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Política em ebulição domina a conjuntu-
ra nacional. Lula na berlinda. Começa dia 
24, com o julgamento do ex Presidente no 
TRF-4, em Porto Alegre, campeão nas pes-
quisas eleitorais,  o processo sucessório no 
Brasil. Será Lula condenado? Será preso? 
Será mesmo candidato? Ninguém sabe. Há 
muita movimentação de seus correligioná-
rios em seu apoio,  inclusive ameaçadoras 
advertências da Presidente do PDT, Sena-
dora Gleise Hoffman, muita controvérsia 
entre especialistas, inclusive Carta de mais 
de 100 juristas denunciando o processo por 
falta de provas,  muita especulação sobre 
o que acontecerá neste dia e depois, tudo 
indicando que as eleições deste ano não 
conduzirão o país à almejada paz interna. 
Os ânimos estão por demais exaltados. Por-
to Alegre vai ferver e o Prefeito Marchezan 
teme o pior, encarecendo, em vão, presen-
ça das Forças Armadas nas ruas. Ridículo. 
Nem cabe a Prefeitos esse tipo de requisi-
ção. Mas ajuda a criar maior tensão. Car-
men Lucia, Presidente do Supremo veio à 
Porto Alegre discutir a questão com os de-
sembargadores da Justiça Federal que jul-
garão Lula. Para quê? Ninguém responde. 
Tudo contribui para elevar a temperatura 
política e fomentar exageros. O PT, afinal, 
joga tudo nesta partida: Seu líder, seu fu-

turo, até seu passado. Neste processo tem 
demonstrado  grande capacidade de mobi-
lização e voz. Seu maior trunfo foi consa-
grar – até internacionalmente – a narrativa 
do “golpe”. Temer, com isso, perdeu não só 
credibilidade, mas também legitimidade. 
Lidera, moribundo,  um governicho que se 
arrasta como procissão sem bênção nem 
brilho, reabrindo o caminho para o retorno 
da esquerda.. A escalada, então, aumen-
ta, alimentando fake news, infâmias e não 
poucas acusações dos lulistas ao Judiciário 
brasileiro, que não  é nem santo, nem digno 
de admiração popular, à vista das regalias 
que se reserva. Não faltou, aí,  este desa-
bafo de um indignado: “Um alemão vai 
decidir o futuro do Brasil”, numa referência  
à origem teuta do relator do processo de 
Lula. O próprio Lula denuncia o Presidente 
do TRF-4 , Thompson Flores, como bisneto 
do Coronel que matou Antônio Conselhei-
ro. E se fosse...? Oressa!

Diante disso, a pergunta inevitável é 
esta: Estaria o Brasil diante de uma ruptura 
institucional, com risco de um golpe militar 
à direita  ou abertura de uma situação re-
volucionária capaz de produzir o assalto ao 
poder pela esquerda?

Dificilmente. Nada disso ocorrerá.  É, 
até, mais fácil – e até histórico – o golpe do 

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 

SEMANA TENSA

que uma revolução social. Mas no lo creo…
O Brasil, apesar de todas as mazelas de 

sua formação social, extremamente exclu-
dente, é um país muito sólido institucio-
nalmente, com uma invejável armadura de 
sustentação do Estado, economia globali-
zada e uma vigorosa classe média de 50 mi-
lhões de pessoas. . Devemos isso ao Impé-
rio, aliás escravocrata, do qual derivou uma 
sociedade de corte autoritário.  Daí a difícil 
democracia que teve, a propósito, na Cons-
tituição de 1988, um considerável avanço. 
Independente do resultado do dia 24, tudo 
continuará com está: Tenso, porém estável. 
Além disso, as duas forças, antagônicas, 
que poderiam produzir, ou  um golpe mi-
litar, ou uma revolução, não estão envol-
vidas numa retórica que justifique ações 
deste tipo. O Exército, apesar dos deslizes 
de algum general indignado, tem se manti-
do em suas funções constitucionais. E o PT, 
como partido hegemônico de sustentação 

de Lula, apesar, também, das bravatas de 
alguns dirigentes ou apoiadores, tampou-
co tem qualquer vocação insurrecional. 
Pelo contrário, o PT é um clássico partido 
social-democrata, abençoado pela Igreja 
de Roma, de mediações, com vistas à refor-
ma do sistema político e econômico. Lula, 
também, está muito longe de um Lênin, 
um Mao Tse Tung ou um Fidel. Talvez muito 
longe até do Velho Brizola. Lula é um gê-
nio negociador, que avança e recua ao sa-
bor das circunstâncias. Talvez se encontre, 
neste momento, num ponto crítico de sua 
História, mas não será louco em endossar 
aventuras sem perspectivas democráticas. 
De resto, ao mesmo tempo em que o cora-
ção da esquerda brasileira palpita em Porto 
Alegre, tentando reverter uma conjuntura 
de visível descenso, a vida segue, indiferen-
te,  seu curso, no resto do país. O 24, enfim, 
talvez não seja tão importante quanto pa-
rece. Eppur si  muove, diria Galileu…

OPINIÃO
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Desde o ano de 2000, o Minis-
tério Público Federal possui uma 
Ação Civil Pública contra o mu-
nicípio de Torres, demandando 
que a municipalidade local tenha 
100% de captação de esgoto e 
100% de tratamento deste esgoto. 
Esta ação gerou uma interrupção 
da liberação de novas obras em 
Torres durante quase dois anos 
(2001/2003) e já está com senten-
ça julgada. Foi quando a cidade, 
juntamente com a Corsan, conse-
guiu entregar a nova Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE), sendo 
liberadas novamente a construção 
dos prédios. Mas não foi aliviada a 
demanda da Ação Civil Pública, ou 
seja: Torres ainda tem de chegar a 

100% de rede de captação de esgoto, praticamente 
uma espada apontada para todos os prefeitos da 
cidade, ano após ano, gestão após gestão. 

Entre os anos de 2005 e 2012, no governo João 
Alberto, a cidade chegou a ampliar sua rede de cap-
tação de esgoto, que chegou, em algumas avalia-
ções, a ter em torno de 60% de captação de esgoto; 
em outras avaliações em 80% com o término das 
obras, quando da implantação de redes nos bairros 
Stam e em parte do bairro Igra (este que está in-
completo). Só que o Ministério Público Federal en-
trou no detalhe do trabalho de adequação - exigido 
pela sentença que Torres possui contra si na justiça 
federal (100% de captação e tratamento) - e tem 
questionado a falta de ação da municipalidade para 
terminar com as ligações clandestinas, feitas direta-
mente na rede pluvial ou in natura nos mananciais 
(valão, rio, lagoa do Violão, etc). 

Conforme informações obtidas por A FOLHA jun-

to a Prefeitura de Torres, nos últimos anos os bair-
ros Salinas, Getúlio Vargas, Praia da Cal, Curtume 
(Jardim Eldorado), Igra e Vila São João já receberam 
uma espécie de 'blitz'. Nesta, os moradores têm de 
comprovar que possuem fosse asséptica funcionan-
do e de escala coerente dom a demanda de esgoto 
gerada pela família. O bairro Guarita ainda é caso 
crítico, por suas deficiências estruturais e por ser 
formado por edificações de pessoas simples. 

Segundo informou Lasier França, chefe do setor 
de vigilância Sanitária da Prefeitura, deste o ano de 
2010 (ainda no governo João Alberto) até hoje, fo-
ram mais de cinco mil moradias notificadas nestes 
bairros, apresentando quase que 100% de resolu-
tividade. É que, caso não haja este relatório - feito 
por engenheiros ou técnicos (com assinatura) - a 
prefeitura emite uma multa, e quando pega no bol-
so, a maioria acaba agindo, explicou Lasier para A 
FOLHA.

SANEAMENTO

Ligações clandestinas de esgoto em Torres: 
uma praga cultural

Em Torres, rede de esgoto está acima da média estadual e nacional. Mas mesmo assim existem casos quase que sem solução. 

Por Fausto Júnior

Um adolescente, após manuseio com a 
água de um córrego, fica doente e vai para a 
rede de saúde. Um adulto adquire uma do-
ença de pele quando se banha em água do 
mar em local que está improprio para banho. 
Uma criança fica doente após brincar em po-
ças d’água na rua, em locais onde algumas 
residências despejam o esgoto de suas casas. 
Outra fica enferma após brincar com poças 
d’água que seriam excesso de esgoto pluvial, 
mas na realidade muita gente de sua vizinhan-
ça liga o esgoto de suas casas na rede de cap-
tação de água de chuva... Estes são casos de 
mazelas que, em países desenvolvidos - onde 
saneamento básico é estrutura obrigatória - 
não existem. Mas no Brasil isso é normal, qua-
se que corriqueiro. 

Não se sabe onde começa: se por desleixo 
de gestores públicos, ou pela falta de educa-
ção básica da sociedade. Mas o que se sabe 
é que existe muita gente - em Torres, inclu-
sive - que tem um ou dois carros modernos 
em frente às suas residências, mas que não 
se submetem a construir um sistema de fossa 
suficiente para atender a demanda de esgoto 
gerada por sua família. Preferem ligar seus en-
canamentos (a via de saída dos excrementos 
de seus familiares) através de ligações clan-
destinas, feitas de forma criminosa e direta na 
rede de captação de água da chuva das ruas. 
Criminosa por dois motivos: Por ligar de for-
ma errada e  por quebrar sem aviso prévio os 
canos do sistema pluvial - que é propriedade 
dos seus pares de cidadania, que pagam para 
que a prefeitura construa a rede para capta-
ção de água, evitando alagamentos.

Em Torres, vários exemplos de contaminação por ligações clandestinas
Caso de esgoto a céu aberto no bairro Guarita

A contaminação da água é o resultado des-
ta irresponsabilidade dupla. Irresponsabilidade 
dos cidadãos e irresponsabilidade dos gestores 
municipais. Ao percorrer o chamado "Valão" que 
acompanha a Avenida do Riacho (que tem esse 
nome porque aquele córrego é um riacho), po-
dem-se ver canos despejando água no manan-
cial em dias de seca. Isso é prova cabal de liga-

ção clandestina de esgoto na rede pluvial, pois 
se não fosse, nada estaria saindo dos canos. E 
o mau cheiro entrega definitivamente a mazela 
contaminadora do ambiente urbano. 

No Rio Mampituba, notam-se também mui-
tos casos de casas que possuem canos para 
despejo de detritos direto ao rio. A mesma 
observação em dias de tempo seco denuncia 

a clandestinidade dos encanamentos. É o caso 
também do valo que segue o oeste do bairro Igra 
Sul, valo que liga o Parque Itapeva ao Rio Mam-
pituba. Lá se nota a mesma coisa, além de por 
ainda haver o depósito de lixo no manancial, que 
polui definitivamente (além de entupir o valo e 
alagar bairros inteiros com esgoto).  Todo este 
esgoto acaba no Rio (que, em parte, está poluí-

do há tempo) e depois acaba desembocando no 
mar. Mas o mal que esta poluição cloacal faz no 
seu entorno é muito sério: Trata-se de um pro-
blema de Saúde Pública que é gerador de mui-
tas doenças de intestino e pele. Além do mau 
cheiro, que coloca a autoestima dos moradores 
lá embaixo, típicas de autoestimas de cidadãos 
terceiro-mundistas.

Casos difíceis (e de famílias vulneárveis)
Neste inicio de ano, o setor de Vigilância Sa-

nitária da Prefeitura de Torres foi acionado para 
encontrar solução para o despejo de esgoto, que 
estaria acontecendo em uma importante rua do 
centro alto de cidade, em meio aos hotéis (e tu-
ristas). Após averiguação, foi constatado que – por 
engano - um técnico hidráulico fez a ligação dos 
canos de pias e chuveiros de um prédio direto no 
cano pluvial do prédio, que consequentemente foi 
ligado no sistema pluvial público. E como este sis-

tema às vezes desemboca na rua, esta rua estava 
recebendo água de lavagem de louça e dos restos 
dos banhos, o que ocasionava mau cheiro. O siste-
ma foi corrigido e o caso considerado um sucesso 
porque foi resolvido e não houve dolo, além de a 
água não ter vindo de vasos sanitários, o que seria 
pior.

Mas existem casos que geram processos. 
Quando é constatado o vazamento ou o mau 
cheiro na rua, a mesma vigilância Sanitária é con-

vocada. Ao constatar o problema, o cidadão dono 
da casa ou o síndico do edifício recebe um prazo 
para resolver. Se não for resolvido, o mesmo cida-
dão recebe uma multa de R$ 2 mil. E acaba tendo 
que resolver, porque a multa vai dobrando, Mês a 
mês, caso não haja resolutividade. 

Existem casos mais difíceis. Trata-se de pro-
blemas em bairros onde os donos das casas são 
pessoas que possuem baixa renda e não têm, por 
exemplo, R$ 600 para consertar a fossa de sua 

residência que está entupida. Neste caso, o certo 
é a prefeitura notificar. Mas a maioria dos casos 
torna-se uma demanda da secretaria de Ação So-
cial, que trata de ajudar que o cidadão arrume sua 
fossa, com apoio financeiro de programas sociais. 
Mas há casos que ficam em aberto porque o cida-
dão não tem como pagar R$ 600 para desentupir 
sua fossa, muito menos tem R$ 2 mil para pagar a 
multa, mas a assistência social não encaixa a famí-
lia em seus programas. 

MPF está na justiça contra a prefeitura de Torres

Em 2014, rede pluvial entupida fez esgoto brotar em rua 
do Igra Norte

Ligações clandestinas são difíceis de ser flagradas 
De acordo com Lasier (embora esta questão seja 

ligada mais à fiscalização de Obras da prefeitura do 
que de sua área, a Vigilância Sanitária), as ligações 
clandestinas são difíceis de serem flagradas. Geral-
mente elas são fruto de falta de estrutura das fossas 
das casas, embora possam ainda existir casos de ca-
sas que colocam o esgoto ligado direto em um ma-

nancial ou no esgoto pluvial já na construção. Um cri-
me “na base”, com alto dolo ou total desinformação 
do cidadão responsável. 

Os moradores preferem fazer as ligações clan-
destinas na calada da noite, nos finais de semana, 
quando ligam canos irregularmente no esgoto plu-
vial. Vizinhos às vezes veem e não denunciam, por 

conta do medo de comprar briga na vizinhança. Mas 
seria esta a hora de denunciar, conforme os técnicos 
da municipalidade, que prometem manter sigilo das 
denúncias.  

Mas o pior de tudo isto é a falta de consciência, 
por parte dos infratores, das leis ambientais e sanitá-
rias da cidade. Eles às vezes possuem carros de luxo, 

são pessoas viajadas e etc., mas não ficam sequer 
envergonhadas de ligarem seu esgoto na rua ou na 
rede pluvial. 

Para Lasier França, a única forma de resolver isto 
é a universalização (100%) de rede de esgoto em toda 
a urbe de Torres. Aí a Corsan e a prefeitura podem 
exigir que o cidadão ligue sua rede na rede geral.  
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Prefeitura de Torres disponibiliza vacinação contra febre amarela

Sobre a Febre Amarela
A febre amarela é uma doença febril aguda, 

causada por um arbovírus (vírus transmitido por 
mosquitos). Os primeiros sintomas são inespe-
cíficos, como febre, calafrios, cefaleia (dor de 
cabeça), lombalgia (dor nas costas), mialgias 
(dores musculares) generalizadas, prostração, 
náuseas e vômitos. Após esse período inicial, 

geralmente ocorre declínio da temperatura e 
diminuição dos sintomas, provocando uma sen-
sação de melhora no paciente. Em poucas ho-
ras – no máximo, um ou dois dias - reaparece 
a febre, a diarreia e os vômitos têm aspecto de 
borra de café.

Os casos de febre amarela no Brasil são clas-

sificados como silvestre ou urbana, uma vez que 
o vírus transmitido é o mesmo. A diferença en-
tre elas é o mosquito vetor envolvido na trans-
missão. Na urbana, o vírus é transmitido ao ho-
mem pelo mosquito Aedes aegypti. Desde 1942 
não é registrado nenhum caso no Brasil. Na sil-
vestre, os mosquitos dos gêneros Haemagogus 

e Sabethes transmitem o vírus e os macacos são 
os principais hospedeiros; nesta situação, os ca-
sos humanos ocorrem quando uma pessoa não 
vacinada entra em uma área silvestre e é picada 
por mosquito contaminado.

FONTE: Prefeitura de Torres

Devido a Secretaria Estadual da Saúde (SES) 
ter recomendado a vacinação contra a febre 
amarela para todos os municípios do Rio Gran-
de do Sul, em especial aos do Litoral e proxi-
midades (um total de 34 cidades), a Secretaria 
de Saúde de Torres informa sobre o acesso da 
população e este serviço. A estratégia adotada 
pela SES é preventiva em função do surto de fe-
bre amarela que atinge os estados de São Pau-
lo, Rio de Janeiro Espírito Santo, Minas Gerais e 

Bahia. A vacinação pode ser realizada no Posto 
Central toda terça e quinta-feira, das 8hàs 12h e 
das 13hàs 17 h.

De acordo com o enfermeiro das imuniza-
ções de Torres, Renan Emerim Monteiro, da Vi-
gilância Epidemiológica, a cobertura da vacina 
na cidade é baixa, pois não era recomendada 
para população em geral, somente para pesso-
as que fossem se deslocar para áreas de risco. 
Quem nunca fez nenhuma dose da vacina pode 

procurar a sala de vacina do Posto Américo Mu-
niz dos Reis, de forma tranquila, sem correria 
para a vacinação, recomenda o técnico. Lembra 
que em 2009 ocorreu uma campanha da vaci-
na, onde muitas pessoas já foram imunizadas, 
quem realizou em 2009 ou em qualquer outro 
ano não precisa de reforço, salienta.

Pessoas que planejam viajar para áreas de 
risco, é recomendado realizar a vacina dez dias 
antes da viagem. A vacina não estáindicada 

para gestantes, imunodeprimidos e idosos, es-
tas pessoas somente serão vacinadas com reco-
mendação médica, avaliando os riscos e benefí-
cios da imunização.

Movimento "ElesPorElas" (HeForShe) é divulgado em Torres 

Uma equipe, liderada pelo presi-
dente da Assembleia Legislativa do 
RS, deputado Edegar Pretto, realizou 
uma blitz no domingo, na Prainha, 
Torres, com o objetivo de divulgar 
junto aos veranistas as ações do Mo-
vimento 'ElesPorElas' (HeForShe). O 
programa gravado na oportunidade - 
que contou ainda com a participação 

da deputada federal Maria do Rosário 
- vai ao ar neste próximo sábado, 20 
de janeiro, na TV Assembleia, às 21h. 

A temática envolveu a construção 
de políticas públicas para as mulhe-
res e a atividade no município do 
Litoral Norte em parceria da Prefei-
tura Municipal e da Procuradoria da 
Mulher na Câmara de Vereadores. A 

gravação foi realizada no Paradouro 
da Praia Grande. O programa Papo 
Reto/HeForShe é uma mesa redonda 
gravada em formato talk show que 
será também publicado no You Tube. 
O prefeito de Torres Carlos Souza e a 
vereadora Zete (Procuradora da Mu-
lher na Câmara) também participa-
ram do evento.

Programa da TV da Assembleia Legislativa foi gravada na cidade, e deve ir ao ar no sábado (20)

Emendas de Maria do Rosário para Torres
A deputada Maria do Rosário in-

formou que Torres foi contemplado 
com emenda parlamentar de sua au-
toria ao Orçamento da União 2018, 
junto ao Ministério da Cultura. Tra-

ta-se de emenda no valor de R$ 250 
mil.para implantação, instalação e 
modernização de espaços culturais. 
Informou ainda sobre emenda indi-
cada pela bancada gaúcha, ainda no 

Orçamento 2017. Esta emenda re-
fere-se à compra de equipamentos 
agrícolas pela Secretaria da Agricul-
tura, Pecuária e Irrigação do Estado, 
no caso, uma retroescavadeira.

Escritório local da Emater entrega Relatório 
de Atividades de 2017 ao Prefeito

O chefe do escritório da Emater de Torres, 
Janio Rodrigues Pintos, esteve na tarde desta 
quinta-feira, 18 de janeiro, no gabinete do pre-
feito Carlos Souza, para entregar o Relatório de 
Atividades de 2017 e o Planejamento Operativo 
para 2018 conforme determina o convênio com 
a Prefeitura Municipal. Desta maneira é feita a 
prestação de contas de suas atividades. O titular 
da Emater estava acompanhado do secretário 
municipal de Desenvolvimento Rural e Pesca, 
José Vanderlei Brocca.

Do relatório constam muitas informações 
como o número de famílias atendidas, as locali-
dades visitadas, o total de atividades, enfim, toda 
a assessoria técnica prestada. Tudo é construído 

numa parceria entre a Emater e a Secretaria. As 
ações de 2017 e o planejamento para este ano 
já foram aprovados pelo Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural.

Como destaque em 2017 constam a atuação 
com o maracujá junto aos agricultores familiares 
com a criação da lei do vazio sanitário, a produção 
de mudas de maior qualidade, através do cultivo 
protegido, e a ação do Feaper-Fundo Estadual de 
Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabe-
lecimentos Rurais com os pescadores. Para 2018, 
a meta é intensificar a criação de agroindústrias 
em Torres, atuar no Plano Brasil Sem Miséria III 
contemplando os pescadores artesanais e a dis-
tribuição de kits de sementes para os indígenas.

Ciclo de Palestras sobre a História do 
Município ocorrendo no Museu de Torres

A história de Torres vêm sendo 
tema do Ciclo de Palestras, que tive-
ram seu pontapé inicial nesta terça-
-feira (16 de janeiro), numa promo-
ção do jornalista e historiador Nelson 
Adams Filho, com apoio da Secretaria 
Municipal de Turismo, Cultura e Es-
portes. As duas primeiras palestras 
apresentadas por Nelson - na terça 
e quinta-feira, respectivamente -  ti-
veram como temáticas "O Porto e a 
Ferrovia de Torres e o Nazismo" e " 
Picoral e os 100 anos do Turismo em 
Torres". Os próximos encontros serão 
nos dias 23 (terça) e 25 de janeiro 
(quinta).

As palestras devem prosseguir 
também em fevereiro e entre os convidados de-
vem estar o jornalista e editor de Esportes do 
Correio do Povo, Hilton Monbach e do jornalista 
e professor Sérgio da Costa Franco, com cerca de 
40 livros publicados, um dos mais renomados 
historiadores do Rio Grande do Sul. Também o 
jovem historiador Rodrigo Trespach, atualmente 
um dos mais vendidos do Brasil por meio da Edi-
tora Harper Colins. Estes são alguns dos nomes 
que Nelson Adams pretende trazer, além dos dois 
arqueólogos que fazem parte do projeto Fortale-
za, Felipe e Solange. O evento ocorre sempre no 
Museu Histórico de Torres, localizado na Rua Júlio 

de Castilhos 707, antigo prédio da Prefeitura.
 
História de Torres - próximas palestras

Dia 23 – terça-feira- Fortes de Torres - Em bus-
ca de seus vestígios  (participação dos arqueólo-
gos Solange Almeida e Felipe Pompeo)

Dia 25 – quinta-feira- A Passagem de Dom Pe-
dro I por Torres e o Litoral - Pesquisa e Imagens 
- participação da artista plástica Cibele Souto 
Amade

Dia 30 – terça-feira- Piratas e Corsários em 
Terras e Mares do Sul, nos litorais catarinense e 
gaúcho

Jornalista e historiador Nelson Adams Filho (foto) será o palestrante
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Imagem do imóvel na terça-feira (16), já praticamente pronto para a entrega

TURISMO 

Após doação,histórico chalé dos anos 20 é 
remontado para ser Museu do Surf nos Molhes

Está marcada para a sexta-feira, dia 19 de ja-
neiro, às 19h30, a cerimônia de entrega do chalé 
construído no século XX por Walter Gerdau para 
a Prefeitura Municipal de Torres. A Construtora 
Ivo Rizzo e um grupo de empresários desmontou, 
restaurou e remontou a casa na sua nova locali-
zação: a Praça Zeca Scheffer, em frente a SAPT. O 
evento acontecerá na avenida Beira-Mar, 205, na 
Praia dos Molhes. A previsão é de que, em breve, 
a antiga casa de veraneio da Família Gerdau será 
estruturada pela Administração Municipal como 
um museu: o Memorial do Surf, com intuito de 
preservar a história do esporte no município. 

“Nós sabemos que esse chalé tem uma gran-
de importância para a comunidade torrense, não 
só pela beleza arquitetônica, mas também por 
ser um símbolo do turismo no litoral gaúcho; por 
isso resolvemos desmontar, restaurar e entregar 
para a prefeitura”, avalia Rui Back, diretor da 
Construtora Ivo Rizzo, empresa responsável pela 
recuperação e doação da casa ao lado do grupo 
de empresários que abraçou a causa. Inicialmen-
te localizado na Prainha, o chalé foi transportado 
e remontado no outro extremo de Torres, nos 

Molhes.
O empresário Dado Bier, veranista de Torres e 

um dos grandes entusiastas do projeto, salienta 
o ineditismo da ação. “Em Torres, é a primeira 
vez que um grupo de pessoas se une para pre-
servar uma casa que não tem grande valor ar-
quitetônico, mas que é importante para a cidade 
porque retrata a arquitetura clássica das casas 
de veraneio dos anos 1920. Eu, particularmente, 
estou muito contente com a preservação desse 
chalé. Isso é história e cultura”.

A secretária de turismo, cultura e esporte in-
terina do município, Silvia Brognoli, explica que 
a ideia da prefeitura é usar o espaço para ativi-
dades ligadas à cultura do surf. “A formação do 
turismo e do veranismo local se confunde com 
a história do surf em Torres, esporte que foi tra-
zido para o Rio Grande do Sul por membros da 
família Gerdau. Queremos fazer um memorial 
com exposições e painéis contando essa traje-
tória”, afirma Silvia. Conforme representante da 
prefeitura de Torres já há algumas doações en-
caminhadas, por parte de pessoas que fizeram a 
história do surf na cidade. 

Local será parte do patrimônio público a ser administrado pela prefeitura de Torres

Construmar recebeu grande 
número de visitantes em Capão 
Mais de 30 mil pessoas passaram pelos stands 

da Construmar localizada no Largo do Baronda em 
Capão da Canoa. O evento que tem o Sinduscon-RS 
e Prefeitura Municipal de Capão da Canoa através 
da Secretaria de Turismo Industria e Comercio como 
realizadores, ocorreu nos dias 12, 13 e 14 e reuniu 
além das principais construtoras do município, uma 
gama muito grande de todo segmento profissional 
das principais entidades relacionadas a construção 
civil.

O vice presidente do Sinduscon-RS, Duani Teixei-
ra, na sua fala na cerimônia de abertura, reafirmou 
a importância do setor da construção civil no desen-
volvimento organizado e sustentável do município. 
Disse que “os empresários do setor, assim como seu 

segmento está consciente de sua responsabilidade 
no crescimento da região, e que a Construmar serve 
para mostrar a população e principalmente a nossos 
visitantes a pujança do setor e a importância do mu-
nicípio com relação ao Estado do Rio Grande do Sul.

No encerramento os expositores agradeceram ao 
Sinduscon-RS e ao Município pela realização da Feira 
dizendo do seu aproveitamento e colocando sua dis-
posição para a realização nos próximos anos.

O Prefeito de Capão da Canoa Amauri Magnus 
Germano também se valeu do sucesso alcançado e 
registrou as principais obras de infraestrutura que o 
município está realizando, contribuindo assim para 
que Capão da Canoa e região se consolide como um 
dos principais polos construtivo do Estado.

Chuveirinhos junto a beira-mar 
de Torres agora com decks de 

madeira
Os chuveirinhos da Corsan estão sendo usa-

dos com maior conforto na orla de Torres. Desde 
o início desta semana, todos receberam decks de 
madeira facilitando o pós-banho.

Atendendo demanda dos banhistas que recla-
maram de pedras e areia no solo, a Prefeitura de-
cidiu pela colocação dos decks, facilitando o banho 
para retirada da água do mar, rio e principalmente 
para tirar a areia do corpo.

De acordo com servidores da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços Públicos, foram insta-
lados seis decks . Próximo ao Paradouro da Praia 
Grande, medindo 4m x 4m e mais outros quatro 
à beira-mar, medindo 2 x 2, localizados em frente 
à Pousada La Barca, à Pousada De Rose, ao Hotel 
Jardim do Mar e na Pousada Punta Serena. Tam-
bém foi colocado um deck de madeira na beira do 
Rio Mampituba.

Todos os decks colocados são de eucalipto tra-
tado e procedentes da Secretaria de Obras.
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Nesta edição de A FOLHA tem uma matéria 
meio institucional questionando uma mania de 
brasileiro (e de Torrense) de ligar clandestinamen-
te a saída do esgoto de suas casas, ou na rede de 
captação de água de chuva (pluvial), ou direto em 
mananciais (valos, rio, lagoa). 

Acho que demonstra a falta de civilidade das 
famílias do Brasil através da falta total de educa-
ção ou de falta de visão de todo dos chefes destas 
famílias. Tem gente que tem carro do ano, às vezes 
de mais de R$ 100 mil, mas que liga os canos que 

largam os excrementos de suas casas na rede que 
deveria ser só de água da chuva, excrementos estes 
que  consequentemente desaguam no rio ou em la-
goas e valos sem tratamento: ou seja, polui e fede 
o ambiente. 

Quando se fala isto para pessoas que vivem na 
Europa ou nos Eua, por exemplo, gargalhadas e si-
nais de nojo aparecem. Por lá a rede de captação e 
de tratamento de esgoto é forte ao ponto de receber 
papel higiênico e outros materiais menos diluentes 
sem problemas. Inclusive, o pessoal tem máquinas 

que trituram alimentos e após jo-
gam os restos triturados direto no 
esgoto. E isso é fomentado por lá. 
Imaginem pensar que não tem cap-
tação de cocô como acontece aqui? 
Nem pensar...

Acho que isto deveria ser a prio-
ridade das prioridades nas cidades. 
Viver no meio do mau cheiro e dos 
riscos de doenças eleva o ser a um 
sentimento tão baixo que é difícil 
ele se motivar para crescer. Deveria 
ser a prioridade pública número 1!

As últimas informações que são passadas 
pelos bastidores da politica do Estado do RS 
dão a entender que existe forte chance de o 
atual vice-governador Cairoli (PSD) entrar 
em uma chapa para o governo representan-
do a continuidade mais progressista deste 
governo de Ivo Sartori. O governador atual 
já diz que, se não forem aprovados os pro-
jetos que ele acha que são estruturantes, ele 
não quer concorrer. Parece que seus filhos 

também estariam  desaconselhando-o a con-
tinuar nesta empreitada de ter de enfrentar o 
funcionalismo e outras corporações por não 
poder pagar salários em dia, muito menos 
poder desenvolver suas carreiras.  

 O atual vice - governador não tratou de 
vincular seu nome na mídia nestes três anos 
de governo. Mas tem uma biografia boa, é 
bem relacionado com o setor produtivo e 
pode defender a continuidade das ações do 

Estado em um projeto mais liberal e pro-
gressista para os próximos anos. O mais di-
fícil vai ser convencer o PMDB a apoiar sua 
candidatura, pois o PSD ainda é frágil sozi-
nho. Depois ele enfrenta a chapa de Eduardo 
Leite (PSDB) e suas coligações que devem 
ter PP e outros. E pode ir ao segundo turno 
enfrentar a chapa vencedora da esquerda.  E 
o PMDB pode levar com ele outras siglas 
parceiras neste governo. Olho no lance!

OPINIÃO
Fausto Araújo Santos Jr.

PSD DE CAIROLI PODE ENTRAR NO PÁREO PARA GOVERNO DO RS

OPINIÃO

 FALTA DE EDUCAÇÃO OU DE VISÃO?

Bom exemplo em tudo
Na semana passada presenciei 

um exemplo de postura (atitude) de 
um comerciante torrense perante a 
sua cidade e o turismo dela, ao seu 
papel de cidadão e ao seu papel de 
arauto de posturas progressistas e 
afirmativas para a cidade. Trata-se 
de Paulo França e seu quiosque na 
beira da prainha.

O torrense é conhecido por mi-
litar pela defesa incondicional do 
meio ambiente, de forma às vezes 
radical. Mas deixa a marca de suas 
obras de arte com mensagens na 
areia, uma marca já de Torres com 
reconhecimento até internacional. 

Mas em seu quiosque ele demos-
tra muito mais.  Ele e sua esposa 
chegam cedinho na Prainha, quan-
do Paulo cuida da limpeza de uma 

área ao redor de seu estabelecimen-
to como se fosse de sua responsabi-
lidade (e seria bom se seus colegas 
fizessem o mesmo), enquanto sua 
esposa cuida da preparação e lim-
peza do quiosque para atender os 
clientes. 

O lugar é decorado com bom 
gosto e reporta as pessoas a um 
ambiente típico praiano tropical, 
com muita palha, frutas, folhas 
verdes e decoração com plantas 
tropicais, além de uma prancha de 
surfe. Lá Paulo ainda exibe a bi-
tuqueira (porta bitucas de cigarro) 
com informações sobre as últimas 
limpezas e a quantidade de bitucas 
catadas na praia. E existem sempre 
as frases de efeito de amor ao meio 
ambiente e respeito ao seu seme-

lhante redigidas e estampadas por 
Paulo França, onde ele valoriza a 
liberdade de seus pares de mundo 
por seu espaço e compartilha seu 
amor por onde mora e pelo que faz.

Paulo ainda demonstra carinho 
ao fechar seu deposito de água 
usada que é colhido pela empresa 
especializada em todos os quios-
ques de beira de praia de Torres. 
Ele exibe sua postura em manter o 
local fechado para não assustar os 
banhistas. 

Pra mim, as ações de Paulo po-
deriam ser uma espécie de Plano 
de Uso para todos os quiosquei-
ros. Trata-se de uma demonstração 
de amor a Torres e respeito a sua 
maior atividade: o Turismo e o Tu-
rista.  
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ACTOR se posiciona como entidade 
propositiva no desenvolvimento 

econômico e social de Torres

Turismo e fomento ao desenvolvimento econômico
Na área de fomento ao crescimento da atividade 

produtiva de Torres, a Associações dos Construtores 
de Torres participou, por exemplo:

- Nas Propostas apresentadas para o Plano Diretor 
como apoio ao poder executivo;

- Em parcerias com hoteleiros nas Feiras de Turis-
mo de Santa Maria e na Feira de Turismo de Gramado; 

- Parceria na realização do Festival de gastronomia 
Vinodeiro com a SAPT; 

- Contribuição na elaboração de Projetos de Lei 
para alteração de Legislação para Isenção de IPTU/
ITBI, outra parceria com o poder público; 

- Ações junto ao Ministério Público para solucionar 
as demandas do Corpo de Bombeiros para as autori-
zações de operação locais, numa ação plural à coleti-
vidade; 

- Plano de Mídia no Jornal Zero Hora, através de 
encarte para divulgação de Torres, assim como outro 
Plano de Mídia junto a RBS TV, numa visível ação insti-
tucional para promover Torres; 

- A Actor também tratou de vincular a divulgação 
da Cidade distribuindo material promocional local em 
todos os eventos em que a entidade se fez represen-
tar, no Estado e no Brasil.

A Associação das Construtoras de Torres (Actor) foi 
criada para representar os interesses da Indústria da 
Construção Civil da cidade. Mas, como esta atividade 
se transformou aos poucos em uma das mais impor-
tantes da cidade (talvez a maior) -  tendo em vista que 
a construção civil firmou-se como uma sólida alterna-
tiva de geração de emprego, renda e desenvolvimento 
para Torres -  a entidade acabou tornando-se protago-
nista de ações corporativas para aproximar-se de ou-
tras associações locais de comércio, serviços, indús-

trias, dentre outras, liderando o  Fórum Empresarial 
de Torres. 

Em 2017, a Actor realizou ações em várias frentes 
da sociedade torrense. Liderada pelo empresário da 
construção civil e do comércio, Eraclides Maggi, a as-
sociação teve participação ativa tanto em projetos de 
mercado e crescimento da atividade produtiva como 
em projetos sociais da cidade (através de ações cultu-
rais e desportivas). Tudo isso sem esquecer-se de sua 
atividade fim e do desenvolvimento dos associados. 

Associação das Construtoras lidera parcerias com o setor público e representação do setor 
empresarial perante a sociedade

Presidente Eraclides Maggi (de pé) encaminhando parcerias com setor público e sociedade em geral

Fomento à inclusão social
Na área social e de apoio à população civil, a 

Actor adquiriu cota de patrocínio no Projeto da 
Escola de Musica Elsa Engel, coordenado pelo 
Profº Luiz Felipe Kunz Netto; Teve cadeira e par-
ticipação ativa em vários conselhos temáticos da 

sociedade; Doou apostilas para o Plano de Con-
tingência para a Defesa Civil de Torres e doou re-
cursos diversos para a Escola de Futebol do Mimi, 
um projeto de inclusões de jovens locais através 
do esporte. 

Torres em destaque e o Desenvolvimento profissional 
Além disto, a Actor em parceria com o Sindus-

con-RS, cumpriu sua função mais específica junto 
às construtoras torrenses prestando assessoria e 
consultoria junto às empresas associadas no que se 
refere à Segurança no Trabalho - bem como outras 
assessorias empresariais do setor, serviço este que 
foi extensivo às entidades coligadas no movimento.

Representando a indústria da Construção Civil 
torrense, a entidade também levantou prêmios 
em 2017.  Teve empresa LOCAL premiada em ní-
vel estadual pelo Sinduscon (Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do RS) e Premiação de Empre-
endimento e profissionais torrenses em concursos 
Internacionais. 
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Aberta ao público desde o dia 5 de ja-
neiro, a Casa da Terra vem se firmando 
como mais um ponto turístico em Torres. 
Diariamente, das 16h à meia-noite, o local 
recebe moradores e visitantes à procura 
do artesanato local e ainda de produtos 
da agricultura familiar, principalmente 
pães cucas e bolachas. Agora, o que estava 
bom ficou ainda melhor, várias atividades 
culturais estão sendo oferecidas desde o 
início desta semana.

Localizada na Rua José A. Picoral com 
a XV de Novembro, bem próxima à orla, a 
Casa oferece diariamente das 16h às 24h, 

além da Feira de Artesanato e Café Rural, 
a Mostra da História dos Pontos Turísticos 
de Torres.

Com o propósito de desenvolver o po-
tencial artístico dos moradores e visitan-
tes, todos os dias, das 16h às 22h, são dis-
ponibilizadas aulas gratuitas de piano. Às 
quartas e quintas ocorrem aulas de arte-
sanato, às 17h. Em breve serão oferecidas 
mais atividades para este verão. No próxi-
mo sábado, 20 de janeiro, o local contará 
também com Feira da Agricultura Familiar.

FONTE: Prefeitura de Torres

TORRES

Além de expor a produção torrense, a Casa 
da Terra oferece atividades culturais

Abertas inscrições para o Torres Folia de Rua 2018
A Prefeitura de Torres, atra-

vés da Secretaria de Turismo, 
Cultura e Esporte, abre em bre-
ve as inscrições para o Folia de 
Rua de 2018 - festa de carnaval 
de rua do município. Os blocos 
organizados podem se inscrever 
de 20 de janeiro a 5 de fevereiro 
na sede da Secretaria (localizada 
na Avenida Júlio de Castilhos, 
707 - prefeitura antiga). Os inte-
ressados devem comparecer no 
local  às segundas, quartas e sex-
tas-feiras, das 8h às 11h30 e das 

13h às 18h30 e às terças e quintas-feiras, 
das 13h às 18h30. Não há pagamento de 
taxa para a inscrição.

O Torres Folia de Rua acontecerá nos 
dias 10 e 12 de fevereiro com o desfile de 
blocos em trajeto ainda não definido. A 
rota será discutida com representantes de 
diferentes segmentos da cidade envolvidos 
no evento. O trajeto, local da concentração, 
horários, a infraestrutura ao longo do per-
curso, segurança e trânsito são alguns dos 
temas que serão discutidos em breve pela 
comissão organizadora. Mais informações 
por meio do fone 3626 9150 ramal 702.

A partir de 31 de janeiro 
tem Feira do Sabor Gaúcho 

Começa em Torres, 
no dia 31 de janei-
ro, quarta-feira, mais 
uma edição da Feira 
do Sabor Gaúcho. A 
6ª edição da Feira será 
aberta oficialmente às 
17h no centro da cida-
de, na Avenida Itape-
va, junto à Praça XV de 
Novembro. A Feira da 
Agricultura Familiar vai 
funcionar até o dia 4 de 
fevereiro. A 6ª edição 
vai contar com 57 em-
preendimentos, entre 
eles, integrantes do 
Programa Municipal de 
Agroindústria.

O evento disponibi-
lizará uma diversidade 
de produtos, tais como 
queijos, salames, bis-
coitos, doces, sucos 
naturais, artesanatos, 
flores, entre outros. A 
expectativa é que o movimento seja maior 
em relação aos anos anteriores, tendo em 
vista que a cada nova edição os empreendi-
mentos têm fidelizado clientes.

A feira é promovida pela Fetag-RS, Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais, Prefeitura de 

Torres, Emater, Secretaria Estadual do De-
senvolvimento Rural, Pesca e Cooperativis-
mo (SDR) e conta com apoio do Sicredi. Será 
uma grande oportunidade de aproximar o 
campo com a cidade. Torres estará lotada e 
muitos apreciam produtos de qualidade da 
agricultura familiar.  

Torres realiza Levantamento 
de Índice Rápido de Focos do 

mosquito Aedes aegypti
Mais uma ação de combate ao mosquito Ae-

des aegypti, transmissor da Dengue, da Zika e 
da Febre Chikungunya, será promovida em Tor-
res. A Prefeitura, através da Vigilância Ambien-
tal em Saúde, realiza entre esta segunda-feira, 
dia 15, e o dia 26, o Levantamento de Índice 
Rápido para Aedes aegypti - LIRAa. Em busca 
de focos do mosquito transmissor, agentes de 
endemias da Vigilância farão vistoria nas casas 
dos torrenses.

O diretor de Vigilância em Saúde, Lasier 
França, explica que o LIRAa é uma metodologia 
rápida para avaliação da incidência do mosqui-
to. "A partir deste levantamento obtemos índi-

ces de infestação do mosquito e,com isso, po-
demos planejar as ações de controle do Aedes. 
Os resultados do Levantamento possibilitam 
um direcionamento dos esforços para áreas 
consideradas críticas", disse.

A ação está sendo executada em todos os 
bairros urbanos, divididos entre três regiões. 
Cerca de 1.200 imóveis deverão ser visitados. 
França pede a compreensão da população, para 
que o ingresso das equipes nos pátios dos imó-
veis seja autorizado, e esclarece que os agentes 
estarão identificados com uniformes da Vigilân-
cia Ambiental. Qualquer dúvida sobre esta ação 
poderá ser esclarecida no telefone 3626-1644.
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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
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Verão 2018

PROGRAMAÇÃO SAPT

04/01

08/01

15/01

29/01

22/01

11/01

12/01

12 a 14/01

19/01

20/01

26/01

27/01

03/02

10/02

11/02

04/02

21/01

19/01

20/01

Início das Oficina de Teatro com Tânia Cavalheiro
(Aulas Terças e Quintas)

Bingo Infantil

Bingo Infantil

Bingo Infantil

Bingo Infantil

19h

20h30

20h30

20h30

20h30

20h30

21h

21h

21h

20h30

20h30

21h

21h

21h

21h

21h

15h

15h

Palestra com Felipe Daiello Mergulho no Oriente Médio

Peça Teatral A FUGA Texto,Direção e Interpretação

de Tânia Cavalheiro

II Aberto SAPT/Cantinho do Pescador de Beach Tennis

Noche Latina > Show de Músicas Latinas

Show Itália Viva > Show Musical Sapore di Sale 

Palestra com Professor Moacir Lima

SUPERAÇÃO - A Ciência indica o caminho

Leilão Nicholas Bublitz

ANIVERSÁRIO DOS 82 ANOS DA SAPT

CARNAVAL ADULTO

CARNAVAL INFANTIL

DPM Dá Pra Mudar? - Palestra Espetáculo com

Abraham T. Grinberg 

Espetáculo Composto Risotônico de Palhaçada

Oficina de Palhaço/Clown: Tem alguém ai? a partir de 12 anos

 

Oficina de Palhaço/Clown: Tem alguém ai? a partir de 12 anos
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ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA PRAIA DE TORRES
Rua kalil Sehbe, 05 – Torres – RS – CEP 95560-000 – 

Fones: 3664.1221 e 3664.1361
e-mail: sapt@sapt.com.br

EDITAL

CONVOCAÇÕES:

Os Conselheiros da Associação dos Amigos da Praia de Torres, são convocados para:

A – Reunião do Conselho Superior:
• Aprovação da prestação de contas da Diretoria com base no parecer do Conselho 
Fiscal;
• Eleição do Presidente e Vice Presidente do Conselho Superior;
• Eleição de 1/3 dos Conselheiros;
• Eleição do Presidente e Vice Presidentes da SAPT;
• Eleição dos membros do Conselho Fiscal e Suplente;
• Obs.: Os mandatos eleitos terão efeito de transição pela adaptação do novo estatu-
to;
• Assuntos Gerais – atualização de mensalidades e jóia.

Dia: 10 de fevereiro de 2018
Local: Sede Social em Torres
Horário: 16h

Os Associados da Associação dos Amigos da Praia de Torres, são convocados para:

B – Assembléia Geral Ordinária:
• Apreciação da Prestação de Contas da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal do 
Balanço em 31/12/2017;
• Posse do Presidente e Vice Presidente do Conselho Superior;
• Posse do Presidente e 1º e 2º Vice Presidentes da SAPT;
• Posse dos membros do Conselho Superior e Conselho Fiscal;
• Assuntos gerais.

Dia: 10 de fevereiro de 2018
Local: Sede Social em Torres
Horário: 17h30min

C – Assembléia Geral Extraordinária:
• Apreciação, alteração e votação do Estatuto;
• Assuntos gerais.

Dia: 10 de fevereiro de 2018
Local: Sede Social em Torres
Horário:  18h

             

 

      Torres, 10 de janeiro de 2018.

 Gerson Nunes Pedroso  Dr. Augusto Edmundo Moojen Nácul 
  Presidente da SAPT                   Presidente do Conselho Superior 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018.

DIRCEU PINHO MACHADO, Prefeito Municipal de Dom Pedro de Alcântara, no uso de suas 
atribuições legais e de conformidade com as Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e do Decreto 

Municipal nº 18/2007, torna público para o conhecimento dos interessados o processo licita-
tório na modalidade TOMADA DE PREÇO nº 01/2018, tendo como objeto a construção de uma 
escola municipal de educação infantil, com abertura para o dia 08 de fevereiro de 2018, às 15 

horas. Cópias do edital e demais documentações poderão ser obtidos no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Dom Pedro de Alcântara, sito na Avenida Central, 89, pelo e:mail: licita-

cao@dompedrodealcantara.rs.gov.br Demais informações através do fone (51) 3664-0011.
Dom Pedro de Alcântara, 19 de janeiro de 2018.

DIRCEU PINHO MACHADO
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2018.

DIRCEU PINHO MACHADO, Prefeito Municipal de Dom Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com as Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 
18/2007, torna público para o conhecimento dos interessados o processo licitatório na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO nº 04/2018, tendo como objeto a aquisição de pneus, 

recauchutagem e serviço de borracharia, com abertura para o dia 31 de janeiro de 2018, às 16 horas. 
Cópias do edital e demais documentações poderão ser obtidos no Setor de Licitações da Prefeitura 

Municipal de Dom Pedro de Alcântara, sito na Avenida Central, 89, pelo e:mail: licitacao@dompedro-
dealcantara.rs.gov.br Demais informações através do fone (51) 3664-0011.

Dom Pedro de Alcântara, 19 de janeiro de 2018.

DIRCEU PINHO MACHADO
Prefeito Municipal

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018.

DIRCEU PINHO MACHADO, Prefeito Municipal de Dom Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com as Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e do Decreto Municipal nº 
18/2007, torna público para o conhecimento dos interessados o processo licitatório na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL nº 03/2018, tendo como objeto o fornecimento de sistema de ensino e material 
pedagógico, com abertura para o dia 31 de janeiro de 2018, às 15 horas. Cópias do edital e demais 

documentações poderão ser obtidos no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Dom Pedro de 
Alcântara, sito na Avenida Central, 89, pelo e:mail: licitacao@dompedrodealcantara.rs.gov.br Demais 

informações através do fone (51) 3664-0011.

Dom Pedro de Alcântara, 19 de janeiro de 2018.

DIRCEU PINHO MACHADO
Prefeito Municipal

Cooperativa Agrícola Santo Anjo – COOPERGESA

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Em cumprimento ao art. 32 do Estatuto Social da Cooperativa Agrícola Santo Anjo – COO-
PERGESA, inscrita no CNPJ sob número 18.653.810/0001-02, o seu presidente, no uso de 
suas atribuições, convoca a todos os associados, tendo o número de 108 sócios na presente 
data, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 03 de fevereiro 
de 2018, no Salão Comunitário Grêmio Esportivo Gaúcho, situado na BR 101, km 14, Porto 
Colônia, Dom Pedro de Alcântara/RS, com primeira convocação às 18 horas, com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) dos associados, segunda convocação às 19 horas, com a presen-
ça mínima de metade dos associados mais um e, em terceira convocação às 20 horas, com 
a presença de pelo menos 10 associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Relatório da Gestão do ano de 2017:
 a.    Prestação de contas do período de 01/01/17 – 31/12/17;
 b.   Balanço Geral;
 c.   Demonstrativo das sobras/perdas.
2.     Eleição e posse do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
3.     Assuntos gerais para o desenvolvimento da cooperativa.

Três Cachoeiras, 19 de janeiro de 2017.

Renato Cardoso Leal
Presidente

PREFEITURA DE TORRES
IPTU 2018 - INFORMAÇÃO IMPORTANTE

BOLETOS EMITIDOS PELO SANTANDER

Esclarecemos que, por equívoco do Banco Santander, estão sendo entregues boletos avulsos refe-
rentes ao IPTU 2018. Caso tenha recebido estes boletos avulsos, DESCONSIDERE-OS.

Opções para pagamento do IPTU:
1.    Aguarde o carnê ser entregue na sua residência;
2.    Solicite sua guia pelo telefone (51) 3626 9150 ou através do e-mail fala@torres.rs.gov.br;
3.    Emita a guia pelo site: www.torres.rs.gov.br
4.    Ou solicite a  guia diretamente no balcão de atendimento da Prefeitura (Rua José Picoral, 79)

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Segunda, quarta e sexta-feira:
Das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30
Terça e quinta-feira:
Das 13:00 às 17:30

CONFIRA AS VANTAGENS
>> 15% de desconto para pagamento em cota única até 22 de janeiro de 2018;
>> 10% de desconto para pagamento em cota única até 23 de fevereiro de 2018;
>> Pagamento sem desconto parcelado em 10 vezes
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QUANTO VALE UMA IDEIA 
Ismael G. Christiano Netto
Administrador,  Especialista em Comércio Internacional e  
Professor Universitário.

Sua ideia a princípio não vale nada. No momento, é apenas uma série de impulsos 
elétricos na sua cabeça. O que realmente tem um valor é a execução de sua ideia 
com sucesso. Quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você pode deixar 
suas ideias preconcebidas sobre o que é empreender e o valor das ideias. Acredite 
que a distância que separa sua ideia de um negócio bem sucedido é abismal, e a 
estrada está cheia de dificuldades.
No entanto, conheço dezenas de grandes visionários que lamentam amargamente 
ao lembrar que a empresa que hoje possui um valor milionário, roubou a ideia que 
lhes ocorreu. Em um ano, é comum ouvir a mesma ideia de negócios mais do que 
três vezes, e cada empresário a levantou de maneiras radicalmente diferentes, fo-
cadas em segmentos opostos e com modelos de negócios divergentes, no entanto, 
a ideia era a mesma e gerou três empresas diferentes e lucrativas.
Ter uma ideia é fácil, todos têm, o que realmente o torna diferente é a forma como 
você concebe o produto desta ideia, e requer doses significativas de determinação 
e persistência, temperado com compromisso, dedicação e confiança em si mesmo.
Prepare-se para a ideia de que a resiliência, a resistência à frustração, deve se tor-
nar seu parceiro, já que sofrerá muitas falhas, erros e desvios. O importante é que, 
quando você falhar e levar as bofetadas o que obrigatoriamente acontece a todo 
empreendedor, levante-se rapidamente, e siga em frente.
Você acha que alguém vai roubar sua ideia? E se for roubado, você acha que al-
guém iria executá-la como você? E acima de tudo, se a sua ideia é tão fácil de co-
piar, contando que qualquer um poderia executa-la, você não acha que talvez não 
seja uma ideia genial? Eu não entendo bem por que esse terror que as pessoas têm 
que alguém roube suas ideias. Se o que realmente vale, ou seja, o que tem valor é 
o resultado prático dessa ideia.
Outro ponto é o cliente é aquele que comanda o processo de criação de um projeto. 
Sem clientes, não há negócios. É inútil ter o melhor produto e/ou serviço no mun-
do se você não tiver clientes. Quando você tem uma ideia e você precisa saber se 
realmente pode ser um sucesso no mercado, o mais importante é entender o com-
portamento dos clientes no contexto em que eu acho que eles vão usar minha ideia.
Quando você tem uma ideia e pensa em executa-la, você deve ouvir, observar, va-
lidar e ser muito flexível. Um dos maiores inimigos dos empreendedores é a teimo-
sia, para se manter focado na ideia. O mercado e os clientes mudam. O empresário 
não possui informações que só serão conhecidas mais tarde. Enquanto você tiver 
uma mente aberta e for muito bom em entender mudanças e se adaptar a elas, 
você terá sucesso. 
Mas a ideia de um milhão de dólares não existe. O primeiro combustível de um 
empreendedor é um sonho, uma ilusão, e o importante é não desistir dele.
Você também deve analisar em que ponto da sua vida você se encontra. Você pre-
cisa estar em um ambiente favorável, em um momento de muita energia, porque 
a realização de uma ideia é uma longa estrada, de longo prazo e requer muito 
esforço e trabalho. E as coisas sempre serão piores do que você pensa. As dificul-
dades virão sozinhas. Portanto, você deve pesar se está em posição e condição de 
empreender. 
Outro intangível é o tempo. "O estágio anterior de maturação de sua ideia pode 
ser intermitente, mas, uma vez que você decide implementá-lo, você precisa dedi-
car uma certa quantidade de tempo para concentração, reflexão, análise, uso de 
ferramentas.
Por outro lado, pode-se pensar que as ideias são a base sobre a qual a nossa cultu-
ra se baseia, alguns dirão que é a essência da nossa própria evolução e, portanto, 
um valioso tesouro para nós. Uma ideia significa estar ciente do que é conhecido 
ou compreendido e, portanto, nos permite a sua posterior modificação, criação e 
maturação.
Portanto as ideias têm dois polos opostos: de não valer a pena ou valer a pena. Meu 
ponto de vista, eu gosto de ideias porque são democráticas (qualquer pessoa pode 
ter uma ideia). Eu gosto delas por sua singularidade, ela nos torna únicos (ninguém 
irá formular ideias exatamente como nós). Mas o que mais gosto é a humanidade e 
a sua complexidade simples.  E o que me faz sorrir, é a obrigação de criar a melhor 
maneira de materializá-la. E você, qual o valor que você dá às ideias?

A era atual chamada de modernidade, caracteriza-se por uma sociedade adultocên-
trica, marcada por paradoxos, em uma espécie de volta às origens pré-históricas de 
uma infância negada, quando as crianças eram consideradas adultos incompletos 
ou imaturos.
Digo isso, porque hoje cresce o número de crianças que se parecem com os adul-
tos, às vezes de forma bizarra. Elas são, portanto, roubadas em etapas importantes 
de seu desenvolvimento. A sociedade atual tem pressa delas crescerem. Basta ver 
eu elas mal nascem e já estão sendo separadas de suas mães, para serem cuida-
das diariamente por instituições, ou seja, tornam-se crianças institucionalizadas e 
muitas vezes órfãos de pais vivos., ficando por muitas horas distantes dos pais e da 
família. São lhes impostas demasiadas renúncias de necessidades essenciais, tais 
como a larga dependência emocional das funções maternas, bem como o tempo 
livre para brincar de imaginar, de faz de conta, protegidas em seus “ninhos”,
O fantasiar e imaginar, através do brincar espontâneo, condições necessárias para 
os processos criadores, está dando lugar ao desenvolvimento de habilidades e co-
nhecimentos automáticos, massificantes e de caráter confuso em relação ao eu é 
real e ao faz de conta; ao eu é essencial e ao descartável.
A mídia, por exemplo, se utiliza do apelo ao consumo, faz surgir uma geração ex-
tremamente consumista e perversa. A TV por exemplo, através de suas propagan-
das eu incitam o comprar e ter, transmitem uma ideia distorcida do eu seja arte e 
diversão.
Pois suas finalidades são: consumo, alienação, massificação, rotulação. A diversão 
fica condicionada ao consumo. .   
A erotização precoce das crianças vem crescendo e pode ser um sinal de alarme 
de que a infância pode estar desaparecendo. Basta ver o modelo das roupas infan-
tis, os hábitos alimentares, seu padrão linguístico, a profissionalização prematura 
de esportes e modelos, o fim das velhas brincadeiras infantis, atitudes mentais e 
emocionais das crianças, bem como a sexualização prematura. Nas classes sociais 
com menor escolarização observa-se uma maior influência da TV como sendo a au-
toridade soberana de ditar costumes e tendências, educar, distrair sem um público 
capaz de criticá-la.
Quando conseguimos refletir sobre como a humanidade caminha, ficamos estarre-
cidos com o grande paradoxo que caracteriza a sociedade moderna: de um lado, 
um altíssimo e rápido avanço tecnológico, que facilita a vida e permite grandes de-
senvolvimentos e conhecimentos científicos: e de outro, um enorme retrocesso nos 
costumes  e valores que fundam uma sociedade equilibrada ética e moralmente. 

A infância negada

Psicoterapeuta / Psicanalista
Espaço Psicanalítico Educacional  |  Fone. 9221 9189

Paula Borowsky
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ÁRIES - A semana é super intensa e po-
sitiva pra você, ariano. Você terá novida-
des muito importantes, acontecimentos e 
decisões que podem mudar seus rumos e 
muitas coisas bem positivas especialmente 
em termos de trabalho. O céu te pede mais 

energia, foco e a coragem de fazer todos movimentos que 
tem vontade. É uma boa semana para começar coisas no-
vas. Vá em frente!

TOURO - A semana é de novidades, tau-
rino, mas pede mais foco e energia para 
você realizar os projetos mais importantes. 
É um bom momento para começar ou reto-
mar algum projeto profissional ou estudo, 
e um momento positivo para movimentar 

seu trabalho com contatos e criatividade. Dias intensos e po-
sitivos nos relacionamentos. os contratempos e imprevistos 
pedem flexibilidade.

GÊMEOS - É uma boa semana fazer qual-
quer tipo de mudança, geminiano, até por-
que a própria vida promete algumas para 
você. São dias de resultados concretos e 
muita intensidade, de mais fé, criatividade 
e inspiração, de encontros e viagens impor-

tantes, de comunicação mais positiva e de novidades inte-
ressantes. Pode começar coisas novas. Só mantenha o foco 
para dar certo.

CÂNCER - É uma ótima semana para 
começar coisas novas, canceriano, e os 
imprevistos e contratempos que acompa-
nham as novidades servem pra te forta-
lecer. Por isso, diante de uma dificuldade 
respire fundo e seja criativo. É um momen-

to de energia, iniciativa, coragem e ousadia, de bons encon-
tros e ótimo para ativar ou fortalecer vínculos e relações, que 
pedem mais compromisso e seriedade.

LEÃO - É uma semana bem movimentada, 
leonino. Especialmente pro trabalho e 
as coisas da rotina. Você pode começar 
coisas novas e se não tiver planejado 
nenhuma mudança pra essa semana, 
pode apostar que a vida muda por você. É 

um momento para cuidar também da vida pessoal, da rotina 
da casa e das coisas da família. Dias importantes pro amor 
e pra organizar a rotina.

VIRGEM - A vida está pedindo mais foco em 
você mesmo, virginiano. Do que você gosta? 
Com o que se diverte? O que é mais importan-
te em sua vida? Dias importantes para os con-
tatos profissionais e para se soltar e ser mais 
criativo no trabalho. Dias ótimos para fazer um 

comunicado, uma divulgação, para viagens, estudos e conversas. 
uma semana intensa no amor e na relação com filhos.

HORÓSCOPO SEMANAL
(Semana entre 15/01 e 22/01)
Por Titi Vidal

LIBRA - Semana intensa nos assuntos da casa e da 
família, libriano, que já vem demandando sua aten-
ção. É um bom momento para sentar e organizar 
melhor a rotina familiar, distribuir melhor as respon-
sabilidades e ter certeza se está tendo tempo para 

se divertir e fazer as coisas que você gosta. Dias positivos para encon-
tros amorosos, vida social e programas mais culturais.

CAPRICÓRNIO - Um novo ciclo 
segue começando, capricornia-
no. E a Lua Nova dessa semana 
aumenta o inicio desse seu ciclo, 
iniciado não só com o começo 
do ano, mas também com seu 

aniversário. É uma semana maravilhosa para 
começar coisas novas e para ter mais foco em 
você e em suas necessidades. Busque mais 
prazer e alegria na vida e coloque MAIS energia 
nas coisas que você quer.

AQUÁRIO - A semana é movimen-
tada mais internamente do que ex-
ternamente, aquariano. É um mo-
mento importante para fazer uma 
pausa e resolver as coisas antes 
dentro de você. Se precisa come-

çar alguma coisa nova, tudo bem porque o céu é 
positivo para isso, mas se puder esperar um pou-
co, melhor ainda. Talvez tenha que acertar coisas 
sozinho antes de comunicar aos outros.

PEIXES - É um bom momento para 
sentar e colocar todos seus planos, 
projetos, trabalhos e tudo mais que 
faz parte da sua rotina no papel, 
pisciano. Então, seja sincero com 
você mesmo e estabeleça priorida-

des, saiba qual é o foco e comece a traçar planos e 
metas mais objetivos e possíveis para ter o que de-
seja. Um momento de paz interior e de reavalização 
das amizades.

ESCORPIÃO - Você continua cheio de energia 
e essa é a semana ideal para começar coisas 
novas, escorpiano. E também para tomar deci-
sões, fazer negócios, ter ideias, se divulgar, fa-
zer contatos, ter conversas importantes, estu-
dar ou viajar. Uma semana mais movimentada, 

com novidades. dias ótimos para cuidar de você e seu visual, e 
de mais paz e harmonia na vida familiar. Curta sua casa.

SAGITÁRIO - É uma boa semana para cuidar 
melhor da sua vida financeira, sagitariano. Vale 
pensar em como organizar melhor suas contas, 
como guardar melhor seu dinheiro, como investir 
mais em você e nas coisas mais importantes. É 
um momento importante para ter mais reflexões 

sobre o que quer da sua vida e tomar decisões internas antes de 
sair por aí contando o que quer.

VARIEDADES



20 A FOLHASexta-Feira, 19 de Janeiro de 2018

Convênio vai viabilizar instalação 
de Balcão Cidadão em Arroio do Sal

ARROIO DO SAL

A comunidade de Arroio do Sal po-
derá contar ainda este ano com um 
Balcão Cidadão. O oficio com a solici-
tação foi protocolado na reunião de 
quinta-feira, 11 de janeiro, com os di-
retores da FGTAS, técnico Darci Cunha, 
administrativo, Rogério Grade e pelo 
prefeito Affonso Flávio Angst, durante 
encontro na sede da FGTAS, em Porto 
Alegre.

O Balcão Cidadão prestará aten-
dimento ao trabalhador na área de 
intermediação ao emprego e encami-
nhamento da carteira de trabalho e 
seguro-desemprego. A FGTAS agora vai 

analisar a documentação apresentada 
e dar seguimento ao processo de im-
plantação da unidade.

Participaram da reunião o assessor 
da Diretoria Administrativa, Arthur Bri-
to, o coordenador do departamento de 
Serviços, Rogério Anesi e os represen-
tantes do município de Arroio do Sal, 
o presidente da CDL, Alexandre Boa-
ventura Trajano, o presidente da ACI, 
Edson Antônio Brun, o secretário do 
grupo de Apoio à segurança Pública, 
Paulo Bassanesi e o chefe de gabinete 
da Prefeitura, Telmo Luciano Machado 
dos Santos.

Operação Verão 2018 ocorre 
sábado (20) em Arroio do Sal

No sábado próximo, 20 de janeiro, 
ocorrerá em Arroio do Sal o projeto 
Operação Verão, o qual é realizado 
tradicionalmente durante o período 
de férias nas praias gaúchas. O projeto 
é uma iniciativa da Polícia Civil do RS, 
em parceria com a SINTERGS (Sindicato 
dos Técnicos-Científicos do Rio Grande 
do Sul) e contará com diversas ativida-
des na Praça do Mar.

Além de diversas atividades, serão 
distribuídas camisetas, bonés, livretos, 
além de medalhas para as ações educa-
tivas que serão promovidas e direcio-

nadas para as crianças. Todo o material 
confeccionado contou com o apoio do 
SINTERGS, pelo segundo ano consecu-
tivo.

ARROIO DO SAL - Operação Verão 
2018 - Cronograma:

•         Atendimentos de saúde
•         Verificação de pressão e glicose
•         Escolinha de Trânsito e Oficina 

de Desenho
08h – Chegada ao local (Praça do 

Mar)
09h – Início das atividades

Inicia Praiano de Beach Soccer 2018 
de Arroio do Sal

O Campeonato Praiano de Beach Soc-
cer 2018 de Arroio do Sal iniciou na úl-
tima sexta-feira, 12 de janeiro, na Arena 
Central com uma novidade: esse ano as 
partidas acontecem a noite, a partir das 
20h30min, pois a orla central está ilumi-
nada. As disputas seguiram na terça-feira, 
16 de janeiro, quando mais três confron-
tos marcaram a 2ª Rodada da competi-
ção.

Os resultados da 1ª Rodada foram: 
Chelsea 4x3 Xelecos;  ACBF 7x2 Hooligans; 
Amizade 2x1 King Of Match. Já na 2ª Ro-

dada, rolaram os seguintes jogos:  Aliança 
Central 0x8 Figueirinha; Rondinha A 3x1 
Rondinha B; Brother’s 4x2 Marco Alarme

O campeonato segue nesta sexta-fei-
ra, 19 de janeiro, a partir das 20h30min, 
com mais três disputas: Xelecos x Hooli-
gans; Amizade x Aliança Central; Chelsea 
x ACBF. E se você está em Arroio do Sal 
e é um apreciador do esporte, programe-
-se: há jogos todas sextas e terças-feiras, 
a partir das 20h30min, na Arena Central. 
Leve sua cadeira de praia, seu chimarrão 
e prestigie!

Escolhida a Corte do Carnaval 
em Arroio do Sal

Na noite de sábado, 13 de janeiro, 
foi eleita a corte do Carnaval 2018 do 
município do Arroio do Sal. Ficou defi-
nido que a Rainha do Carnaval será Ma-
riana Leon, representante da Escola de 
Samba Camas; já a Primeira Princesa é 
Greice Oliveira, representante da Esco-
la de Samba Unidos do Arroio do Sal; e 
a segunda Princesa será Caren Santos, 
representante do Esporte Clube Arroio 
do Sal (ECAS). A corte foi saudada pelo 
prefeito Flávio Angst 'Bolão', pelo Secre-

tário Municipal de Turismo e pelo Rei 
Momo, Daniano Engers -  que há mais 
de atua como Rei Momo de Arroio do 
Sal.

O evento contou também com a 
mostra dos sambas enredo das escolas 
Camas, Gigantes da Orla, Unidos do Ar-
roio do Sal e do bloco da Lu. A animação 
do concurso ficou por conta da bateria 
e harmonização da escola Gigantes da 
Orla. O carnaval de Arroio do Sal acon-
tecerá de 09/02 a 12/02/2018.



A FOLHA 21Sexta-Feira, 19 de Janeiro de 2018

Em pronunciamento em rede social 
realizado no início a semana, o Prefeito 
de Três Cachoeiras Flávio Lipert come-
morou a contratação de mais um den-
tista para compor o quadro de aten-
dimento bucal público e gratuito da 
cidade. Conforme informa o prefeito, a 
comemoração foi por conseguir o feito 
“mesmo diante dessa crise financeira 

enfrentada pelo município".  
Conforme o mesmo prefeito, a ci-

dade gasta 27% do orçamento na Se-
cretaria da Saúde, quando a legislação 
exige somente15%. Mas o mandatá-
rio municipal entende que se trata de 
uma área extremamente importante, 
pois acolhe a base de um ser humano: 
a saúde. 

Saúde pública de Três Cachoeiras 
oferece mais um dentista para a 

comunidade

REGIÃO

Comerciantes locais de Mampituba são 
guiados em um promove Famtour para 

se preparar para o projeto do Geoparque

 A cidade de Mampituba através da 
prefeitura local promoveu, no último do-
mingo, dia 14, um Famtour pelo municí-
pio envolvendo os comerciantes, comer-
ciários locais, autoridades municipais e 
lideranças da sociedade civil. O objetivo 
do encontro foi tornar os participantes 
conhecedores das vantagens da cidade 
ser parte do Roteiro do Geoparque, um 
projeto de turismo nacional envolvendo 
várias cidades da região nos estados de 
SC e RS. 

Conforme informa a prefeitura, os es-
tabelecimentos ligados ao Turismo tive-
ram noção do que podem dar e receber 
neste contexto, assim como conhecerem 

os atrativos turísticos e os potenciais do 
município para que possam informar 
com segurança aos turistas e/ou visitan-
tes que venham solicitar informações no 
novo cenário que se desenha. 

Foram onze horas de passeio, quando 
os participantes puderam ainda expe-
rimentar a culinária local que é servida 
aos turistas. A Assessoria de Imprensa 
da Emater/RS acompanhou o evento 
registrando cada detalhe, para posterior 
reportagem a ser veiculada no programa 
Rio Grande Rural que será exibido em fe-
vereiro nos canais TVE, Rede Vida e ou-
tros veículos de comunicação.

Com: Prefeitura de Mampituba

PREFEITO COLHE BONS FRUTOS NA
BUSCA DE VERBAS DO GOVERNO FEDERAL 

PARA VÁRIOS SETORES DA CIDADE
TRÊS CACHOEIRAS - Uma das ações fei-

tas pelo prefeito Flavio Raupp Lipert no 
finalzinho do ano passado foi realizar uma 
viajem à Brasília. Lá encaminhou emendas 
e verbas de ministérios para realizar obras 
na cidade e realizar melhorias nos equi-
pamentos da prefeitura. Já estariam qua-
se certos quatro tratores agrícolas para 
apoio aos agricultores locais pela prefei-
tura. E estaria garantido mais três retroes-
cavadeiras e outro trator agrícola de outra 
emenda. 

O prefeito Flávio tem o objetivo de tro-
car a frota de máquinas pesadas da muni-
cipalidade, principalmente as necessárias 
para o setor da agricultura e da Secretaria 
de Obras. Para ele a troca, além de ser po-
sitiva por si acaba economizando dinheiro 
mensal gasto na manutenção dos equipa-
mentos usados, o que retira verbas para 
investimentos na cidade como um todo. 

Ambulância para saúde, ônibus para a 
educação e investimento em saneamento

 
Uma ambulância e veículos estariam 

garantidos também para melhorar o aten-
dimento na Saúde, que necessita sobre-
maneira de transporte para pacientes que 
dependem de hospitais.  Para a Educação, 
conforme o prefeito de Três Cachoeiras 

também estaria garantido a verba para 
aquisição de um ônibus. Além disto, há de-
manda local para reforma e ampliação de 
escolas e creches.  Conforme projeta tam-
bém o prefeito, já estraria certo em um 
convênio com a FUNASA (Fundação Nacio-
nal de Saúde) no sentido de instalar redes 
de água para entregar o benefício para as 
comunidades ainda sem ter água tratada 
entregue nas residências.

Para o ano ainda estão cadastrados no 
sistema vários valores para atender as co-
munidades do interior. E estas novas con-
quistas deixaram o prefeito otimista sobre 
o ano que se inicia e suas conquistas pre-
sentes e futuras.  

 Veículo novo e adaptado para portadores 
de deficiência 

 E nos próximos dias o prefeito Flávio 
promete entregar já agora a comunidade, 
um veículo micro ônibus zero km para a 
Secretaria de Saúde. Ele já está adaptado 
para pessoas portadoras de deficiência e 
será usado para o transporte de pacientes 
à Porto Alegre.  Este é o terceiro carro en-
tregue neste governo para a Saúde.

  Um projeto para 2018 será de colocar 
como objetivo trocar também a frota desta 
pasta, já que ela é muito demandada.  

Aprovado processo seletivo com mais 
de 500 vagas em Capão da Canoa

A Prefeitura de Capão da Canoa 
deve realizar nas próximas semanas 
um processo seletivo com 512 vagas 
na área da educação. Os atuais con-
tratos emergenciais de professores e 
funcionários de escolas do município 
terminam em fevereiro. O Projeto de 
Lei 122/2017 que prevê o processo se-
letivo foi aprovado por unanimidade 
pelos vereadores de Capão da Canoa 
em uma sessão extraordinária, realiza-
da na tarde de ontem, terça-feira (16).

Os vereadores foram convocados 
no período do recesso parlamentar, 
pois a realização da seleção dependia 

de autorização do Poder Legislativo. 
Conforme o Presidente da Câmara, 
vereador Nenê do Krep (PSB), mesmo 
em período de recesso parlamentar, 
sessões extraordinárias podem ser 
convocadas.

O projeto de lei aprovado será para 
contrato em caráter excepcional de 
servidores para a Secretaria de Obras 
e Saneamento, Secretaria da Saúde, 
Secretaria de Meio Ambiente e Plane-
jamento, Secretaria de Assistência e 
Inclusão Social, Secretaria de Turismo, 
Indústria e Comércio, Secretaria de 
Educação e Gabinete do Prefeito.

Prefeito diz que gasta 27% do orçamento na pasta quando a 
lei exige que seja somente 15%

Flavio Lipert (centro) ao lado do novo contratado e equipe da prefeitura
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Em ação solidária, sindico faz doações para 
entidades assistenciais de Torres

Em 17 de Janeiro de 2018, o Sr. Gerar-
do Fochs, síndico do Edifício Terrazzo, fez 
a doação de dois cheques - no valor de R$ 
1.151,91 cada - para entidades assistenciais 
torrenses. Os recursos doados às entidades 
advêm de uma iniciativa do próprio síndico 
que, em Assembleia Condominal, propôs 
que o síndico pagasse normalmente a taxa 
condominial mensal - ao invés de estar isen-
to, como é de praxe nos condomínios. Ainda 
segundo a proposição do Sr. Gerardo, ao fi-
nal de cada ano os recursos oriundos desta 
taxa condominal mensal são somados e do-
ados a entidades assistenciais do município. 

A primeira entidade beneficiada foi a 
Casa do Pão - Associação São Francisco de 
Educação, representada na ocasião por Fa-
biano Brognoli. A instituição localizada no 
Bairro Guarita oferece sopas para distribui-
ção à comunidade carente em todos os do-
mingos frios. 

A segunda entidade a receber um che-
que foi a Associação Torrense de Proteção 
dos Animais (ATPA) - representada na oca-
sião por Maria do Carmo, Maria da Graça e 

Ana Telles -  entidade que há 23 anos atende 
animais abandonados no município.

Essa importante iniciativa do Sr. Gerar-

do e dos condôminos do Edifício Terrazzo 
bem que poderia servir de inspiração às 
centenas de outros condomínios de Torres 

- que com pequenas contribuições podem 
mitigar o sofrimento de pessoas e animais 
em condição de vulnerabilidade.  

Concurso público da Assembleia 
Legislativa do RS oferece 51 vagas 

para nível médio e superior
Estão abertas as inscrições para o concurso 

público da Assembleia Legislativa do Rio Gran-
de do Sul. Há oportunidades para ensino médio 
e superior. O edital foi publicado nesta quinta-
-feira (18) no Diário Oficial da Casa. O certame 
oferece 51 vagas. As inscrições devem ser feitas 
no site da Fundatec, que organizará o concurso, 
até o dia 19 de fevereiro. As provas objetivas 
(todos os cargos), discursivas (nível superior) e 
de redação (nível médio) acontecem no dia 8 de 
abril.

Cargos

São 10 vagas de nível superior, para as fun-
ções de analista legislativo (nove vagas) e procu-
rador (uma vaga). Dentro das vagas de analista 
legislativo, duas são para administradores, três 
para contadores, e uma vaga para cada um dos 
cargos de arquiteto, engenheiro mecânico, en-
genheiro elétrico e analista de TI.

As 41 vagas de nível médio se dividem entre 
seis vagas para agente legislativo (área da segu-
rança, com teste de aptidão física e psicológica) 
e 35 vagas para técnico legislativo. Para o nível 
médio há reserva de vagas para pessoas com 
deficiência e pessoas negras ou pardas.

Os vencimentos para os cargos de nível su-
perior são de R$ 9 mil para analista e R$ 23 mil 
para procurador. Para os cargos de nível médio 
os vencimentos são de R$ 6 mil.

Sr Gerardo entregando doações para representantes da ATPA (e) e Casa do Pão (d)

'Brick de Desapegos' 
estréia em Torres

A Tour Desapegos irá passar por Tor-
res e Atlântida em 2018. O encontro que 
mobiliza milhares de pessoas há mais de 
seis anos em Porto Alegre já tem sua pri-
meira parada fora da capital gaúcha em 
2018. A cidade de Torres irá receber uma 
edição especial do Brick de Desapegos no 
sábado, 27 de janeiro, das 16h às 22h, em 
um dos locais mais bacanas do munícipio. 
O Benja Bulldger – burguer sobre rodas, 
na Rua Benjamin Constant, 917, abrirá as 
portas para o evento. Um espaço super 
especial e aconchegante que anda fazen-
do sucesso em Torres. O Brick de Desape-
gos sempre tem entrada franca. 

Nesta edição especial serão apresenta-
das 15 marcas de brechó e autorais, que 
levarão muita moda vintage, retrô, atual 

e autoral. O Brick é uma feira democráti-
ca, inclusiva e sustentável. Oferece moda 
para todos os estilos, corpos, gostos e 
bolsos. 

O Benja Bulldger – burguer sobre ro-
das, irá receber os visitantes com muitos 
hambúrgueres deliciosos e cerveja arte-
sanal para aquele happy hour – jantar, 
pós praia com a família e-ou amigos.

Ainda há vagas para brechós, marcas 
autorais e pessoas interessadas em levar 
seus desapegos para o Brick de Torres. 
O Tour Desapegos também está selecio-
nando novos locais para levar o evento. 
Os interessados em participar ou levar o 
encontro para sua cidade podem entrar 
em contato pelo email brickdedesape-
gos10@gmail.com.

Tradicional evento gaúcho de moda sustentável prepara edição 
especial gratuita no dia 27 de janeiro no Benja Bulldger.

Beneficiários do BPC tem até dezembro de 

2018 para fazer inscrição no Cadastro Único
TORRES - A Secretaria de Assistência Social e 

Direitos Humanos de Torres, informa que o prazo 
para inscrição dos idosos beneficiários do BPC foi 
prorrogado. Agora, o cadastramento pode ser fei-
to até dezembro de 2018 na Central de Cadastros 
da Secretaria, situada na Rua Joaquim Porto, 801, 
atrás do Supermercado Bom Rancho. O horário 
de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h 
às 11h30min e das 13h às 17h30min.

2018 é o ano também para inscrições do BPC 
para pessoas com deficiência. Portanto, idosos 
acima de 65 anos e pessoas com deficiência que 
recebem o Benefício de Prestação Continuada 
(BPC), devem estar inseridos no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal. O 
BPC é um salário mínimo mensal para pessoas 
com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência 
que tem renda familiar de até ¼ do salário míni-
mo por pessoa e não recebem benefícios previ-
denciários.

Caso os beneficiários tenham dificuldades de 
deslocamento ou sejam idosos acima de 80 anos, 
é só entrar em contato com a Central de Cadastro 
Único para agendamento de visita domiciliar ou 
ser feita pelo responsável familiar que seja maior 
de 16 anos. Basta apresentar todos os documen-
tos das pessoas que moram na residência com o 
beneficiário, sendo o CPF obrigatório.
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Ação de orientação e fiscalização é realiada 
junto a veículos nas praias de Torres

MEIO AMBIENTE

Perigos e danos ambientais

Com o objetivo de orientar o usuário da Praia quanto às 
restrições de veículos à faixa de areia, foi realizada na tarde 
da última sexta-feira (12), em Torres, a primeira ação edu-
cativa e de fiscalização. Tratou-se de uma atuação conjun-
ta, envolvendo a Prefeitura de Torres, através da Secretaria 
de Meio Ambiente e Urbanismo e da Secretaria de Obras 
e Serviços Públicos, Brigada Militar e Batalhão Ambiental, 
Parque Estadual da Itapeva, ONG Instituto Curicaca e Con-
selho Municipal do Meio Ambiente.

O Departamento Municipal de Trânsito está implan-
tando e aumentando a sinalização padrão de proibição de 
acesso de veículos automotores às praias, enquanto que 

a Brigada Militar e o Batalhão Ambiental executaram a 
fiscalização e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Urbanismo, o Parque Estadual de Itapeva, o Instituto Curi-
caca e o Conselho, trabalharam no aspecto educativo e de 
orientação.

A primeira ação ocorreu nas Praias Lagoa Jardim, Itape-
va Sul e Norte e Praia de Fora. Conforme a prefeitura, em 
todo a extensão da orla foram identificados oito veículos 
na faixa de praia, número pequeno, cujos motoristas foram 
orientados quanto aos problemas ambientais e de seguran-
ça dos usuários da praia. "De uma forma geral, os usuários 
foram receptivos às orientações recebidas".

Um grupo de amigos vincu-
lado ao 'PROJETO VERTICAL' 
-  associação sem fins lucrati-
vos, formada por aventureiros 
que realizam atividades como 
rappel e escaladas - acabou, 
despretensiosamente, reali-
zando uma boa ação em prol 
do ambiente de Torres. Utili-
zando o auxílio de cordas, o 
pessoal tinha o objetivo de re-
alizar o acesso até as furnas da 
Torre do Meio para conhecer 
o local. "Já estávamos cientes 
de que lá poderia haver muito 
lixo, e isso nos motivou ainda 

mais para essa ação. Além de 
visitarmos as furnas, recolhe-
mos 5 sacos - cada um com 50 
litros de capacidade - de lixo 
no local".

Entre os matérias recolhidos 
havia muito plástico - garrafas, 
embalagens e sacolas - mate-
riais a base de isopor, boias de 
pesca, latas de alumínio. "Nos-
so grupo então está aqui que-
rendo divulgar o projeto para 
que mais pessoas se conscien-
tizem com o meio ambiente e 
façam sua parte", exaltam os 
amigos do Projeto Vertical.

Era comum, sobretudo no veraneio, obser-
varmos na Praia de Fora (Itapeva) e arredores 
centenas de veículos circulando ou estaciona-
dos na faixa de areia. "Além dos transtornos 
e riscos a outros usuários da praia – crianças, 
ciclista, caminhantes, esportistas, idosos -, essa 
prática traz inúmeros danos ambientais como 
perturbação e mortalidade de fauna ameaçada 
de extinção e potencial contaminação ambien-
tal.  Não por acaso, esse uso é proibido pela Lei 
Estadual 9.204 e pela Lei Federal 7.661" afirma 

Alexandre Krob, da ONG Curicaca.
Apesar de cultural, a presença de veículos 

nas praias causam diversos problemas, entre 
eles: a contaminação da areia com resíduos 
automotores; a perturbação de aves e outros 
animais que se alimentam, fazem ninhos e to-
cas e/ou apenas descansam na praia; riscos de 
atropelamentos de animais e pessoas, especial-
mente crianças. Desde 2015, em Torres, após 
os resultados de estudos que monitoraram os 
impactos ambientais e uma determinação ju-

dicial, gradual-
mente vêm sen-
do implantadas 
ações de contro-
le, com esclare-
cimento da po-
pulação, sinalização e fiscalização dessa prática. 

O Ministério Público Federal tem acompa-
nhado a situação, já que a praia é território 
da União com gestão pelas municipalidades. 
A circulação de veículos operacionais, como 

ambulâncias, bombeiro, polícia e outros car-
ros públicos continua permitida. Tanto as vias 
irregulares de acesso à praia quanto as de 
acesso apenas para veículos operacionais fo-
ram demarcadas com sinalização de transito e 
ambiental.

Grupo praticante de rapel realiza limpeza nas Furnas da Torre do Meio

Projeto Praia Limpa realiza 'blitz de 
verão' na praia dos Molhes

Ocorreu neste do-
mingo, na Praia dos 
Molhes, a 'I Blitz de 
Verão' do projeto 
Praia Limpa Torres 
2018. O estande do 
projeto foi montado 
junto a orla, e durante 
todo o dia os voluntá-
rios do projeto realiza-
ram diversas ativida-
des:  ocorreu limpeza 
de Praia, bem como 
a distribuição de mais 
de 300 (trezentas) li-
xeiras e bituqueiras 
aos veranistas.  "Reali-
zamos ainda a 'Palestra Kids', com conceitos de 
separação de resíduos, reciclagem e impacto do 
lixo no ambiente marinho, buscando conscien-
tizar e educar nossas futuras gerações", desta-
cou Alexis Sanson, coordenador do projeto.

A próxima Blitz  do Praia Limpa Torres acon-
tecerá dia 28/01 na Prainha. 

Divulgação/fotos: 
Assessoria Praia Limpa Torres 

( Associação dos Surfistas de Torres )

Campanha celebra os 10 anos do projeto socioambiental
"NASCER E CRESCER NA ONDA DO MEIO AMBIENTE"

O Hospital Nossa Senhora dos Navegantes realiza 
há 10 anos uma ação social diferenciada, onde cada 
criança que ali nasce, recebe uma muda se árvore 
nativa. Trata-se de uma parceria com a ONG Onda 
Verde e o Viveiro Maia, no cuidado e cultivo das mu-
das.  Esta ação incentiva as famílias a se relacionarem 
com a natureza, cuidando de um futuro planeta onde 
esta criança vai crescer. Assim é mantido o projeto 
"Nascer e Crescer na Onda do Meio Ambiente".Em 
10 anos de projeto, foi realizada a doação de mais de 
8 mil mudas de plantas frutíferas e ornamentais para 
as famílias dos recém-nascidos em Torres. 

E para registrar o crescimento desse projeto, bem 
como marcar sua primeira década de existência,  foi 
criada a Campanha PLANTAR VIDAS. Trata-se de um 
convite, para que mães e pais que tiveram seus filhos 
no Hospital de Torres, nos últimos dez anos, enviem 
um vídeo ou foto junto com a árvore plantada para o 
perfil PLANTARVIDAS no Facebook, também utilizan-
do a #plantarvidas em seus perfis sociais. Basta en-
viar seu vídeo para a página do projeto no Facebook 
(www.facebook.com/plantarvidas).

Visite, curta, compartilhe a página e apoie esta 
ação social e ecológica!

O pequeno Vicente Carlos Freitas com a 
muda (já crescida) doada em ocasião do 

seu nascimento
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Júri de Alemão Caio em Torres é adiado para abril
POLÍCIA

Desarticulado ponto e tráfico de 
drogas no Igra Norte

Tarde de sábado, 13 de janeiro em Torres. Por 
volta das 18h, durante patrulhamento no bairro 
Igra  Norte - quase aos fundos do Quartel da Briga-
da Militar de Torres, foi realizada uma ação policial -  
após semanas de informações e monitoramento de 
residência na rua Castro Ramos. No local, estariam 
praticando tráfico de drogas em comunhão de es-
forços os indivíduos R.G.B (vulgo “BOLACHA”), sua 
mãe C.M.G. e o olheiro R.C.S. (vulgo "CORUJITO”).

Ao se aproximar do local, a guarnição policial ob-
servou um provável usuário saindo do pátio. “CO-
RUJITO”, ao ver a Viatura através de gestos, tentou 
avisar mãe e filho que estavam no apartamento. A 
mãe estava saindo do local, mas ao saber da apro-
ximação dos policiais tentou voltar correndo, segu-
rando a porta e tentando evitar a entrada dos mes-
mos, avisando seu filho “BOLACHA” que estava no 
interior. Em ato contínuo, ao conseguir ingressar na 
casa, foi possível aos brigadianos observar “BOLA-
CHA” pulando uma janela aos fundos e fugindo por 
telhados vizinhos, não sendo possível sua aborda-
gem.

Na sequência, em uma mesa na sala de entrada 
foram localizados: 150 Petecas de CRACK (pesando 
no total 24g); 01 tijolo de CRACK (pesando 22g); 
20 tabletes de MACONHA (pesando no total 27g). 
Além disso, haviam 2 Balanças de Precisão; uma 
tabua e faca com resquícios de droga, usados para 
picar a mesma; R$154,30 em cédulas e moedas e 5 
celulares;

Durante as averiguações, chegaram no local mais 
dois indivíduos I.B.S e R.S.A - sendo que ambos con-

firmaram estar ali para comprar drogas, as quais ha-
viam comprado em outras oportunidades.Os usuá-
rios confirmaram que os três mencionados estavam 
envolvidos diretamente na traficância. Diante dos 
fatos foram todos encaminhamos ao PA e DP onde 
foi lavrado APF por tráfico de drogas e associação 
ao tráfico para a mulher e o olheiro 'Corujito', res-
pectivamente. Agora seguem as buscas pelo indiví-
duo 'Bolacha'.

O júri do ex-empresário Car-
los Flores Chaves Barcellos, 60 
anos, conhecido como Alemão 
Caio, foi transferido para 3 de 
abril, às 9h30min, em Torres. 
Em dois meses é a segunda al-
teração da data pelo mesmo 
motivo. Previsto para esta ter-
ça-feira (16), o julgamento foi 
adiado por que defesa e réu não 
poderão comparecer na data 

agendada. A informação é do 
GaúchaZH

A Justiça decidiu prorrogar 
para evitar prejuízos ao ex-em-
presário e a possibilidade de 
anular o processo. Em outubro 
do ano passado, o júri havia sido 
transferido para janeiro deste 
ano.

A investigação aponta que o 
réu matou José Augusto Bezer-

ra de Medeiros Neto, 50 anos, 
em 2011, com nove facadas. 
O motivo seria ciúmes do re-
lacionamento da vítima com 
a ex-companheira de Alemão 
Caio, que ainda responde pela 
tentativa de homicídio de Iva-
nise Menezes Chaves Barcellos. 
Ela teve ferimentos leves tam-
bém devido a golpes de facas e 
não morreu por que uma arma 

usada pelo réu falhou. Ivanise 
acabou se escondendo dentro 
da residência onde houve o cri-
me junto com o filho caçula, na 
época com 10 anos. 

Alemão Caio, que teve vários 
problemas de saúde na prisão, 
pode ser condenado de 12 a 30 
anos pelo homicídio e de 10 a 
20 anos pela tentativa de homi-
cídio.

Adolescente de 16 anos mantinha namorada 
em situação de cárcere privado em Torres

A Polícia Civil, através da Dele-
gacia de Polícia de Torres, apreen-
deu na madrugada desta quinta-
-feira (18) um adolescente, de 16 
anos, por ato infracional análogo 
a lesão corporal em situação de 
violência doméstica e cárcere pri-
vado, em Torres. Segundo o dele-
gado Guilherme Gerhardt, o rapaz 

mantinha sua namorada, de 18 
anos, em cárcere privado. 

O cativeiro foi descoberto após 
a vítima ter enviado mensagens 
de áudio e fotos de forma clandes-
tina ao seu pai. Ela foi resgatada 
lesionada, sendo encaminhada ao 
hospital e entregue aos familiares 
– relatou o delegado.

Segue trabalho do Grupo de Trânsito da BM em Torres
No último final de semana, tiveram sequência as 

ações do Grupo de Trânsito (GTran) formado pela 
Brigada Militar para coibir irregularidades do trân-
sito torrense. Na tarde e começo de noite de sába-
do (13), o relatório do GTran da BM aponta menos 
autuações: foram 6 autos de infração, contabilizan-
do ainda um veículo recolhido e uma CNH vencida 

também recolhida.
Mas no Domingo (14), a atuação do grupo - que 

durou das 9h às 21h - voltou a contabilizar um 
maior número de autuações: foram um total de 29 
AIT, sendo 21 delas por estaconamento junto aos 
canteiros centrais; houve ainda 13 recolhimentos 
de veículos por parte do grupo de trânsito.

Ex prefeito de Passo de Torres é 
vítima de tentativa de homicídio

Na noite de ontem, quarta-fei-
ra, dia 17, a Polícia Militar regis-
trou uma tentativa de homicídio 
em Passo de Torres. Segundo in-
formações, o crime ocorreu por 
volta das 21h45min, no bairro 
Silveira, quando o ex prefeito de 
Passo de Torres, conhecido como 
“Alemão”, foi atacado com uma 
barra de ferro.

De acordo com a PM, a vítima 
foi até a casa de um inquilino co-
brar o aluguel, quando após dis-
cussão, o homem agrediu violen-
tamente “Alemão” com golpes na 

cabeça. A vítima foi encaminhada 
para o hospital Nossa Senhora dos 
Navegantes de Torres/RS com sus-
peita de traumatismo cranioence-
fálico. Informações extraoficiais 
apontam que o ex prefeito será 
transferido para outra unidade 
hospitalar.

A Polícia Militar prendeu o au-
tor das agressões em flagrante e o 
encaminhou à delegacia de Passo 
de Torres, para que os procedi-
mentos cabíveis fossem tomados.

Fonte: Diogo CCR

Ex-empresário é acusado de matar namorado da ex-esposa por ciúmes em 2011
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Por Guile Rocha

Além de observar as tradicionais 
bandeiras que indicam as condições do 
mar, os veranistas de Torres (e do litoral 
gaúcho) devem, também, ficar atentos 
com a bandeira de cor púrpura. Anexa-
da próxima as guaritas dos guarda-vi-
das, elas podem ser vistas com relativa 
frequência nas praias do Litoral Norte 
gaúcho, indicando infestação de águas-
-vivas - também chamadas de mães 
d'água. Ao todo, mais de quatro mil 
casos de queimaduras já foram registra-
dos neste verão, conforme o Corpo de 

Bombeiros do RS.
Desde 2015, o Corpo de Bombeiros 

Militar tem parceria com a Universida-
de Feevale para alertar sobre os riscos 
das queimaduras. Ao todo, 220 bandei-
rolas foram confeccionadas no padrão 
internacional e distribuídas de Torres a 
Quintão para conscientizar a população 
a registrar os casos que ocorrem no con-
tato com os tentáculos do animal. Como 
os animais costumam se locomover em 
colônias extensas - simplesmente se-
guindo a direção da ondulação -  não 
há como identificar praias com maior 
incidência. 

Em Torres - conforme informações 
coletadas pelo jornal A FOLHA junto 
a banhistas e principalmente surfistas 
(que, como usuários constante dos ma-
res, são bons termômetros da presença 
destes animais) a atual temporada de 
verão tem tido presença de mães d'água 
e registro de queimaduras, embora em 
quantidade menor do que no verão pas-
sado (temporada 2016-17), quando as 
águas (e os dias) estavam mais quentes. 
Mais marcante ainda foi a infestação de 
águas-vivas no verão retrasado (tempo-
rada 2015-16), quando os registros de 
surfistas com queimaduras foi intenso 
durante um período relativamente lon-
go (iniciado ainda no final de dezembro, 
e adentrando janeiro)

A mãe d'água (ou 
água-viva como a me-
dusa é popularmente 

conhecida) é um animal 
invertebrado cujo corpo 
é constituído por 95% de 

água. Trata-se de um in-
vertebrado do grupo dos 
cnidários (do qual fazem 
parte também os corais, 
por exemplo). Apesar de 
possuir uma estrutura 
simples, é perigosa. Quei-
maduras pelo seu veneno 
não são eventos raros. 
O veneno é armazenado 
nos nematocistos, células 
que atuam como cápsu-
las de armazenamento, 
localizadas nos tentácu-
los do animal.

VERÃO

Sucesso no II ABERTO SAPT/CANTINHO DO PESCADOR de Beach Tennis
Centenas de pessoas acompanha-

ram a disputa do II Aberto da SAPT/
Cantinho do Pescador de Beach Ten-
nis, encerrado no domingo passado 
(14), nas nove quadras montadas na 
Praia Grande, em Torres. Os 180 jo-
gadores inscritos na competição fo-
ram brindados com três belos dias de 
sol e jogos de ótimo nível. A organi-
zação foi exemplar e cumpriu exata-
mente todo o cronograma de jogos. 
Para o diretor da A. Mello Eventos 
e um dos idealizadores do torneio, 
Aurélio Mello, a competição vai ser-
vir de modelo para outras que serão 
realizadas no Rio Grande do Sul: “Foi 
um torneio impecável, muito elogia-

do, a estrutura foi muito bem monta-
da. A direção da SAPT (Sociedade dos 
Amigos da Praia de Torres) foi funda-
mental, fomos muito bem recebidos, 
tudo organizado, impecável, o que 
nos deixou extremamente satisfei-
tos, comenta Mello.

Durante a noite de sábado (13) 
foi oferecido um coquetel, no clube, 
com violão e voz, para animar ainda 
mais o clima entre os competidores. 
No domingo, o Prefeito de Torres, 
Carlos Alberto Matos de Souza, es-
teve presente no evento e acompa-
nhou os jogos que contaram pontos 
para o Grupo 1 do ranking estadual 
da modalidade e também para a 

Copa das Federações 2018.
Todos os atletas receberam ca-

misetas, participaram de sorteios de 
brindes dos apoiadores, entre eles 
da Compass, com bonés, viseiras, 
bolas e raqueteiras.A MKT eventos 
também sorteou uma diária na Ser-
ra Gaúcha que teve o Beach Tenista 
Thiago Varisco, como vencedor.Os 
campeões e vices levaram para casa 
além de troféus, kits da NEEZ Profis-
sional, outro parceiro do evento.Para 
os mais novos, uma quadra foi reser-
vada especialmente para a realização 
de uma clínica, ministrada pela pro-
fessora Camila Meister, além de um 
torneio especial.

O II Aberto SAPT/Cantinho do 
Pescador de Beach Tennis  teve o 
patrocínio de: Cantinho do pesca-
dor, Fruki, Elev Energy Drink, Denar-
di Construtora, Guarita Imobiliária, 
Schatel Restaurante, Gift Store, Fênix 
Contabilidade, Longe Vitá Saúde e 
Estética, Moda Mar, Crep´s do Ale-
mão, Levitte Saúde e Movimento, 
Localiza Hertz. Apo daios Compass, 
MKT Eventos, Neez, Jornal A FOLHA 
e Prefeitura de Torres. Já a Realização 
foi da A. Mello Eventos, Federação 
Gaúcha de Tênis e SAPT

II Aberto SAPT/Cantinho do Pescador - QUADRO DE CAMPEÕES
Simples
Masculino C - Andre Marchesi v. Marcos Maldini - 85
Feminino B - Nathalia Utz v. Cleise Coimbra - 98(6)

Duplas
Masc +40 - Roberto Albuquerque/Jader Oliveira v. Rodrigo Perez/Laudir Dalmagro - 84
Masc B - Roberto Albuquerque/Jonas Pilau v. Andre Teles/Eduardo Bugs - 97
Masc C - Claudio Guedes/Thiago Silva v. Marcos Maldini/Diogo Silveira - 86
Fem +40 - Regina Quatke/Lia Ruschel v. Clarice Oliveira/Carla Let - 84
Fem +50 (TXT) - Campeãs: Simone Klein/Cintia Scheffer ; Vices: Margareth Aydos/Cynthia Meister
Fem A - Camila Cabeças/Caroline Homenhuck v. Raquel Cruz/Andresa Borba - 84
Fem B - Nara Franco/Heloisa Neujahr v. Clarice Oliveira/Carla Let - 86
Fem C - Luiz Pasquali/Daniella Cecchini v. Camila Nunes/Francielle Freitas - 85
Mistas A (TXT) - Campeões: Caroline Homehuck/Fabricio Boeckel ; Vices: Roberta Pletsch/Gonçalo Falcão
Mistas B -  Vanessa Kidrick/Jefferson Cardoso v. Nathalia Utz/Angelo Martinez - 97
Mistas C - Luiza Pasquali/Marcos Maldini v. Daniella Cecchini/Marco Aurelio Heinz - 81

A frequência das águas-vivas em Torres: como se precaver 
e como agir em casos de queimaduras

O que são as águas-vivas?

Alguns cuidados devem ser tomados 
quando as queimaduras de águas-vivas 
ocorrem. Elas causam irritações, sen-
sação de queimadura, dores e fisgadas 
- em casos mais graves, é possível que 
haja náusea, vômitos e até desmaios. 
O principal a ser feito ao ser queimado 
por uma mãe d'água é lavar o local com 
a água do mar e não com água potável, 

que piora a situação.
Outra medida importante é fazer 

compressas frias com vinagre (que está 
disponível nas guaritas de guarda-vidas 
do litoral gaúcho). Em casos em que os 
tentáculos ficam grudados à pele, eles 
devem ser cuidadosamente removidos 
com o auxílio de pinça ou gelo, sem es-
fregar o local.

Que medidas tomar quando as 
queimaduras ocorrem?
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Desde o início da atuação de guarda-vidas 
no litoral gaúcho nesta temporada - em mea-
dos de dezembro do ano passado - Torres é a 
cidade do litoral com maior número de salva-
mentos.Conforme o Corpo de Bombeiros do 
RS. Do número total de resgates, que era de 
233 até domingo (14), 67 ocorreram em Tor-
res. Em segundo lugar aparece Imbé, com 37 
salvamentos, e em terceiro Capão da Canoa, 
com 15.

 Dentre os pontos monitorados pela Ope-
ração Verão em Torres, a Praia da Cal é a que 
registrava, até o dia 15 de janeiro , o maior nú-
mero de resgates de banhistas na temporada. 
Apenas na guarita 10,  que é a recordista,  já 

ocorreram 19 salvamentos. A Praia da Guarita, 
a mais famosa da cidade, é o segundo ponto 
mais perigoso para os banhistas. 

De acordo com informação prestada ao 
Gaúcha ZH pelo subcomandante-geral dos 
Bombeiros, coronel Evaldo Rodrigues de Oli-
veira Júnior, a geografia do local provoca um 
repuxo permanente no mar. O oficial diz que 
os banhistas não precisam evitar o local, desde 
que tenham atenção.

Apesar disso, os bombeiros comemoram os 
indicativos da operação. Até o momento, não 
foram registradas mortes em pontos monitora-
dos por guarda-vidas no Litoral Norte. Os res-
gates também diminuíram em 64%. 

Torres é a cidade do litoral com 
maior número de salvamentos 

neste começo de temporada
Conforme dados do Corpo de Bombeiros, Praia da Cal (foto) é o ponto 

mais perigoso para banhistas neste verão até o momento. 
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Corredores da Ascort e do Corpo de Bombeiros 
em destaque no Eco Running em Torres

ESPORTES

No último domingo (dia 14/01) 
ocorreu a 5ª edição da Torres Eco 
Running - uma prova dura que 
mistura asfalto, areia, morros e 
trilhas pela beira mar. Além dis-
so, houve alta temperatura no 
dia, tornando a prova ainda mais 
desafiadora. O quinto Eco Run-
ning em Torres  teve percursos de 
4km, 8km e 16km e contou com 
mais de 600 atletas participantes.
Os atletas da Ascort (Associação 
dos Corredores de Torres) e do 
projeto Brincar de Corres (vin-
culado à Ascort) mais uma vez 

tiveram amplo domínio durante 
a prova, com atletas sendo cam-
peões na maioria das principais 
categorias.
Nos 4km Feminino da categoria 
geral, domínio total dos atletas 
do projeto Brincar de Correr no 
pódio: A campeã foi Emily Ban-
deira, tendo como Vice Campeã 
Sarah Santos e Brenda Brum em 
terceiro Já nos 4km Masculino o 
Vice Campeão foi Natã Nascimen-
to, tendo em 3°Lugar Nicolas San-
tos e em 4° Lugar Teilor Fajardo. 
Nos 8km geral - tanto no mascu-

lino quanto no feminino - vence-
ram os atletas da Ascort: duardo 
Bandeira e  Érica Shardosim subi-
ram no lugar mais alto do pódio.E 
a 'senda de vitórias' dos atletas 
Ascort seguiu-se nos 16km geral: 
no Masculino o Campeão foi Ro-
drigo Cardoso,e no Feminino ven-
ceu Carolina Conceição. Outros 
diversos atletas da Ascort/Brincar 
de Correr também tiveram bons 
resultados e subiram ao pódio 
em suas respectivas categorias, 
e toda a equipe recebeu os para-
béns do treinador Cláudio Freitas. 

Giuliano Homem é o novo 
presidente da Associação 

dos Surfistas de Torres

Foi eleito na noite da última sexta-feira (12) 
a nova diretoria da Associação dos Surfistas 
de Torres (AST). Giuliano Homem assumiu a 
vaga de presidente da entidade para o biênio 
2018/2019. Ele substituirá o biólogo Gustávo 
Canella, que vinha ocupando o cargo desde o 
começo de 2016. "Não fizemos a gestão que 
sonhávamos, mas plantamos muitas sementes 
que com toda certeza darão bons frutos!", ava-
liou Gustavo Canella, despedindo-se da presi-
dência da AST.

 A chapa eleita tem ainda o empresário Fabricio 
de Lucca na vice-presidência, enquanto Viní-
cius Behm será o tesoureiro e Robson Pinheiro 
o secretário da entidade.Contatado pelo jornal 
A FOLHA, o novo presidente da AST, Giuliano 
Homem, deixou um breve depoimento sobre 
suas expectativas à frente da associação dos 
surfistas: "Aproveitando a oportunidade, que-
ro agradecer a confiança depositada em mim e 
iremos trabalhar para quê associação seja cada 
vez mais forte e atuante no cenário do surf".

Torres sedia evento 
Sul-Brasileiro de Paraquedismo

Neste próximo fim de semana, entre os 
dias 19 e 21 de janeiro, Torres vai sediar o 
1º Avante Summer Camp / Sul-Brasileiro de 
Paraquedismo com a participação de para-
quedistas de diversas cidades do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná. O evento é 
organizado pela Arcanjos Shows Aéreos com 
apoio da Secretaria Municipal de Turismo, 
Cultura e Esportes. Os saltos acontecerão no 
Aeroporto Regional de Torres localizado na 
Estrada do Mar distante 10 km do centro da 
cidade e na beira da praia da Estrela do Mar, 
em frente ao aeródromo.
Estima-se a realização de uma média de 700 
saltos durante os três dias de atividades. O 
evento será aberto ao público, oferecendo 
toda infraestrutura para receber moradores 
e visitantes como banheiros e food trucks. 
Haverá visitação às aeronaves presentes. 
Os visitantes também poderão participar de 
saltos duplos com a Arcanjos, Neste tipo de 

salto, o interessado não precisa de instrução 
pois ele irá conectado a um instrutor no seu 
equipamento . A coordenação técnica do 
evento é dos instrutores Marcelo Durães e 
Newton Nogueira, ambos portadores de di-
versos títulos mundiais e nacionais somando 
mais de sete mil saltos. Com esta iniciativa, é 
oferecido à população, um dos visuais mais 
belos do Sul do País, com as praias de Torres, 
serra e lagoas da região.   

Na imagem, pódio da categoria 8km - com atletas da Ascort no lugar 
mais alto do pódio'Corredores de Fogo' vão bem

Os atletas do grupo de corrida 
Corredores de Fogo - forma-
do por servidores do Corpo de 
Bombeiros - também obtiveram 
bons resultados nesta corrida: o 
Soldado Rufino ficou em 1º lugar 
na sua categoria na modalidade 
16km, e a Soldado Bruna ficou 

em 1º lugar na sua categoria na 
modalidade 8km; Já Fátima ficou 
em 3ª lugar na sua categoria na 
modalidade 8km. No local foi 
montada uma tenda com água e 
frutas, onde o Sargento Leandro 
recepcionou os atletas antes e 
durante a prova. 

Abertas inscrições para o 1º Torneio 
Litoral Torres de Basquete 3x 3

A Prefeitura de Torres, através da Secreta-
ria de Turismo, Cultura e Esporte, abre as 
inscrições para o 1º Torneio Litoral Torres 
Basquete 3 x 3. O evento será realizado 
no dia 18 de fevereiro, domingo, a partir 
das 9h, na Praça Pinheiro Machado. Os 
interessados podem se inscrever até o 
dia 25 de janeiro. A realização é da Pre-
feitura.
As inscrições acontecem na sede da Se-

cretaria, localizada na Avenida Júlio de 
Castilhos, 707, 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. Não 
tem pagamento de taxa para a inscrição. 
Serão premiados os três primeiros luga-
res. Mais informações por meio do fone 
3626 9150 ramal 702 ou pelo whatsApp 
(54) 98445 7667.
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Ação realizada por empreendimento garante 
melhoria da água na Lagoa do Violão

Sendo construído em uma quadra inteira no 
centro de Torres, o Vésta (da VCA Maggi 
Construtora) será um grandioso 
empreendimento que deverá revolucionar a 
construção civil e a arquitetura do Litoral Norte 
gaúcho. Mas além disso, o empreendimento 
também está trazendo benefícios indiretos para 
a cidade de Torres - inclusive para o meio 
ambiente local.
Uma nova fonte de água, referente ao 
rebaixamento do lençol subsuperficial realizado 
pelo Vésta, está vertendo água de boa 
qualidade para a Lagoa do Violão. "Como esta 
obra detém um andar de subsolo para 
garagens, muita água sai dali", explica o 
empresário Eraclídes Maggi, sempre 
preocupado com os impactos do grandioso 
empreendimento para a cidade. Ele continua: 

"Assim, a VCA Maggi trabalhou e realizou obras pra ajudar na recuperação da Lagoa, já que a 
mesma apresentava um forte  assoreamento e sinais de apodrecimento". 
Ano passado, técnicos da prefeitura de Torres já haviam dado um parecer dizendo que a água 
que vertia do empreendimento era positiva para a Lagoa do Violão. Mas a preocupação com 
aquele ambiente levou a VCA Maggi a contratar mais uma análise para verificar os reflexos -  
pois são direcionados 22.500 m³ de água por mês para a lagoa. Este monitoramento foi realizado 
pelo Biólogo Juliano Prudêncio e feito num laboratório credenciado pela Fepam - Fundação 
Estadual de Proteção do Meio Ambiente. Conforme o biólogo afirmou, constatou-se que "a água 
que sai do subsolo da obra é compatível com a da lagoa, sendo que a mesma é  benéfica e está 
ajudando muito na oxigenação e melhorando aquele ambiente, principalmente para os peixes".

Análise de indica que a Água que verte do subsolo do Vésta para a 
lagoa central de Torres está ajudando a melhorar aquele ambiente

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

fb.com/vcamaggi

www.vcamaggi.com.br

Foto e texto: Guilherme Rocha de Araújo Santos
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