dança, estão na programação. 
Além da disponibilidade de quadras 
esportivas para a prática de vôlei 
de praia, futebol de areia, fresco-
bol e futevôlei. Também faz parte 
das atividades serviços como quick 

massagem, leitura local e banho de 
mar para cadeirantes, com cadeiras 
anfíbias (exceto em Atlântida e no 
Cassino). Eventos como o Festival 
de Escultura em Areia, o Passeio so-
bre Rodas, o Passaporte da Saúde, a 
CãoMinhada e a Escola do Chimar-
rão, tradicionais do Verão Sesc, tam-
bém estão confirmados.

O Estação Verão Sesc promove 
atividades de lazer, cultura, saúde, 
recreação e esporte. As atrações 
são gratuitas, abertas a toda comu-
nidade e acontecem nas Casas Sesc 
montadas à beira-mar nas 11 praias 
participantes. Mais informações po-
dem ser obtidas no site www.sesc-
-rs.com.br/estacaoverao.

Estação Verão Sesc 2018 – Tor-
res
Local: Praia Grande
Período: Até 25 de fevereiro 2018

Programação sistemática:
– Empréstimo de guarda-sol, mate-

rial esportivo, jornais e revistas: ter-
ça a domingo, das 8h30 às 19h
– Beach câmbio: quarta, às 8h30
– Circuito funcional: quarta e sexta, 
às 8h30
– Ginástica ritmos: terça, quinta, sá-
bado e domingo, às 9h; quarta, sex-
ta e domingo, às 18h
– Alongamento: quarta e sexta, às 
9h
– Espaço kids, cama elástica e jogos 
de mesa: terça a domingo, das 10h 
às 12h e das 15 às 18h
– Torneio de vôlei adulto: terça, às 
10h, e sexta, às 16h
– Gincaninha: quarta e sábado, às 
10h
– Hora do conto: terça e domingo, 
às 14h
– Pinturinha no rosto: quarta e sex-
ta, às 14h
– Desafio relâmpago: sábado, às 14h
– Torneio de futebol infantil: quarta, 
às 16h
– Olímpiadas Kids: quinta, às 16h
– Beach funcional adulto: terça e 

quinta, às 17h
– Beach funcional família: sexta, às 
17h e 17h30

– Zumba: terça, quinta e sábado, às 
18h
– Bike City Tour: sábado, às 18h

Próximos Eventos:
– 14/01: Torres Ecoruning 2018, 8h

– 20 e 21/01: Escola do Chimarrão, 
das 9h às 18h
– 20/01: Bike City Tour, 18h
– 27/01: Torneio de Xadrez do Esta-
ção Verão, 9h
– 27/01: Passeio Ciclístico Night Bi-
kers, 19h
– 28/01: Campeonato Beach Soccer 
da Caixa de Assistência de Advoga-
dos, 9h

Torres realiza com sucesso 1º 
Beach Tennis da Praia da Cal
Foi realizado com sucesso, neste úl-
timo domingo, dia 7 de janeiro, o 1º 
Torneio de Beach Tennis da Praia da 
Cal. A realização é da Prefeitura Mu-
nicipal de Torres por meio da Secre-
taria de Turismo, Cultura e Esportes, 
com o apoio de um grupo de amigos 
do Beach da Praia da Cal, liderados 
por Marcus Vinicius. O prefeito Car-
los Souza e a primeira-dama, Susi 
da Rosa de Souza, partiiciparam da 
cerimônia de premiação. 
As inscrições superaram as expecta-
tivas, levando a organização a ficar 
com os primeiros vinte interessados. Para aten-
der a todos, seria preciso dois dias de torneio. 
Devido ao êxito, participantes sugeriram que a 
próxima realização ocorra num fim de semana 
inteiro. A secretária de Turismo, Cultura e Espor-
tes, Sílvia Brognoli, estava satisfeita com o núme-
ro de participantes. 
Além dos aficionados de Torres por este esporte 
saudável, a maior parte dos participantes era de 
Caxias, Porto Alegre e Imbé. O Torneio contou 
com vinte duplas inscritas: na modalidade mas-

culino, dez duplas e outras dez duplas na modali-
dade misto. Foi esta a classificação:
 
Modalidade Masculino
3º Lugar - Fernando e Dani (Caxias do Sul)
2º Lugar - Alemão e Paulo (Imbé e Torres)
1º Lugar - Léo Matos e Matheus (Torres)

Modalidade Misto
3º Lugar - Rusvel e Fabiana (Imbé)
2º Lugar - Alemão e Cássia (Torres)
1º Lugar - Paulo e Fernanda (Imbé)

Mais uma edição do Eco 
Running agita Torres

Está chegando a 4ª Torres Eco Running, competição 
que busca incentivar a prática de corridas de rua. A 
prova será realizada no dia 14 de janeiro, domingo, 
com largada às 8h, na Praia Grande (em frente a Es-
tação Verão SESC). O percurso prevê distâncias de 
4km, 8km e 16km que passam pela areia, asfalto, 
grama e calçadão. Haverá ainda participantes da 
modalidade Kangoo Jump
A promoção é da Associação de Apoio ao Desporto 
(AAD) em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Torres, SESC e Ulbra Torres.   

Inscrições para o Praiano de 
Beach Soccer encerram-se dia 17

Encerra-se no dia 17 de janeiro, quarta-fei-
ra, o período de inscrições para o Campe-
onato Praiano de Beach Soccer 2018, na 
arena de esportes da Praia Grande. Para 
inscrever-se o time interessado deve com-

parecer na Secretaria Municipal de Turis-
mo, Cultura e Esporte no seguinte horário:  
às segundas, quartas e sextas-feiras, das 
8h às 11h30 e das 13h às 18h30 e às terças 
e quintas-feiras, das 13h às 18h30,

Jogo do Praiano de 2012
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O empreendimentO

41 lOjas de 55 a 217 m², ruas cObertas cOm lOunge

da sua vida.

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

fb.com/vcamaggi

www.vcamaggi.com.br
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