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“Gratidão não custa nada e tem um
valor imenso” Augusto Branco

É Fogo!

> ERRAMOS
Na edição da sema-

na passada, 9/11, divul-
gamos os valores de ou-
tubro como sendo os do 
ano ATÉ o mês de outu-
bro (ao lado). Seguem os 
números corretos.

Receitas próprias
Tributo Valor
IPTU 19.385.469,62
ITBI 5.510.973,95
ISSQN 8.670.582,06
Dívida Ativa 6.768.381,47

Repasses
FPM 19.022.578,54
ICMS 11.521.998,60
IPVA 5.529.659,86

Parque do Caracol 4.166.570,50

Comerciantes e empresários 
estão sofrendo com obras nas pro-
ximidades de seus estabelecimen-
tos. Preocupados com a falta de 
movimento em novembro e de-
zembro que está por vir, época de 
grande fl uxo de turistas e visitantes 
que aportam em nosso município. 
Também os motoristas estão apre-
ensivos pela difi culdade de se deslo-
car pela cidade, principalmente em 
horários de pico.

Paciência deve ser a virtude 
mais exigida do canelense neste 
ano que fi nda. Não só pelas obras 
que teimam em evoluir vagarosa-
mente, mas principalmente pela 
chegada do fi m de ano. E as que 
ainda estarão em execução em 2019 
que poderão causar signifi cativo 
transtorno no já prejudicado trân-
sito da cidade. 

Soluções valem
o aborrecimento?
Apesar dos transtornos causa-

dos no trânsito, todas as obras têm 
como objetivo melhorar a mobili-
dade do canelense e, com isso, au-
mentar a qualidade de vida da po-
pulação. Ou seja, é o preço que se 
paga para ter algum benefício no 
futuro.

O crescimento e o progresso 
valem acima de tudo?
Com a ideia de que vale cresci-

mento e progresso acima de qual-
quer coisa, acabou ocorrendo que o 
homem moderno passou a buscar a 
felicidade incessantemente e a pre-
ços altos, muitas vezes como o seu 
objetivo último.

O consumo passou a ser sua 
máxima. Se, para ser feliz, a ne-
cessidade é consumir tudo e ainda 
assim sentir-se insatisfeito, entra-
se em um ciclo, em uma procura 
infi ndável de meios para suprir um 
vazio existencial, uma ausência de 

algo maior, de uma proposta que 
possa dar a segurança e esperança 
em projetos futuros.

O que se vê, por fi m, é uma luta 
dos seres humanos para consumir 
o que seja e de qualquer jeito, des-
de que esse consumo seja capaz de 
gerar uma saciedade, mesmo que 
temporária. 

O desejo de consumir é natural 
da humanidade ou uma necessida-
de gerada sócio-historicamente?

Independentemente de seu po-
der aquisitivo, o sujeito contem-
porâneo é levado a sentir desejo e 
necessidade de possuir bens de con-
sumo, de ter status, de usar roupas 
da moda, ver um bom fi lme, comer 
boa comida, dormir bem, enfi m, 
necessita ter e ser tudo aquilo que é 
vendido pela mídia para se sentir fe-
liz; "Vem ser Feliz" como veicula um 
comercial, ou "Aqui é lugar de gente 
Feliz" como veicula outro. E assim, 
em um eterno desejo de necessida-
de quer tudo aquilo que vê em ou-
tros sujeitos, mesmo que para isso, 
utilize de meios transgressores.

Essas transformações atingem 
também a criminalidade, que se 
organiza de acordo com o sistema 
capitalista. Grandes organizações 
com vínculos internacionais co-
mandam a comercialização do trá-
fi co de drogas, que se transformou 
em uma atividade altamente rentá-
vel, visando sempre o lucro fácil e a 
disseminação do seu produto.

 Logo, o crescimento e o pro-
gresso “não valem acima de tudo”, 
pois, o meio ambiente, a qualidade 
de vida das pessoas, o desenvolvi-
mento sustentável, devem ser res-
peitados.

Em nossa cidade.
Canelenses, continuem dando 

preferência para o comércio e ser-
viços de nossa cidade. Faça Canela 
crescer, com sustentabilidade.

Em Canela, falta um elemento!

AR!

TERRA!
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A UCS Hortênsias recebe até o dia 18 de 
novembro as inscrições para o Vestibular de 
Verão, com a oferta de 4 (quatro) bacharelados 
presencias: Administração, Ciências Contábeis, 
Direito, e Nutrição. A prova ocorre no dia 25 de 
novembro, e as inscrições podem ser feitas na 
secretaria da UCS Hortênsias ou pelo site www.
ucs.br.

*** Fique atento! Graduação de Curta
Duração – UCSTEC Hortênsias. ***

Especialização em Gestão Empresarial
Início das aulas: 11 de março de 2019
Horário: segundas e terças-feiras, das 19h 
às 22h30min.
Inscrições até o dia 03 de março de 2019

Especialização em Nutrição Clínica
Início das aulas: 12 de abril de 2019
Horário: sexta-feira das 18h às 22h30min, 
e aos sábados, das 8h às 12h30min e das 
13h30min às 18h.
Inscrições até o dia 01 de  abril de 2019

Inscrições através do site:
https://www.ucs.br/site/portallato/

Inscrições através do site:
https://www.ucs.br/site/extensao/

Curso: Gestão de Conflitos
Data: 7 e 8 de dezembro de 2018
Ministrante: Ísis Boll de Araújo Bastos
- Mediadora de Conflitos, Advogada e Doutora 
em Direito.
Horário: sexta-feira, das 14h às 18h, e das 
18h30min às 22h30min e sábado, das 8h às 
12h e das 13h às 17h,

Oficina: Sobremesas Natalinas
Data: 1º de dezembro de 2018
Ministrante: Eros de Paula Castro - Chef 
Internacional com ampla experiência na área 
gastronômica.
Horário: sábado, das 9h às 13h

Prefeito assina contrato
para elaboração do Plano de 

Mobilidade Urbana de Canela
Conforme noticiado 

com exclusividade pela 
Folha de Canela, Cons-
tantino Orsolin assinou, 
na sexta (9), contrato 
com a empresa PróCi-
dades Consultoria em 
Planejamento Urbano, 
vencedora da licitação 
para a elaboração do 
Plano Diretor de Mobili-
dade Urbana de Canela. 
“este trabalho será uma 
importante ferramenta 
de planejamento e ges-
tão, estando voltada a 
integrar os diferentes 
modos de transportes 
e melhorias da mobili-
dade no município”, diz 
Orsolin.

a empresa é espe-
cializada no desenvol-
vimento de planos e 
projetos na área de pla-
nejamento urbano e re-
gional, oferece soluções 
integradas em arquite-
tura e engenharia.

O plano deverá con-
templar a acessibilidade 
para pessoas com mo-
bilidade restrita, áreas 
de estacionamento; áre-

FOtO: rita SOU
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as e horários de aces-
so restrito; circulação 
viária; distribuição de 
bens, cargas e descar-
gas; infraestrutura do 
sistema de mobilidade 
urbana; mobilidade no 
espaço público, de pes-
soas e mercadorias; po-
los geradores de tráfego; 
serviços de transporte 

coletivo; sistemática 
de avaliação, revisão e 
atualização do Plano de 
Mobilidade Urbana; tá-
xis, transporte escolar e 
fretamento.

a proposta da 
empresa vencedora 
da licitação foi de r$ 
83.6000,00 e o município 
atende, desta forma, o 

que dispõe a lei Federal 
12.587/2012, que institui 
as diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade 
Urbana.

O trabalho tem 180 
dias para sua conclusão 
e já na próxima semana 
a empresa estará em Ca-
nela realizando pesqui-
sa de tráfego.

Canela assina protocolo
para formalizar roteiro

Caminhos de Caravaggio 
O pré-lançamento 

do roteiro turístico Ca-
minhos de Caravaggio 
aconteceu durante ce-
rimônia realizada na 
tarde do último sába-
do (10), no Festuris, em 
gramado. Na ocasião, 
o prefeito de Canela, 
Constantino Orsolin, 
junto com os outros 
prefeitos representan-
do os quatro municí-
pios que também inte-
gram a rota, assinaram 
um protocolo de inten-
ções para a criação de 
um consórcio que via-
bilize o roteiro. 

O roteiro tem como 
objetivo ligar os santu-
ários de Nossa Senhora 
de Caravaggio localiza-
dos em Farroupilha e 
Canela, em um traje-

to de quase 200 quilô-
metros que passa por 
cinco cidades da Serra 
(Caxias do Sul, Farrou-
pilha, Canela, gramado 
e Nova Petrópolis). O 
projeto visa aproximar 

duas tradicionais regi-
ões turísticas, a da Uva 
e Vinho e a das Hortên-
sias, através do turis-
mo religioso. O traje-
to contempla, na sua 
maior parte, estradas 

do interior e algumas 
vias urbanas com lin-
das paisagens típicas 
da região. Pode ser re-
alizado a pé ou de bici-
cleta, tendo duração de 
até sete dias.

FOtO: raFael ziM
M

erM
aN

N



Sexta-feira, 16 de novembro de 201804. geral

Coleta de lixo deverá ser feita por nova 
empresa a partir de dezembro

Geral confirma que deixa a coleta e anuncia demissão de funcionários

a queda de bra-
ço entre a Secretaria 
de Meio ambiente de 
Canela e a empresa 
geral Transportes, res-
ponsável pela coleta e 
destinação do lixo na 
cidade, parece estar 
longe de ter um fim, 
mas o contrato para 
prestação de serviços 
tem data para acabar: 
02 de dezembro de 
2018.

Como não houve 
acerto entre geral e 
Prefeitura para conti-
nuidade dos serviços, 
já é dado como certo o 
fato de que uma nova 
empresa assuma o 
serviço a partir do pró-
ximo dia 03.

O secretário Pau-
lo Tomasine disse à 
reportagem da Folha 
que vai, através de um 
contrato emergencial, 
buscar uma nova em-
presa. “Teremos sim 
algumas dificuldades 
no início, mas tenho 
certeza que teremos, 
dentre em breve um 
serviço melhor, pelo 

mesmo preço”, afir-
mou Tomasine disse 
ainda que pretende 
ampliar os serviços 
pelo mesmo valor 
pago a geral.

atualmente. “Se-
ria fácil para mim dar 
o aumento e repassar 
essa conta para a co-
munidade canelense, 
mas precisamos mos-
trar que a Geral não 
manda em Canela”, fi-
nalizou.

Por outro lado, a 
empresa geral deu 
aviso prévio para 60 
funcionários nesta 
semana, das áreas 
de coleta, triagem e 
transporte, os quais 
devem ser demitidos 
no início de dezembro. 
“Não posso continuar 
pagando a conta do 
lixo em Canela. Esta-
mos trabalhando ape-
nas com a correção da 
inflação, baseada no 
IGP-M, desde o início 
do contrato”, diz rafa-
el Bitelo, sócio-admi-
nistrador da geral.

a empresa segue 

Geral deixa a coleta de lixo no dia 02 de dezembro

instalada em Canela, 
pois opera a triagem 
e transbordo do lixo 
que recolhe, de gra-
mado e São Francisco 
de Paula, em sua sede 
no Distrito Industrial, 
e não descarta partici-
par de uma nova lici-
tação.

Nesta semana, 
a Secretaria de Meio 
Ambiente notificou a 

empresa sobre a lega-
lidade de receber o lixo 
de outras cidades. a 
geral respondeu que é 
uma empresa privada 
e que possui todas as 
licenças para realizar 
esta atividade.

A culpa é
da burocracia
Perguntado sobre 

a falta de planejamen-

to sobre uma nova li-
citação para a coleta 
de lixo, uma vez que 
a Prefeitura sabia a 
data de encerramento 
do contrato com a ge-
ral e não providenciou 
uma nova concorrên-
cia, Paulo Tomasine 
culpou a lentidão do 
processo burocrático 
e uma ação judicial, 
movida pelo Ministé-

rio do Trabalho, que 
impediu o início de 
um novo processo lici-
tatório.

a nova empresa 
deve operar em con-
trato emergencial, o 
qual pode durar no 
máximo um ano, pra-
zo no qual uma nova 
empresa deve estar 
contratada através de 
licitação.

Foto: Francisco rocha

Hospital de Canela emite nota sobre
atraso de salários e honorários

Na tarde de segunda-
feira (12), o Hospital de Ca-
ridade de Canela divulgou 
nota sobre o atraso do pa-
gamento de funcionários e 
de honorários médicos, a 
qual transcrevemos abai-
xo, na íntegra:

Canela, 12 de
novembro de 2018.

A diretoria do Hospital 
de Caridade de Canela vem 
através deste, comunicara 
os seus funcionários e ao 
Corpo Clínico que está en-
vidando todos os esforços 
para solucionar a questão 
do atraso no pagamento, 
tanto de salários como dos 

honorários médicos con-
tratados.

Em reunião na última 
quarta-feira, junto à Secre-
taria Estadual de Saúde foi 
colocado o grave problema 
que as instituições hospi-
talares estão enfrentando 
como atraso do pagamen-
to dos serviços contratados 
junto ao Governo Estadu-
al. Por hora ainda não foi 
possível obter qualquer de-
finição por parte dos res-
ponsáveis pela gestão dos 
recursos públicos estaduais 
quanto à previsão de paga-
mento dos repasses devidos. 
No caso do HCC, o último 
repasse de recursos recebi-
do desta esfera foi compe-

tência julho/2018, fator que 
ocasiona grave problema 
de fluxo de caixa. Tão logo 
tenhamos qualquer posi-
ção estaremos realizando 
a quitação das pendências 
com nossos funcionários e 
com a equipe médica.

Infelizmente, o descaso 
e o tratamento irresponsá-
vel dos nossos governantes 
com a questão da saúde pú-
blica estão levando as ins-
tituições ao sucateamento 
e trazendo graves prejuízos 
a todos aqueles que se dedi-
cam profissionalmente ao 
trabalho de atendimento 
aos pacientes que necessi-
tam cuidados.

Esperamos que as lide-

ranças nacionais e estadu-
ais que assumirão a gestão 
pública nesse país para o 
próximo quadriênio, te-
nham recebido e percebido 
o forte recado que a socie-
dade transmitiu através 
das urnas.

Mudanças são neces-
sárias e urgentes, a situa-
ção da saúde em nosso país 
está caótica e em estado fa-
limentar, apesar do esfor-
ço de todos os profissionais 
que se dedicam a atuar no 
setor, sendo que cabe aqui 
reconhecer a dedicação e o 
profundo empenho e zelo 
com que desempenham 
suas atribuições, apesar do 
descaso das nossas autori-

dades que teimam em não 
priorizar a saúde pública 
no nosso país.

A Diretoria
Hospital de
Caridade de Canela



Sexta-feira, 16 de novembro de 2018 esporte .05

DECRETO Nº 8.138,
DE 08 DE NOVEMBRO DE 2018.

Convoca a X Conferência Municipal Dos Direitos da Criança e 
do Adolescente - COMDICA e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica convocada a X Conferência Municipal Dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente - COMDICA, a realizar-se 
no dia 29 de novembro de 2018, das 13 às 17 horas, no 
Plenário Cyro Soares Sander da Câmara Municipal de Ve-
readores.

Art. 2º O tema central da Conferência será “Proteção Inte-
gral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”.

Art. 3º As normas de organização e funcionamento da Con-
ferência serão fundamentadas em Regimento Interno pró-
prio.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE CANELA.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Luiz Fernando Tomazelli
Procurador Geral do Município

Andresa da Conceição
Secretária Municipal de Assistência, Social,

Cidadania e Habitação

Registre-se e publique-se.

Vilmar da Silva Santos
Secretário Municipal da Governança, Planejamento e 

Gestão 

Edital nº 6041

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: YVES D’ ARRIGO, natural 
deste Estado, nascido nesta Cidade, micro empresá-
rio, solteiro, domiciliado e residente na Rua Mathilde 
Esteves Velho, n° 211, nesta Cidade e VANESSA 
ZARDIN PINATTI, natural deste Estado, nascida na 
Cidade de Gramado, recepcionista, solteira, domi-
ciliada e residente na Rua Mathilde Esteves Velho, 
n° 211, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 09 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital nº 6042

 Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: ÍCARO DA SILVEIRA FROTA, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Porto 
Alegre, advogado, solteiro, domiciliado e residente 
na Rua Borges de Medeiros, n° 560, Centro, apto 
409, nesta Cidade e ARIANE STOPASSOLA, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de Caxias do Sul, 
advogada, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Borges de Medeiros, n° 560, Centro, apto 409, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 09 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

OLIMPEC teve disputa de voleibol
A secretaria de edu-

cação, esporte e Lazer 
promoveu na terça-feira 
(13), no Ginásio Maris-
tão, mais uma disputa 
da olímpiada estudantil 
de Canela (oLIMpeC).

Desta vez, foi o vo-
leibol, nas modalidades 
mirim e juvenil mascu-
lino e feminino, onde os 
vencedores foram:

JUVENIL
Masculino
1º lugar - COOPEC
2º lugar – Escola
Estadual Neusa Mari
Pacheco - CIEP
3º lugar – Escola
Estadual Danton
Corrêa da Silva

Feminino
1º lugar – Colégio
Marista Maria

Imaculada
2º lugar - COOPEC
3º lugar - Escola
Estadual Danton
Corrêa da Silva

MIRIM
Masculino
1º lugar - COOPEC
2º lugar – Colégio
Marista Maria
Imaculada
3º lugar – Escola

Municipal João
Alfredo Corrêa Pinto

Feminino
1º lugar – Colégio
Marista Maria
Imaculada
2º lugar - COOPEC
3º lugar - Escola
Municipal Severino 
Travi

Juvenil - 1º -
Marista Feminino

Juvenil -  2º
Coopec Feminino

Juvenil - 1º - Coopec Masculino

Juvenil -  2º - Neusa Masculino

Mirim - 1º - Coopec Masculino

Mirim - 1º Marista Feminino

Mirim -  2º Coopec Feminino
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CANELA 
igrejacanela@gmail.com

Rua Tio elias nº 653 
B. Leodoro azevedo
domingos às 10h

Terças e Sextas às 20h                            

GRAMADO
igrejagramado@gmail.com

Rua Francisco comiotto, 
nº 70, Bairro Floresta

domingos às 19h
Quartas às 19h                            

Como suportar perdas e dificuldades

A 
Bíblia diz que o caminho para a vida é aperta-
do. em contrapartida, o caminho para a morte 
é largo e espaçoso. É realmente muito fácil 
estarmos caminhando para a morte: basta 

levarmos uma vida alheia à vontade de deus. e muitos, 
hoje, vivem assim: afastados e desinteressados pela vida 
de cristo. em nossa vida, sempre sofreremos muitas 
perdas. os sofrimentos e perdas sempre existirão, mas 
podemos escolher se iremos perder porque estamos an-
dando com deus, assim como abraão andava, ou se ire-
mos perder porque não queremos andar com o Senhor.

entre essas duas alternativas, é bem melhor an-
darmos com o Senhor, para que, supridos pela Sua vida, 
possamos enfrentar as perdas. Hoje, quando passamos 
por qualquer tipo de sofrimento, acabamos por mur-
murar, expressando o nosso descontentamento pela 
situação pela qual estamos passando.

esse tipo de atitude que frequentemente temos, 
demonstra que não estamos amparados pela vida de 
cristo, não estamos fortalecidos pela Palavra a ponto de 
suportarmos com alegria as perdas, porque sabemos que 
deus está no controle de nossas vidas. Se todos soubes-
sem que seria muito mais fácil viver fortalecido pela 
Palavra de cristo, tais pessoas seriam bem mais felizes. 
Portanto, as reclamações, a irritação, a impaciência, 
a depressão, o ressentimento demonstram que não 
estamos amparados na vida de cristo e nem estamos 
fortalecidos pela Palavra. uma pessoa que teve contato 
com a Palavra e foi por ela fortalecida, não se ressente 
quando é rejeitada. ela também não perde a paciência 
quando as coisas na sua vida não estão de acordo com a 
vontade dela.

diante desses exemplos, podemos ver a falta que a 
vida e a força de cristo fazem em nossa vida. Precisa-
mos olhar para nosso coração, para a nossa realidade, a 
fim de podermos ver que não somos pessoas fortalecidas 
pela Palavra. Há uma passagem bíblica que fala sobre 
isso. ela está no capítulo 7 do evangelho de Mateus, 
versículo 24 e 25, que diz: “Todo aquele, pois, que ouve 
estas minhas palavras e as pratica, será comparado a 
um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a 
rocha; e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram 
os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que 
não caiu, porque fora edificada sobre a rocha”.

a casa, nessa passagem, representa a nós. e como 
casa, sempre enfrentaremos ventos, chuvas, inundações 
e perigos. Mas há uma só maneira de não cairmos: sen-
do edificados sobre a rocha, que é Cristo. Há algo além 
de cristo que possa lhe sustentar nos piores momentos 
de sua vida? cristo é a nossa rocha, e precisamos ser for-
talecidos por ele para suportarmos, com alegria, todas 
as dificuldades.
   Equipe Pão de Judá

Acesse:
https://www.blogdatvmenorah.com

http://www.paodejuda.com.br/

Prefeitura inaugura escola 
de Educação Infantil

o bairro eugênio 
Ferreira conta com 
uma nova escola de 
educação infantil. No 
final da tarde de sexta-
feira (10), a Prefeitura 
de canela inaugurou 
a escola Municipal de 
educação Infantil Pro-
fessora diva Pedroso 
da cunha. a cerimônia 
que marcou a entrega 
da escola em novo en-
dereço (rua São João, 
150) contou com a pre-
sença de alunos, pro-
fessores, comunidade e 
autoridades.

a Banda Marcial 
da escola Severino Tra-
vi foi quem aninou a 
abertura.

Sobre a escola
a escola Infantil 

Professora diva Pedro-
so da cunha, foi fun-
dada em 05 de agosto 
de 1993 e em 2018, está 
completando 25 anos.

o quadro de fun-
cionários é composto 
por oito professores, 
uma atendente social, 
uma estagiária, três 
auxiliares de serviços 
gerais e uma secretá-
ria, tendo como dire-
tora a Professora Neli 
Maria Vitancourt.

a instituição aten-
de, no momento, qua-
tro turmas: Maternal I, 
Maternal II, Pré I e Pré 
II, totalizando 62 crian-
ças.

os principais pro-
jetos são dTG, alimen-
tação saudável, maleta 
viajante, meio ambien-
te e reciclagem, que 
tem como objetivo de-
senvolver uma propos-
ta pedagógica voltada 
as reais necessidades 
dos educandos, resga-
tando valores, ética, 
respeito com o ser hu-
mano e com a nature-
za.

Neste ano, se ini-
ciou o projeto de um 
aplicativo no celular 
dos pais dos alunos, 
uma agenda eletrôni-
ca onde eles acompa-
nham o dia a dia de 
seu filho pelo celular. 

Para marcar a inau-
guração o dTG realizou 
uma apresentação na 
solenidade de inaugu-
ração.

a ex-aluno Isadora 
Leite de Macedo tam-
bém falou da emoção 
de participar daquele 
momento.

Ex-Diretoras
a diretora Neli Ma-

ria Vitancourt entre-
gou às ex-diretoras da 
instituição flores para 
agradecer o empenho 
e dedicação das profes-
soras. as homenagea-
das foram: Marisa do 
Nascimento, Margare-
te Bohrer, Maria Juce-
laine Bassualdo, cledir 
Soares, Jaqueline Faes 
Barreto, Nádia Pereira 
e Vanessa Weber.

Neli aproveitou a 
oportunidade e tam-
bém entregou a equipe 
da escola uma foto de 
toda a equipe.

Diva Pedroso

da Cunha
diva Pedroso da 

cunha nasceu dia 24 de 
abril de 1948, na anti-
ga Vila Magri, hoje Ruy 
cunha nº70, onde vive 
por 42 anos. diva era 
filha de Jovelina Pedro-
so e de Ruy aristides da 
cunha.

Lecionou nas es-
colas municipais João 
alfredo corrêa Pinto, 
d. Pedro II, Luiz antô-
nio dalbém, hoje es-
cola estadual Zeferino 
José Lopes e Santa Te-
rezinha, nos antigos 
grupos escolares, tra-
balhou no adalber-
to Wortmann, olaria 
Velha, Luiz corrêa. Na 
escola cenecista cida-
de das Hortênsias foi 
professora e regente do 
coral da escola.

ela faleceu em 14 
de dezembro de 1992. 
a família da professo-
ra, seu irmão Nelson 
José Pedroso, cunhada 
Marina e sobrinha Rui 
participaram da inau-

guração e entregaram

Uma nova escola
a construção do 

novo prédio iniciou 
em 2012 e foi entregue 
à comunidade recen-
temente, contando, no 
pavimento superior, 
com: recepção, se-
cretaria, lavabo (com 
acessibilidade para 
portadores de neces-
sidades especiais), sa-
nitários masculinos 
e femininos, cozinha, 
lavanderia, despensa, 
refeitório e sala mul-
tiuso, berçários 1 e 2, 
lactário, fraldário, iso-
lário, pré-escolas 1 e 2, 
maternal 1 e 2 e sala de 
atendimento. No sub-
solo, sala de atividades 
múltiplas, copa-cozi-
nha, sanitários mas-
culinos e femininos, 
lavabo (acessibilidade 
para portadores de ne-
cessidades especiais) 
e estacionamento. In-
vestimento de aproxi-
madamente 820 mil.

FoToS: eduaRdo IdaLINo

O DTG na inauguração da escola

Homenagem à Diva Pedroso da Cunha, recebida pelos familiares
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Ação da Liquigás
no Natal Luz reúne 1,5 

mil estudantes

Co-patrocinadora 
do 33º Natal Luz, a Li-
quigás realizou uma 
ação na tarde desta ter-
ça-feira (13), que benefi -
ciou os alunos da rede 
municipal de ensino de 
Gramado e Canela além 
de escolas particulares 
dos dois municípios. A 
empresa realizou uma 
apresentação extra do 
espetáculo Natal Pelo 
Mundo no ExpoGrama-

do, reunindo mais de 1,5 
mil estudantes.

A ação da Liquigás 
já é realizada desde 
2009, e cerca de 18 mil 
crianças já foram bene-
fi ciadas. Este ano os es-
tudantes receberam, de 
presente, camisetas, es-
tojos escolares e bonés, 
além de se divertirem 
com o Bonecão Liquigás 
e com o espetáculo que 
mostra a comemoração 

do Natal em diferen-
tes partes do mundo. 
O Diretor Financeiro e 
Administrativo da Gra-
madotur, Leo Possani, 
disse que "o mais belo 
cartão postal de Grama-
do é o sorriso estampa-
do no rosto de cada uma 
das crianças presentes", 
e agradeceu a parceria 
da Liquigás “por propor-
cionar esses sorrisos”, 
concluiu.

FOTO: CLEITON THIELE

Peterson Secco
participa de recorde

mundial na Argentina

No último domingo 
(11), teve canelense que-
brando recorde em Bue-
nos Aires, na Argentina, 
em evento da Associa-
ção de Proprietários de 
casas Pizzarias e Em-
panadas, quando foram 
produzidas mais de 11 
mil pizzas em 12 horas, 
entrando para o Guin-
ness Book como novo 
recorde mundial.

Peterson Secco, chef 
canelense, responsável 
pelas pizzarias The Pe-
tit Pizza na Pedra e Ab-
biamo Fato foi um dos 

pizzaiolos que colocou 
a mão na massa, em 
um ritmo frenético de 
trabalho, no qual cerca 
de 400 pessoas estavam 
organizadas por linha 
de produção, a poucos 
metros do Obelisco de 
Buenos Aires.

Para fazer este fei-
to foram necessários 
3.000 quilos de farinha, 
3.000 kg de queijo mus-
sarela, 1.200 litros de 
molho de tomate, 150 
litros de óleo e 88.000 
azeitonas, explicou o 
Maestro Manuel Ja-

margo, presidente da 
Appyce.

Um representante 
do Guinness Book fi sca-
lizou tudo e  confi rmou 
o  recorde. Todos os in-
sumos utilizado para 
este evento foram doa-
dos por várias organiza-
ções e o dinheiro ganho 
com a venda de pizzas e 
empanadas para públi-
co serão destinadas em 
forma de doação para a 
associação de Síndrome 
de Down da Argentina e 
para a Fundação Lean-
dro Olmos.

FOTO: REPROD
U
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Ernesto Dornelles, uma escola que quer 
fazer a diferença junto à comunidade

Um dos mais antigas do Município, educandário se destaca por projetos culturais

O
ficialmen-
te, a Escola 
Municipal 
de Educa-

ção Infantil e Funda-
mental Ernesto Dor-
nelles tem 38 anos 
de atividades, mas, 
pouca gente sabe que 
esta história começa 
bem antes, em 1950, 
na localidade de Li-
nha Caçador, interior 
de Canela, com a de-
nominação de Escola 
Municipal Gonçalves 
Dias, com 13 alunos. 
Graças aos esforços 
dos moradores da en-
tão Vila Meneghetti, 
ela vem para a atual 
Vila Boeira, em 05 de 
novembro de 1980.

de lá pra cá, muita 
coisa mudou, desde o 
prédio de madeira, ao 
lado de onde hoje é a 

praça do bairro, para 
a localização atual. 
se em 1980 tinha 90 
alunos matriculados 
e duas salas de aula, 
hoje conta com 352 
estudantes, desde mo 
maternal ao 9º ano do 
ensino fundamental.

a ernesto dornel-
les, aliás, junto com 
a Bertholdo opptiz, 
são as únicas esco-
las do município a 
oferecerem educação 
infantil e ensino fun-
damental em uma 
única instituição.

comandada pela 
diretora Maria apa-
recida Wolff cardoso, 
juntamente com 30 
professores e cinco 
funcionários, a escola 
se dedica a incentivar 
as manifestações cul-
turais e artísticas dos 

alunos.
“Entendemos que 

este tempo que pas-
sam na escola é muito 
importante para afas-
tar os alunos de ativi-
dades prejudiciais ao 
desenvolvimento deles 
como cidadãos e para 
poder desenvolver seu 
potencial artístico, 
além de conhecer no-
vas culturas”, diz a 
professora deise de 
oliveira, responsável 
pelos projetos cultu-
rais.

a escola trabalha 
com banda de percus-
são, aulas de violão, 
danças folclóricas, 
onde também traba-
lha a cultura das et-
nias, e dtG, um dos 
mais antigos das es-
colas de canela.

projetos como a 

educação Fiscal e o 
aluno legal, visam 
despertar a respon-
sabilidade e a cida-
dania. este último, 
premia os alunos por 
merecimento, tendo 
como critério de ava-
liação não as notas e 
sim  o comportamen-
to e as atitudes. a re-
compensa? tardes de 
cinema com pipoca, 
passeios e recreio di-
vertido. “Isso melho-
rou muito o compor-
tamento dos alunos”, 
salienta a diretora.

Maria aparecida 
entende a importân-
cia da escola e da co-
munidade onde atua. 
Vila Boeira, celulose,  
são luiz e Bom Jesus 
são os bairros do zo-
neamento, mas rece-
be alunos de todo o 

canto da cidade.
“Entendemos que 

a escola tem que fazer 
diferença na comuni-
dade, queremos e va-
mos avançar, até nos 
tornar referência nos 
projetos culturais”, 
finaliza Maria Apare-
cida.

Comunidade
forte
a comunida-

de escolar é antiga, 
tradicional e forte, 
mantendo longos 
vínculos com a esco-
la. É o que acontece 
com a família Bo-
niatti, desde a parti-
cipação de pedro, na 
vinda da escola para 
o bairro, como seus 
filhos que estudaram 
na escola.

Hoje, três pesso-

as da família fazem 
parte dos funcioná-
rios, com destaque 
para a professora Vi-
vian, que se formou 
no ensino funda-
mental pela ernes-
to dornelles e, após 
passar em concurso 
para professora, na 
primeira oportuni-
dade, foi trabalhar 
na escola, onde está 
desde 2001. Vivian 
foi aluna da ernesto 
desde a antiga escola 
de madeira.

desta forma, com 
uma comunidade 
atuante e com a von-
tade de ajudar atra-
vés de seus projetos 
que vão além do en-
sino convencional, a 
ernesto dornelles faz 
e quer continuar fa-
zendo a diferença.

DTG é um dos orgulhos da escola

Aula de música com a professora Fernanda Alves

Vivi Boniatti em
uma apresentação
do DTG da Ernesto, 
em 1994, para
alunos da Apae

Fotos: reprodução
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Coopec realiza 
gincana com

objetos sociais
entre os dias 05 

e 10 de novembro, 
as equipes aloha, as 
branquelas, la Fênix, 
Mallaala, Medusa e 
sharks cumpriram 
tarefas de desvendar 
charadas, localizar 
objetos, esportivas 
além de tarefas so-
lidárias, dentro da 1ª 
Gincana de Integração 
coopec, com alunos 
do 6º ano do funda-
mental ao 3º ano do 
ensino médio.

dentre estas tare-
fas, destaca-se a ar-
recadação de mais de 
mil quilos de ração e 

260 cobertores que se-
rão destinados para 
a ong amigo Bicho e 
também a arrecada-
ção de 250 litros de 
leite que serão desti-
nados ao Hospital de 
canela. tudo foi doa-
do pelos pais de alu-
nos da escola. desta 
forma, a coopec bus-
ca desenvolver e va-
lorizar o trabalho em 
equipe e a cooperação, 
que são essenciais 
para a vida do ser hu-
mano e que são valo-
res que permeiam a 
filosofia do Colégio Ci-
dade das Hortênsias.

La Fênix e Mallaala foram equipes
que participaram da competição

Entrega da ração e cobertores
para a Amigo Bicho

Fotos: reprod
u

ção

Além de acesso pela Rua Patrício Zini, a escola vai ter mais
espaços de convivência, protegendo das intempéries do inverno canelenses

Reformas vão transformar a escola
com previsão de 

início para janeiro de 
2019 e um custo de r$ 
1.354.970,84, a reforma 
da ernesto dornelles 
será executada com 

recursos próprios da 
prefeitura, visando re-
cuperar uma das mais 
antigas e queridas es-
colas do Município.

além da reforma 

das salas de aula e 
sanitários, o prédio 
ganhará três salas de 
aula, uma biblioteca, 
áreas de convivência 
e área administrativa.

serão 513m² de 
ampliação, com no-
vas entradas e acessi-
bilidade, propiciando 
mais conforto à co-
munidade escolar.

Em rosa, a atual 
área da escola

Fotos: reprodução

Antigo prédio da
escola, no início

dos anos 1990

– Atividades esportivas acontecem nas de-
pendências da escola e no campo da Celu-
lose, sob o comando dos professores André 
Toledo e Viviane Boniatti

No projeto de educação fiscal os alunos vi-
sitaram os estabelecimentos comerciais do 
bairro

Integrantes da banda de percussão

Balizas da banda de percussão
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Edital nº 6043

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: DOUGLAS LOPES DOS
SANTOS, natural deste Estado, nascido nesta Ci-
dade, autônomo, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua Estevão José Pereira, n° 50, Loteamento Wort-
mann, apto 02, nesta Cidade e ANDRIELE ALES-
SANDRA DA CRUZ DA SILVA, natural deste Estado, 
nascida nesta Cidade, autônoma, solteira, domicilia-
da e residente na Rua Estevão José Pereira, n° 50, 
Loteamento Wortmann, apto 02, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 09 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital nº 6044

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: WESLEI REZENE LUDIVIG, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, porteiro, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Olavo Luiz da 
Silva, n° 141, Bairro São Luiz, nesta Cidade e TAINA-
RA DILL DOS REIS, natural deste Estado, nascida 
nesta Cidade, do lar, solteira, domiciliada e residente 
na Rua Olavo Luiz da Silva, n° 141, Bairro São Luiz, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-
se na forma da lei.

Canela, 13 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital nº 6045

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz 
saber que pretendem casar: RODOLFO MOSCHEN 
DA ROSA, natural deste Estado, nascido na Cidade 
de Gramado, publicitário, solteiro, domiciliado e re-
sidente na Avenida Cônego João Marchesi, n° 3137, 
Bairro Jardim das Fontes, nesta cidade e FRANCIELI 
RIBEIRO CONSUL, natural deste Estado, nascida 
na Cidade de Santa Vitória do Palmar, auxiliar de 
escritório, solteira, domiciliada e residente na Avenida 
Cônego João Marchesi, n° 3137, Bairro Jardim das 
Fontes, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 14 de novembro de 2018.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital nº 6046

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz 
saber que pretendem casar: THOMÁS WILLRICH, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Gra-
mado, auxiliar de escritório, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Assis Brasil, n° 1120, Bairro Vila 
do Cedro, nesta cidade e LENISE INÊS SOARES, 
natural deste Estado, nascida na Cidade de Erechim, 
servidora pública, solteira, domiciliada e residente na 
Rua Assis Brasil, n° 1120, Bairro Vila do Cedro, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 14 de novembro de 2018.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Estande próprio de Canela
no Festuris teve presença
de Ministro e empresários

Pelo segundo ano 
consecutivo a cidade de 
Canela marcou presen-
ça no Festuris gramado 
com estande próprio na 
mais efetiva feira de ne-
gócios turísticos da amé-
rica do Sul, que aconte-
ceu entre os dias 8 e 11 
de novembro, no Serra 
Park.

No espaço, servi-
dores da Secretaria de 
Turismo e Cultura de 
Canela recepcionaram 
os visitantes entregando 
materiais de divulgação 
do município, com des-
taque para os principais 
pontos turísticos e seus 
atrativos públicos e pri-
vados. 

O prefeito Constan-
tino Orsolin e o secretá-
rio de Turismo, Ângelo 
Sanches, estiveram pre-

sentes no estande du-
rante todos os dias de 
evenot, onde receberam 
a visita de autoridades 
como o Ministro do Tu-
rismo, Vinícius lum-
mertz, o secretário Na-
cional de Qualificação e 
Promoção do Turismo do 
Ministério do Turismo, 

Bob Santos, o secretário 
estadual de Cultura, Tu-
rismo, esporte e lazer, 
Victor Hugo, o empresá-
rio guilherme Paulus, 
além de agentes e ape-
radores de viagens do 
Brasil e exterior. “Estou 
convicto de que vamos 
colher resultados positi-

vos destes dias de roda-
das de negócios com as 
principais lideranças do 
trade turístico nacional. 
Nosso estande foi bas-
tante procurado e Canela 
está sendo reconhecida 
pelo seu grande poten-
cial”, avaliou o secretário 
Ângelo Sanches. 

FOTO: raFael ZiM
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Canela recebeu Fórum Nacional dos 
Secretários e Dirigentes de Turismo 
em plena ascensão 

no cenário turístico na-
cional, a cidade de Cane-
la recebeu entre quinta 
e sexta-feira (dias 8 e 9), 
a 6ª reunião extraordi-
nária do Fórum Nacio-
nal dos Secretários e 
Dirigentes estaduais de 
Turismo (Fornatur). O 
evento, realizado no Ho-
tel Klein Ville, teve apoio 
da Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Canela, 
reunindo lideranças do 
trade representando to-
das as regiões do País. 
Na ocasião, Hugo ricar-
do Paiva Veiga, represen-
tante do estado do Ma-
ranhão, foi homologado 
como o novo presidente 
do Fornatur. 

a pauta do encon-
tro realizado em Canela 
girou em torno da des-
centralização dos recur-

sos para a promoção dos 
destinos turísticos e pos-
síveis critérios de distri-
buição – como a base da 
média ponderada do ca-
dastro de prestadores de 
serviços turísticos (Ca-
dastur) em cada unida-
de da federação. Foram 
discutidas, ainda, a re-
visão do Plano Nacional 
de Turismo, a renovação 
da Frente Parlamentar 
de Turismo no Congres-

so Nacional a partir do 
próximo ano e o pleito 
de recursos para execu-
tar ações de governança 
regional no âmbito do 
Programa de regionali-
zação de Turismo (PrT) 
do MTur. 

Para fechar o even-
to, a Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Canela, 
com o apoio da Brocker, 
proporcionou aos parti-
cipantes do fórum um 

tour pela cidade. a bordo 
do Bustour, os convida-
dos visitaram o Bondi-
nhos aéreos Parques da 
Serra, o Mundo a Vapor, 
o Museu do automóvel 
de Canela, a Vinícola Jo-
limont e o Castelinho Ca-
racol. “São lideranças do 
trade turístico que irão 
propagar todas as expe-
riências vivenciadas aqui 
em Canela”, projeta o se-
cretário Ângelo Sanches.

FOTO: raFael ZiM
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a Prefeitura de Ca-
nela estará fechada para 
atendimentos ao público 
nesta sexta (16), não ha-
vendo expediente no Paço 
Municipal e nas reparti-

ções públicas municipais, 
atendendo suspensão 
dos serviços estipulada 
no Decreto Nº 8.051, de 21 
de agosto de 2018. O de-
creto não atinge alguns 

serviços básicos ofereci-
dos à população: zelado-
ria patrimonial dos pré-
dios municipais, plantão 
do Corpo de Bombeiros, 
funcionamento dos cai-

xas do Parque estadual 
do Caracol, Central de 
informações Turísticas, 
Fiscalização Municipal e 
Departamento de Trân-
sito.

Prefeitura estará fechada nesta sexta
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Maíra
Cândido Procksch Calgaro

Nome: Maíra Cândido Procksch Calgaro 
Idade: 28 anos
Filiação: Joãosinho Procksch e Clenir de
Oliveira Cândido. 
Formação: Pedagogia
Trabalho: Secretária 
Fato marcante em sua vida: meu
casamento
O que te deixa sem jeito: elogios hehe
Uma alegria: meus afi lhados
Uma decepção: a mentira
Ponto forte: ser alegre
Ponto fraco: o medo 
Cor preferida: ROSA AMOOOOOOO
Prato preferido: batata frita (FOMEEE)
Bebida: espumante 
Esporte: Vôlei, natação, caminhadas,
academia. 
Hobby: ir pro sítio 
Programa de tv: sob pressão, novelas
Que fazer no domingo: caminhar com os 
meus cachorros, dormir até mais tarde,
churrasco com a família. 
Animal de estimação: cachorros: Thor,
Charuto e Belinha.
Um fi lme: São tantos... Brigada 49. 
Uma música: A Thousand Years
Um livro: Cinquenta Tons
Um defeito: indecisão 
Uma qualidade: atenciosa
Uma saudade: meu vô
Um sonho de criança: ser professora. 
O que mais admira numa pessoa: caráter
O que mais detesta numa pessoa: inveja, 
falsidade. 
O que tu mudaria em Canela: as estradas. 

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Servir ao povo, não roubar do 
povo. 
Educação: Precisa ser valorizada. 
Religião: Deus acima de tudo.
Amor: família. 
Família: minha base. 
Amizade: eu tenho as melhores. 
Casamento: amor, respeito,
companheirismo e felicidade. 

*UM RECADO:
Mais amor por favor, tão clichê mas que 
faz toda a diferença, paciência uns com 
outros, nunca sabemos como foi o dia de 
cada um, menos julgamentos e mais fé em 
Deus, hoje pode estar ruim, mas amanhã 
Ele tem planos melhores para nós! 

Papo Simples

Projeto Show Palestra
“Da Sociologia ao Rock”
em São Francisco de Paula

Show Palestras deste projeto realizadas 
em setembro de 2018 em Lindolfo Collor 

e São Sebastião do Caí.

O Município de São Fran-
cisco de Paula receberá o Pro-
jeto Show Palestra “Da Socio-
logia ao Rock: Nas trilhas do 
pensar" - 2ª edição.  A apresen-
tação será no Colégio Estadual 
José de Alencar, às 10h, no dia 
23 de novembro. Esta será o 
25ª Show Palestra, que encerra 
o projeto.

O projeto é fi nanciado pela 
Secretaria de Estado da Cultu-
ra, Turismo, Esporte e Lazer, 
por meio do Pró-cultura RS LIC 
(Lei de Incentivo à Cultura). O 
objetivo é incentivar o desen-
volvimento cultural e musical 

através de circuito de show 
palestra, ligando os temas So-
ciologia e Rock. Os momentos 
são conduzidos pelo cantor, 
compositor, escritor, sociólo-
go, mestre e doutorando em 
Teologia, Giovanni Mattiello. 
O artista já realizou mais de 
800 palestras em sete anos, 
entre Rio Grande do Sul e San-
ta Catarina. Apresentam-se 
também os músicos Anderson 
dos Santos e Misael Dutra.

Conforme Mattiello, “São 
apresentados conceitos socio-
lógicos que explicam ou cha-
mam atenção para diversos 

aspectos de nossa sociedade e 
que interessam diretamente 
aos adolescentes e jovens, como 
justiça, violência, participa-
ção política, segregação social, 
emprego, relacionamentos, 
amor, sonhos e atitudes. Para 
cada conceito, é apresentada 
uma canção do Rock nacional 
dos anos 80, fazendo com que 
se promova um resgate cultu-
ral e os jovens possam apren-
der canções de um momento 
marcante do rock nacional e 
ainda aprender ou criar in-
teresse pela sociologia de um 
modo divertido e atraente.”

Secretário Ângelo Sanches é
homenageado com o Troféu Infi nito  

A Brocker Viagens e Tu-
rismo promoveu na noite 
de sexta (9), na Villa Sérgio 
Berti, em Gramado, mais 
uma edição do seu tradi-
cional evento Troféu Infi -
nito, que reconhece pro-
fi ssionais que contribuem 
com o desenvolvimento do 
setor turístico na região. 
Na ocasião, o secretário de 
Turismo e Cultura de Cane-
la, Ângelo Sanches, foi ho-
menageado com o prêmio 
‘Amigos Parceiros do Turis-

mo’, recebendo o troféu das 
mãos das diretoras e dire-
tor da empresa, Adriane 
Brocker Boeira, Luiza Bro-
cker Boeira, Carlise Bianchi 
e Fábio Bordin. O prefeito 
Constantino Orsolin acom-
panhou a solenidade. “É 
uma honra ser reconhecido 
por uma empresa do porte 
da Brocker, que possui uma 
linda história e tem grande 
responsabilidade pelo cres-
cimento do turismo em Ca-
nela”, disse Sanches. 

FOTO: DIVULGAÇÃO



Luisa Rodrigues participou do
lançamento Kia Stinger, no Salão

Internacional do Altomóvel em São Paulo.

re.willrich
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11 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Canela participou da 30° FESTURIS. Na ocasião, o fundador da CVC e presidente 
da GJP, Guilherme Paulus; o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz; o secretário 
municipal de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, juntamente com o 
prefeito municipal de Canela, Constantino Orsolin.

Adicione um comentário...

Festuris

A Dj Michele Wender esteve no comando 
das pick ups em festa benefi cente, no Oásis.

Diretora da Mr Wood Richele Mazotti
ao lado de seu marido Silvio Simões,

apresentando a decoração de Natal da
fábrica para convidados.

A Marcha do Sal, de Érico Hiller, reúne
imagens produzidas durante peregrinação a 
pé por 400 quilômetros pelo oeste da Índia. 

O lançamento será dia 17 de novembro,
sábado, no Rhino Antiquário em Gramado.

As irmãs Suzana, Joanete e Margareti
Willrich prestigiaram evento benefi cente,

no Oásis Santa Ângela.

FOTOS: REPRODUÇÃO/DIVULGAÇÃO



03 | SOCIAL | Sexta-feira, 16 de novembro de 2018

:: Quer que o seu pequeno 
apareça na coluna mais fofa 

da Folha de Canela?
Entre em contato com a 

gente pelo e-mail arte@fo-
lhadecanela.com.br ou pelos

whatsapp’s da redação:
(54) 98429.7910 e (54)

3282.2739 (Business) ::

por BETHY SCHONS

Mônica Meyer
aproveitando
suas férias no
encanto de
Maragogi,
Alagoas.

Seguimos no projeto Mulher
com a fotografada Roberta Merck

Chá de fraldas da Ana Paula à
espera do príncipe Bernardo!

Ensaio em família comemorando
os 8 anos do Daniel

Em clima natalino o
fofo ensaio do Pedro

Ensaio de 2 aninhos do lindão
e gremista Enzo!

Melissa, ensaio dos 6 meses com
este lindo cenário de Natal

No último dia 10, Cecília recebeu
o batismo para felicidade dos pais

Tatiane e Anderson e toda a família

Foto: Gabi Theisen

Foto: Gabi Theisen

Foto: Gabi Theisen

Foto: Olga Fachin Fotografi as

Foto: Jênifer Lauffer

Foto: Olga Fachin Fotografi as

Foto: Reprodução

Foto: Dih Vianna

Romeu Hoeltz,
posando para
Dinda Fabi
no seu ensaio
de Natal!!!

Foto: Canela Foto e Arte



As interações e as atividades cole-
tivas serão favorecidas durante a 
harmonia estabelecida entre Lua e 
Mercúrio no eixo amizade-espiritu-
alidade. Soluções que você precisa 
se apresentam, em especial, por 
meio de diálogos elucidativos.
Preste atenção no que os outros 
dizem a você.

Sextil entre Lua e Mercúrio harmo-
nizando as casas dez e oito traz à 
tona seu lado minucioso, o que favo-
rece o trabalho por meio dos estudos 
e pelo intercâmbio de informações. 
Diferentemente dos demais, você 
ganha maior percepção, gerando 
ideias inéditas.

A espiritualidade vai enriquecer as 
conexões com as pessoas enquanto 
a Lua, na casa nove, estiver harmo-
nizada com Mercúrio, na casa sete. 
Dessa forma, invista nos estudos em 
equipe e nas viagens. 

Diminua o ritmo e busque a 
quietude em alguns instantes 
do dia para acessar seu discer-
nimento rumo ao seu contenta-
mento.

Período marcado pelos diálogos e 
pelo companheirismo,oferece empa-
tia extra nas interações. As oportuni-
dades de vivenciar os prazeres com 
as pessoas vêm com seu incentivo 
para os bate-papos e a valorização 
do tempo passado juntos.

Busque revisar suas práticas e coor-
denar suas obrigações. Aperfeiçoe 
a arrumação do lar e do trabalho. 
Esse é o convite de Lua-Mercúrio 
em sextil, que impulsiona sua vida 
privada. A programação da sua roti-
na é a sua melhor amiga nessa fase.

Aproveite para impulsionar sua 
vida social no período de articula-
ção entre as casas cinco e três por 
causa do sextil Lua-Mercúrio. Você 
fascina as pessoas com sua mente 
no intercâmbio de pensamentos.

A administração das questões do 
lar ganha com sua consciência 
ampliada durante o sextil de Lua e 
Mercúrio, entre as casas da família 
e material. Você tem uma melhor 
compreensão sobre as demandas 
financeiras da rotina, com maior 
objetividade e ponderação. 

Lua e Mercúrio em harmonia mos-
tram que é hora de usufruir desen-
voltura intelectual para legitimar 
suas iniciativas. Suas habilidades 
de comunicação se dinamizam e 
você exprime suas ideias de forma 
singular.

Caso não haja problemas, use o
momento para organizar as
finanças prevendo possíveis
cenários futuros. Se essa área
da sua vida estiver complicada, 
poderá encontrar um desenlace.

Uma grande afluência de infor-
mações acontece no decorrer da 
harmonia entre Lua, no seu signo, e 
Mercúrio, na casa das amizades. 
Administrar os diferentes modos 
de ser costuma ser trabalhoso, por 
conta das lições de vida.

Essa é a hora de resolver assuntos 
inacabados e estruturar as diversas 
áreas da sua vida. Em harmonia 
com Mercúrio a Lua aumenta sua 
percepção sobre as demandas. In-
vista em entender bem as situações 
para ganhar uma melhor compre-
ensão.
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HORÓSCOPO DA FOLHA

Esta temática é por mim abordada há 
muitos anos. É uma visão do que tenho 
visto em muitas cidades do interior, o 

chamado sertão profundo do Brasil. A Genealogia 
não é considerada importante para a maioria, 
principalmente porque nos últimos anos vin-
gou uma corrente que a discussão em torno da 
família e do seu passado nada tem a ver com as 
novas gerações.

Assim mesmo, escolas, professores e alunos 
têm construído ideias sobre a preservação de 
histórias de grupos familiares e suas múltiplas 
relações. É um encontro com valores e princípios 
básicos universais e fraternos que apoiam sen-
timentos nobres. Pelo menos uma vez por ano 
são escolhidas atividades destinadas aos jovens 
estudantes no sentido de conhecer e reconhecer 
a caminhada dos seres humanos pelo planeta. 
É um viés que alcança o conhecimento necessá-
rio da história e da cultura, além de fomentar a 
inteligência do tempo e do espaço na aprendiza-
gem.

Assim, a comunidade escolar prepara expo-
sições com fotos e peças antigas que enrique-
cem o conteúdo curricular com detalhes, hoje 
escondidos em lembranças do passado heroico 
do povoamento dos pioneiros nas regiões cheias 
de dificuldades e desafios de sobrevivência até 
chegar aos dias de hoje.

Para quem pesquisa árvore das famílias ou 
de um povo inteiro é possível verificar as liga-
ções com áreas das Ciências Sociais que ajudam 
na reflexão sobre nossas origens. Geografia, His-
tória, Sociologia, Antropologia, Literatura e Direi-
to são alianças pertinentes, além daquelas mais 
modernas como a Estatística, Ecologia (Biologia), 
Genética e Internet (para simplificar os sistemas 
organizacionais dos bancos de dados).

Em graus superiores, são aplicados novos 
métodos e técnicas como a Prosopografia (es-
tudo das carreiras e posições de indivíduos na 
sociedade e sua influência); as redes sociais 
e sociogramas (contextualização das relações 
entre sujeitos do mesmo grupo estudado); linhas 
de tempo e variáveis relevantes de cada geração; 
movimentos demográficos, rotas, migrações 
internas e vestígios culturais. Tudo isto são fer-
ramentas essenciais para conclusões mais sérias 
e com toque científico, quando agrupamos as 
famílias na História da Região, do Estado ou do 
País.

As artes, por exemplo, são manifestações que 
deixam gravada a marca de cada grupo social e, 
por definição, seu grau de interação com prin-
cípios e códigos vivenciais. As utopias como Paz, 
Liberdade e Democracia dependem de uma con-
textualização que segue um roteiro inexorável de 
decisões que incluem a permanência ou não na 
mesma cidade. Portanto, a Genealogia não é ape-
nas uma colheita de árvores, ramos e linhagens, 
com nomes e sobrenomes. Ela vai muito mais 
além, dependendo do interesse de cada pessoa. 
Afinal, nossos antepassados merecem um lugar 
na nossa própria história?

GENEALOGIA NAS
SALAS DE AULA

www.portaldafolha.com.br

DATA NOME DA MÃE BEBÊ
27.09.18 MICHELE ALBUQUERQUE PEDROSA Menina
30.09.18 LADIANE DE SOUZA ASSUNÇÃO Menino
03.10.18 INAJARA GONÇALVES PEREIRA Menino
04.10.18 DAIANA CHIMANSKI DA SILVA Menina
04.10.18 MAIARA TATIANE GONÇALVES MARTINS Menino
12.10.18 ANITA C. M. DOS SANTOS CRUZ Menina
12.10.18 SABRINA T. FEIER Menino
12.10.18 FERNANDA DE PAULA DOS SANTOS Menino
15.10.18 BRUNA MARTINS Menino
16.10.18 LEANDRA B. LEONI Menino

Nascimentos
No Hospital de Canela, do final de setembro à metade de outubro.

Nicoly de Paula comemora o ingresso 
no curso de Administração da Faccat, 
para alegria dos pais Girlei e Paula.
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RTG
ALDEIDO
BAIONETA

MOSTRADOR
DTITUC
EACORDO

EPOCAAND
ARMIRE
PAPELCC

DALNAURU
GUTBIP
AUREACI

FRIDANERD
ORLACIO

Último,
em inglês

Arma
acoplada
na ponta 
do fuzil

Função
das

hastes do
relógio

Dudu
Nobre,

sambista
carioca

Na da
desova a
pesca é
proibida

O teste
típico do
curso de
línguas

Estação
russa

destruída
em 2001

Diz-se da
pessoa
muito 

chata (gír.)

200, em
algarismos 
romanos

A lei que
aboliu a 

escravidão 
(BR)

Receptor
portátil de

mensa-
gens

(?) Kahlo,
pintora

mexicana

Edson
Celulari,

ator
paulista

O aficionado 
por games e 

quadri-
nhos (ingl.)

Área mais
valorizada
no litoral

O apetite
sexual

dos
animais

Ilha do
Pacífico
Central

Rio do sul
da Rússia
Rival do 

MST (sigla)

E, em
inglês

Sufixo de
"hidroxila"

Decalitro
(símbolo)

Conteúdo
da lixeira
azul da
coleta

seletiva

Cidade dos
Exageros
Pacto en-
tre países

Rabiola
(bras.)

Composto
orgânico
usado em 
cosméti-

cos

De modo
hipotético
Ditongo
(abrev.) Inerente

Denun-
ciar;

delatar 

Abertura da laringe
(Anat.)

Curva
central 

do
lábio

superior

3/and. 4/last — nerd. 5/frida — nauru. 7/aldeído.

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, JUCERGS Nº 300 E 
FARSUL Nº 497 OU SUA PREPOSTA, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO EXMO. SR. 
DR. MM. JUIZ ADAIR JOÃO MAGNAGUAGNO  DA 2º VARA DO TRABALHO DE GRAMA-
DO - RS. PROCESSO Nº: 0020306-38.2018.5.04.0352; AUTOR: MARIA SALETE DA ROSA 
LAIA (SUCESSÃO DE ASSIS LAIA); RÉU: SIDNEY MELNICK. OBJETO: VENDA NA FOR-
MA DAS SEGUINTES LEIS: CLT ART. 888, IN39-TST ART. 3 INCISO XX E LEI Nº 5.172/1966 
ART. 130. DO SEGUINTE, IMÓVEL:  FRAÇÃO IDEAL DE 1/17, CONFORME CONDIÇÕES: 
A COMPRA E VENDA, OBJETO DESTE REGISTRO, REFERE-SE AO PERÍODO DE SETE 
(07) DIAS FIXOS, DURANTE A “TEMPORADA ALTA” É DEFINIDO E FIXADO COMO SEN-
DO O DO DIA PRIMEIRO DE MARÇO (01/03) AO DIA OITO DE MARÇO (08/03) DE CADA 
ANO CIVIL, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA III, DO CONTRATO PADRÃO TIPO EDIFÍ-
CIO RESIDENCIAL VALE DOURADO QUE ACHA-SE REGISTRADO NO OFÍCIO DE RE-
GISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DESTA COMARCA, NO LIVRO 8-19, ÀS FOLHAS 
168V, A 170 SOB NÚMERO 3.563, EM DATA DE 30 DE OUTUBRO DE 1990; E, O PERÍODO 
DE QUATORZE (14) DIAS DURANTE A “TEMPORADA BAIXA”, OBSERVAR-SE-Á O QUE 
DISPÕE O CONTRATO PADRÃO E A CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO, JÁ REFERIDOS. A 
OUTORGADA RATIFICA, COMO DE FATO RATIFICADO TEM, POR ESTA ESCRITURA E 
NA MELHOR FORMA DE DIREITO, A CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (15”) DO CONTRATO 
PADRÃO, NO QUAL RENUNCIA EM FAVOR DOS DEMAIS CONDÔMINOS, DA MESMA 
UNIDADE, ASSIM COMO ESTES O FARÃO EM SEU FAVOR, AO DIREITO DE PREFE-
RÊNCIA NA AQUISIÇÃO DAS FRAÇÕES IDEAIS REMANESCENTES DE 16’17 AVOS DO 
APARTAMENTO OBJETO DESTA MATRÍCULA, INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER 
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA;  DO APARTAMENTO N° 206, DO EDIFÍCIO RESIDENCIALVALE 
DOURADO, MATRÍCULA 10.456  DO R.5-10.456, SITUADO A RUA DOS CARVALHOS Nº 
100, LOCALIZADO NO 2º  PAVIMENTO, RESPECTIVAMENTE, NOS FUNDOS DO PRÉ-
DIO, FAZENDO FRENTE PARA O LESTE, CONSTITUÍDOS DE HALL DE ENTRADA, UM 
DORMITÓRIO, BANHO E SACADA, COM A ÁREA PRIVATIVA DE 36,51M’, ÁREA DE USO 
COMUM DE 43,48M’ E ÁREA TOTAL DE 79,99M’, CORRESPONDENDO-IHE A FRAÇÃO 
IDEAL EQUIVALENTE A 0,0243 NAS DEPENDÊNCIAS E COISA DE USO COMUM E FIM 
PROVEITOSO DO EDIFÍCIO, BEM COMO NO TERRENO DE FORMA IRREGULAR ONDE 
ASSENTA A CONSTRUÇÃO E QUE POSSUI A ÁREA SUPERFICIAL DE TRÊS MIL, QUI-
NHENTOS E QUATRO METROS QUADRADOS E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO 
CENTÍMETROS QUADRADOS (3.504,945M2), DESIGNADO PELOS LOTES NÚMEROS 
DEZOITO (18), DEZENOVE (19) E PARTE DO LOTE VINTE (20), DA QUADRA NÚME-
RO TRINTA E CINCO (35), DO LOTEAMENTO VILA PLANALTO GRAMADO, SITUADO NA 
ZONA URBANA DESTA CIDADE, BAIRRO PLANALTO, MEDINDO CINQUENTA E QUATRO 
METROS E QUARENTA CENTÍMETROS (54,4OM) DE FRENTE, A OESTE COM A RUA 
DOS CARVALHOS E COM O COUL DE SAC, EM FORMA DE SEMI CÍRCULO DA MESMA 
RUA DOS CARVALHOS, LADO DOS NÚMEROS PARES; TENDO NOS FUNDOS, SESSEN-
TA E SEIS METROS (66,OOM),A LESTE, ONDE ENTESTA COM OS LOTES NÚMEROS 
OITO (08), NOVE (09) E DEZ (10), DA MESMA QUADRA: DIVIDINDO-SE POR’ UM LADO, 
NA EXTENSÃO DE CINQUENTA E CINCO METROS (55,OOM)DA FRENTE AOS FUNDOS, 
AO SUL, COM UMA PASSAGEM PARTICULAR; E, PELO ANTRO LADO, NA EXTENSÃO 
DE SESSENTA E OITO METROS E OITENTA E TRÊS CENTÍMETROS (68,83M) DA FREN-
TE AOS FUNDOS, AO NORTE; EM LINHA QUEBRADA, COM AS PARCIAIS DE ONZE ME-
TROS E TRÊS CENTÍMETROS (11,03M), TRINTA E UM METROS E VINTE CENTÍMETROS 
.(31,20M), NOVE METROS E SESSENTA CENTÍMETROS (9.60M), SETE METROS E QUA-
RENTA CENTÍMETROS (7,40M) E NOVE METROS E SESSENTA CENTÍMETROS (9,60M) 
CONFRONTANDO, RESPECTIVAMENTE COM PARTE DO LOTE VINTE (20), PARTE DO 
LOTE VINTE E SEIS (26), COM O LOTE VINTE E SETE (27) E NOVAMENTE COM PARTE 
DO LOTE NÚMERO VINTE (20); LOCALIZADO DENTRO DO QUARTEIRÃO FORMADO 
PELAS RUAS DO LAGO, JULIUS ZIEGLER. F. G. BIER E JOÃO ALFREDO SCHNEIDER. 
ÔNUS E GRAVAMES: AV. 37.10.456, INDISPONIBILIDADE PROC. 1999.71.04.005290-4/
RS; AV. 42.10.456, INDISPONIBILIDADE PROC. 00511004420025040662; AV. 43-10.456, 
INDISPONIBILIDADE PROC. 00146004220035040662; AV. 44-10.456; INDISPONIBI-
LIDADE PROC. 00798003020025040662; AV. 47-10.456, INDISPONIBILIDADE PROC. 
00567005119995040662 e AV. 48-10.456, PENHORA PROC. NO0020306-38.2018.5,04.0352. 
1º LEILÃO: 30/11/2018, ÀS 14 HORAS, IGUAL OU SUPERIOR A AVALIAÇÃO: R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais). 2º LEILÃO: 11/12/2018, ÀS 14 HORAS, MAIOR OFERTA, IGUAL OU 
SUPERIOR A R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS). LOCAL/INFORMAÇÕES: ESCRITÓRIO 
ALEXSANDRO LEILÕES, SITO À RUA ASSIS BRASIL, 92, SALA 2 - PISO SUPERIOR, 
CENTRO, SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS - CEP 95400-000 E ATRAVÉS DO WEBSI-
TE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO 
COMPLETO PARA LANCES ONLINE, COM ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO LEI-
LÃO PRESENCIAL; PARA O LEILÃO PRESENCIAL É NECESSÁRIA A CHEGADA COM 
ANTECEDÊNCIA DE 30 MIN. PARA CADASTRAMENTO. O 2º LEILÃO SOMENTE SERÁ 
REALIZADO SE NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO NO 1º LEILÃO. CASO NÃO HAJA EX-
PEDIENTE NAS DATAS DESIGNADAS, O LEILÃO REALIZAR-SE-Á NO PRIMEIRO DIA 
ÚTIL SUBSEQUENTE, NO MESMO LOCAL E HORÁRIO. O INTERESSADO EM ADQUI-
RIR O BEM PENHORADO EM PRESTAÇÕES DEVERÁ APRESENTAR, POR ESCRITO, 
ANTES DO INÍCIO DO PRIMEIRO LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR 
VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO E ANTES DO INÍCIO DO SEGUNDO LEILÃO, 
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR QUE NÃO SEJA CONSIDERADO VIL 
(50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO). O PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO/COMISSÃO DO 
LEILOEIRO DEVERÁ SER EFETUADO À VISTA, EXCLUSIVAMENTE EM  CHEQUE, ESTE 
EMITIDO PELO COMPRADOR/ARREMATANTE, MAIS 10% DE COMISSÃO DO LEILOEI-
RO. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE O PAGAMENTO DO ITBI E 
DEMAIS DESPESAS DE TRANSCRIÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATRÍCULA 
ATUALIZADA. FICA INTIMADO POR ESTE EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE E 
INTIMAÇÃO E IMTIMAÇÃO, O DEVEDOR SIDNEY MELNICK, O SENHORIO DE DIREITO 
O CO-PROPRIETÁRIO DE BEM INDIVISÍVEL DO QUAL TENHA SIDO PENHORADA FRA-
ÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁRIO, O CREDOR COM GARANTIA REAL OU COM PENHORA 
ANTERIORMENTE AVERBADA QUE NÃO SEJA DE QUALQUER MODO PARTE NA EXE-
CUÇÃO, COMO PREVÊ O ART. 889, II, III E V DO CPC. INFORMAÇÕES: PELO EDITAL 
COMPLETO AFIXADO NA VARA, SITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR, PELO 
E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOTMAIL.COM E PELOS TELEFONE: (54) 99711.3411.
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Casa Residencial, com 03 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, garagem, pátio fechado, localizada na
Rua Constantino F. Raimundo, n° 130, Centro. Aluguel R$ 

2.200,00 + Iptu . Desconto de R$ 400,00 durante 06 meses.

Sala Comercial, com aprox. 40m², mezanino e 01 banheiro,
localizada na Rua Pedro Oscar Selbach, n° 1050, Centro.

Aluguel R$ 950,00+ taxas

- Sala Comercial, com aprox. 220m², banheiro,
localizada na Av. Conego João Marchesi, n° 365,

Canelinha. Aluguel R$ 5.500,00+ taxas

Apartamento n° 302 E,
com 02 dormitórios,

sala, cozinha com lavanderia, 
banheiro, vaga descoberta para 

01 carro, localizado na Rua
Dr. Ruy Vianna Rocha, 1300, 

Res. Ilse Schafer, São Luiz.

Apartamento, com 03
dormitórios (01 suíte), sala, co-
zinha, 02 banheiros, garagem, 
sacada, localizado na Av João 
Pessoa, 819, Centro. Aluguel
R$ 1.600,00 + Iptu.

Vendo Gráfica Rápida Completa.  Oportunidade de
você ter seu negócio em casa! Contato: (54) 99909 7449

VENDO Camionete D20 ano 90/91 vermelha,
carroceria de lata, R$ 31 mil. Contato 54 99937 3383.

VENDO OU TROCO. Casa na Rua Neusa Brizola. (R$ 260 mil).
Contato: 54 99694.8720

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO

ADEMIR FLORES DA SILVA, residente na RUA 
COSTA RICA, 170 - PALACE HOTEL - CANELA/
RS, com IDENTIDADE N° 1022118085, comunica o 
extravio de um talão de notas no números 151 a 200. 
A mesma não se responsabiliza pelo uso indevido dos 
mesmo.           Canela, 28 de Setembro de 2018.
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Procuro sócio (Investidor,
Empresário) para criação do
museu do Elvis Presley em 
Gramado. Contato: Carlos
(48) 98459.5361.

FOTOS E FILMAGENS
AÉREAS! FONE:

(54) 99957.2427

VENDO Samsumg J7 Prime R$ 
480,00. Tratar: 54 99699.0575.

CUIDADORA DE
IDOSOS E ENFERMOS.

TENHO DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS.
SOU TÉCNICA DE ENFERMAGEM.

POSSUO REFERÊNCIAS.

FONE: 54 98153.2616

* Comunicamos o falecimento do Sr. Carlos
Ivanir Ramos Santos, com 65 anos, na cidade de 
Canela, deixa seus fi lhos Luis Carlos, Luciano e 
Elisa.  Seu corpo foi velado na capela 01 do São 
Lucas e o sepultamento foi realizado dia 10/11 
as 17:00 no Cemitério Municipal de Canela.

* Comunicamos o falecimento do Sra. Thereza 
Zanatta , com 92 anos, na cidade de Canela, 
deixa seus fi lhos Rosa, Regina, Mauricio, João.  
Seu corpo foi velado na capela 02 do Cemiterio 
das Araucárias e a cerimônia foi realizada dia 
11/11 as 18:00 no Cemitério Ecumênico Parque 
das Araucárias. 

* Comunicamos o falecimento do Sra. Maria 
Ignacia Joaquina , com 82 anos, na cidade
de Canela, deixa seus fi lhos netos e bisnetos.
Seu corpo foi velado na capela 01 do centro
e o sepultamento foi realizado dia 11/11 as
09:30  no Cemitério Municipal de Canela.

* Comunicamos o falecimento do Sr. João
Estevo de Moraes , com 71 anos, na cidade de 
Canela, deixa seus Maria Inez, Maria Eliane, 
Paulo Sérgio, Paulo Cezar, Claudiomar, Ana 
Claudia.  Seu corpo foi velado na capela 02 do 
centro e o sepultamento foi realizado dia 12/11 
as 14:30  no Cemitério Municipal de Canela.

 * Comunicamos o falecimento do Sr. Walter 
Ramos de Oliveira , com 74 anos, na cidade de 
Canela, deixa sua esposa Silvani e seus fi lhos 
Pablo e Irina.  Seu corpo foi velado na capela 02 
do Cemiterio das Araucárias e a cerimônia foi 
realizada dia 12/11 as 16:00 no Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias.
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Cemitério Municipal seria palco para vendas
irregulares de túmulos e favores políticos

Servidor da Prefeitura
faz acusações contra 
vereadores através de 

rede social

N
esta se-
mana, um 
vídeo vira-
lizou em 

canela, através da 
rede social Whatsapp, 
contendo uma con-
versa gravada, talvez 
de forma clandestina, 
entre o então chefe 
do Departamento de 
limpeza Urbana, luiz 
Felipe Neto, e um ex-
servidor em cargo 
comissionado da pre-
feitura, sobre o cemi-
tério Municipal de ca-
nela.

Na gravação, am-
bos afirmam que o 
vereador carlos oli-
veira, o carlão (pDt) 
realiza a venda irre-
gular de túmulos no 
cemitério Municipal, 

fato que seria de co-
nhecimento do atual 
administrador do ce-
mitério. Mais adiante, 
o diretor do DLU afir-
ma que iria procurar 
o delegado para expor 
os fatos, mas que teria 
sido alertado pelo pre-
feito Constantino que 
não seria o momento 
desta exposição, pois 
ele precisava aprovar 
projetos na câmara 
de Vereadores, para os 
quais seriam necessá-
rios oito votos.

além de carlão, 
o vereador Jerônimo 
terra Rolim (pSDB) é 
citado na gravação, 
dando a entender que 
votaria junto ao go-
verno em troca de au-
xílio financeiro para a 

causa animal.

Investigação
a reportagem da 

Folha entrou em con-
tato com o delegado 
de polícia, Vladimir 
Medeiros. Ele confir-
mou que existe uma 
investigação em an-
damento na Delega-
cia de canela, mas 
como a mesma corre 
em sigilo, não revelou 
o nome dos envolvi-
dos, apenas confir-
mando que se trata 
da suspeita da venda 
irregular de túmulos.

Contraponto
o vereador car-

lão, disse à reporta-
gem que vai tomar to-
das as medidas legais 
contra as pessoas 

que lhe “difamaram” 
na gravação. “Tenho 
30 anos de concur-
so público, 22 deles 
no cemitério, sem 
nunca ter respon-
dido a um processo 
administrativo. Se 
houve irregularida-
des no cemitério, foi 
por parte de pessoas 
que não trabalham 
mais lá. Já registrei 
ocorrência contra 
as duas pessoas que 
são identificadas na 
gravação”, afirmou o 
vereador, completan-
do que “sempre bus-

co trabalhar dentro 
da legalidade e au-
xiliando a todos em 
um momento de dor 
e luto”, com referên-
cia ao seu cargo de 
concurso, no qual re-
aliza sepultamentos 
e manutenção no ce-
mitério público Mu-
nicipal.

a prefeitura de 
canela, através do 
Departamento de co-
municação Social 
confirmou que Luiz 
Felipe Neto havia pe-
dido sua exoneração 
na manhã de quarta 

(11), a qual havia sido 
aceita pela prefeitura 
e, sobre os fatos, emi-
tiu a seguinte nota:

“As autoridades 
policiais têm ciên-
cia sobre o ocorrido e 
já estão tomando as 
providências cabíveis 
conforme a legislação. 
Um pronunciamen-
to ou manifestação 
oficial por parte do 
Executivo só ocorre-
rá após a apuração e 
conclusão das investi-
gações realizadas pela 
autoridade policial 
competente”. §

Foto: RepRoD
U
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Câmara deve votar as
contas de Constantino referentes

a 2011 em duas semanas
a câmara Muni-

cipal de Vereadores 
de canela tem em 
mãos mais um ano 
de prestação de con-
tas do prefeito cons-
tantino orsolin, desta 
vez com referência a 
2011, o terceiro ano do 
seu primeiro manda-
to.

A exemplo do que 
aconteceu com 2009, 
as contas de 2011 vem 
com parecer desfa-
vorável do Tribunal 
de contas do estado. 
entre as irregularida-
des apontadas, estão 
concessões indevidas 
de proventos e grati-
ficações e pagamen-

tos com irregularida-
des administrativas.

também como 
aconteceu com rela-
ção às contas de 2009, 
a comissão de orça-
mento, Finanças e 
tributação da câma-
ra, composta pelos 
vereadores carlos oli-
veira, leandro Gralha 

e Marcelo Savi, con-
trariou a posição do 
tce e emitiu parecer 
para aprovação das 
contas de 2011.

o processo iria à 
votação na próxima 
segunda, 19, porém, o 
vereador ismael Vie-
zze (pDt) fez pedido 
de vistas, sob a justi-

ficativa que pretende 
apresentar o teor da 
matéria ao diretório 
de seu partido.

Desta forma, a 
matéria deve ser vo-
tada somente no dia 
03 de dezembro. Se-
rão necessários oito 
votos para mudar o 
parecer do tce.

Foto: RepRoD
U
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Vereadores
voltam a discutir
férias e 13º salário

Na última terça, 
13, os vereadores de 
canela se reuniram 
para tratar de um 
assunto vencido em 
2017, o pagamento de 
13º salário e de férias 
para os vereadores. o 
encontro aconteceu 
na própria câmara, 
mas, devido à falta 
de unanimidade do 
tema, não avançou e 
deverá passar por no-
vas avaliações.

Segundo o art. 29, 
Vi da constituição, 
há a necessidade de 
se respeitar o princí-
pio da anterioridade. 
em outras palavras, 
o pagamento de fé-

rias e 13º salário deve 
ser instituído numa 
legislatura para ser 
pago na outra.

em 2017, o projeto 
chegou a ser analisa-
do, incluindo o paga-
mento de 13º e férias 
para prefeito, vice e 
secretários, porém, 
após pressão popular, 
nem chegou a ser co-
locado em votação.
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Osvaldo Aranha está parcialmente
liberada para o trânsito de veículos

a av. Osvaldo aranha, no 
Centro de Canela, está par-
cialmente liberada para o 
trânsito de veículos desde a 
tarde desta quarta-feira (14). 
O acesso ocorre pela rS-235, 
seguindo fluxo único pela Av. 
Osvaldo aranha no sentido 
Centro/Catedral de Pedra. a 
via ficou totalmente interdi-
tada durante um período, em 
virtude das obras de transpo-
sição do arroio Santa Terezi-
nha.

Ao longo do próximo fe-

riadão (quinta, sexta, sába-
do e domingo) a av. Osvaldo 
aranha estará liberada neste 
mesmo sentido, das 9h às 21h, 
sempre com a presença de 
agentes de trânsito no local. 
após este horário a via terá 
somente trânsito interno, 
para evitar maiores riscos aos 
motoristas durante a noite e 
a madrugada. “apesar da obra 
possuir toda sinalização exi-
gida, vamos tomar esta atitu-
de como forma de prevenção 
para evitar acidentes”, explica 

o secretário de Obras, Serviços 
Urbanos e agricultura, luiz 
Cláudio da Silva. Segue proibi-
do o trânsito de caminhões e 
ônibus na avenida. 

Acesso ao
centro da cidade
Com a liberação parcial 

da via, os motoristas podem 
acessar o centro da cidade pela 
Osvaldo aranha, ingressan-
do na rua Paul Harris e aces-
sando a rua augusto Pestana. 
além disso, rotas alternativas 

podem ser feitas pelas ruas 
Danton Corrêa da Silva, rodol-
fo Schlieper e Tenente Manoel 
Corrêa.

Segundo o secretário luiz 
Claúdio, assim que a obra for 
evoluindo, outras alterações 
podem ser propostas, como a 
rua Prefeito João alfredo pas-
sar a ter dois sentidos de trân-
sito durante alguns dias. 

Estacionamento
do Centro de
Feiras liberado

a partir desta quarta-feira 
(14), a área externa do Centro 
de Feiras Cidade de Canela, 
localizado na rua Danton Cor-
rêa, estará aberta para esta-
cionamento gratuito à comu-
nidade e visitantes. a medida 
foi tomada em uma ação em 
conjunto envolvendo comer-
ciantes da av. Osvaldo aranha 
e representantes da Prefeitu-
ra de Canela, com o objetivo 
de minimizar os transtornos 
causados pelo fechamento 
parcial da via central.

Trecho da Rua Paul HarrisMapa com a alteração no trânsito

FOTO: raFael ZiM
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Corsan piora serviços e falta de água
é diária e em todos os bairros

Nesta semana, água com barro chegou às torneiras da cidade

Se tiver água na 
torneira, corra e apro-
veite, pois ela pode 
faltar a qualquer mo-
mento, principalmente 
depois das 18h, quando 
as pessoas voltam para 
casa e aumenta o con-
sumo. isso acontece em 
todos os bairros, indife-
rente se são ou não per-
to das obras que vem 
acontecendo na cidade.

Quando a água vier, 
preste atenção antes de 
utilizar, pois pode estar 
suja, com terra, como 
flagrado em diversos 
locais em Canela.

O motivo: falta de 
planejamento, algo 
não admitido pela Cor-
san há algum tempo. 
a companhia está au-

mentando a capacida-
de de captação junto 
ao Poço da Faca, no rio 
Santa Cruz, em Canela. 
a ideia é dobrar a capa-
cidade de captação.

Se a solução apon-
tada pela Corsan para 
resolver a falta d’água 
é aumentar a captação, 
fica claro que a água por 
ela tratada e distribu-
ída não era suficiente 
para abastecer Canela e 
gramado. Difícil é acei-
tar que a companhia 
não sabia dessa reali-
dade e entender qual o 
motivo para demorar 
tanto tempo para fazer 
esse aumento na adu-
tora.

Para o vereador 
Marcelo Savi, o geren-

te local da Corsan, ro-
gério Mazurana, disse 
que a obra deve estar 
finalizada até o final do 
mês, mas, pelo ritmo, 
é provável que o prazo 
não se concretize.

Prefeitura
notificou a Corsan
assim como ocorre 

com o esgoto cloacal e 
com a coleta de lixo, o 
abastecimento de água 
é de responsabilidade 
da Prefeitura, que pode 
conceder este serviço à 
empresas particulares 
ou públicas, no caso de 
Canela, a Corsan.

a Secretaria de 
Meio ambiente, Urba-
nismo e Mobilidade 
Urbana notificou, na 

FOTO: rePrODUçãO

Água com barro,
na quarta (14),

pela manhã
quarta (14), a Corsan 
pela falta constante de 
água no município de 
Canela.

além dos proble-
mas do abastecimento 
de água, em Canela, a 
companhia enfrenta 
ainda uma ação do Mi-
nistério Público por não 
tratar o esgoto que re-
colhe.

Uma alternativa, 
seria romper o contrato 
com a Corsan e repas-
sar para uma empresa 
privada, o que poderia, 
inclusive, trazer mais 
receitas para o municí-
pio, além de melhorar o 
serviço, mas, não pare-
ce ser uma alternativa, 
neste momento, para a 
Prefeitura de Canela.
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Carro capota próximo ao Salto
um acidente na 

tarde de hoje (13), por 
volta das 16h, deixou 
o condutor com feri-
mentos leves no bra-
ço, após capotar o ve-
ículo gM/Celta, prata, 
placas Isg-6467, de 
Caxias do sul.

a família vinha de 
Canela em direção a 
são Francisco de Pau-
la quando o condu-
tor dormiu e perdeu 
o controle do carro, 
cerca de um quilôme-
tro depois do acesso 
ao salto, na rs-235. O 
carro cai na valeta de 
drenagem e ficou com 
o teto amassado no 
chão.

Quando os Bom-

beiros de Canela, que 
atenderam a ocorrên-
cia, em razão do sinal 
do 193, que chega à 
Canela, chegaram ao 
local, os ocupantes, o 

condutor, uma mu-
lher e quatro crianças, 
já estavam fora do 
veículo, pois haviam 
saído pela tampa do 
porta-malas.

a equipe de socor-
ro da egr e os Bom-
beiros atenderam os 
demais passageiros, 
com pequenas esco-
riações.

FOtO: FranCIsCO rOCha

Brigada faz operação na madrugada
e prende meliante no flagra

na noite de sex-
ta-feira (09), seguin-
do pela madrugada 
de hoje (10), a Brigada 
Militar realizou uma 
operação de satura-
ção de área e abor-
dagens em bares e 
boates de Canela. a 
ação foi em conjun-
to com a fiscalização 
municipal, agentes 
de trânsito, conselho 
tutelar e Bombeiros, 
contando ainda com o 
efetivo de reforço que 
está na região para os 
eventos de natal.

Foram abordados 
dez estabelecimen-
tos em vários bairros, 
sendo identificadas 
82 pessoas e fiscali-
zados 42 veículos. ao 
todo foram confeccio-
nados quatro termos 
circunstanciados por 
posses de entorpe-

centes, uma retenção 
de veículo que estava 
com lacre da placa 
violado e quatro au-
tuações por infrações 
de trânsito.

Preso em
flagrante
Por volta das 

02h50min, ainda du-
rante a operação, a 
Brigada Militar foi 
informada sobre um 
roubo a pedestre no 
centro da cidade. 
Conforme a vítima, 
o indivíduo conhe-
cido pelo apelido de 
“Playboy”, lhe deu 
uma rasteira na via 
pública e lhe estran-
gulou com o próprio 
cordão de pingente 
que usa, subtraindo 
seu par de tênis.

as guarnições da 
BM iniciaram buscas 
nas proximidades e 
na av. João Pessoa 
avistaram e aborda-
ram o suspeito. Com 
ele foi encontrado 
dentro de uma sacola 
o tênis da vítima. O 

autor de 23 anos, com 
vasta ficha criminal 
por furtos, violação 
de domicílio, tráfico 
de drogas, roubos e 
estupro, foi preso em 
flagrante e encami-
nhado ao presídio de 
Canela.

FOtOs: rePrOduçãO

Preso com
imitação de pistola 
estava com chave
de Audi furtado

No final da tarde 
de hoje (10), por volta 
das 18h30min, a Bri-
gada Militar de Ca-
nela recebeu ligação 
anônima, via 190, in-
formando que um in-
divíduo estaria em via 
pública portando uma 
arma de fogo e ame-
açando pedestres. se-
gundo o comunicante, 
ele seria suspeito de 
ter furtado um veícu-
lo no dia 05 deste mês 
em Xangri-lá.

a guarnição deslo-
cou na rua rui Viana 
rocha, no Bairro são 
Luiz, onde avistou o 
acusado, que, ao ver 
a BM, virou de costas 
dispensando ao chão 
uma pistola.

O indivíduo foi 
abordado, sendo cons-
tatado que a arma era 
um simulacro (répli-
ca). Quando indagado 
sobre o veículo furta-
do, ele informou que a 
chave estaria em sua 
residência. neste local 
foi realizado contato 
com a mãe do acusa-
do que permitiu a en-
trada da Brigada Mili-
tar e indicou a chave 
em cima da geladeira.

também foi en-
contrada a vítima que 

havia sido ameaçada 
pelo autor.

O autor de 37 anos, 
com antecedentes por 
receptação, apropria-
ção indébita e furto de 
veículo, foi preso em 
flagrante.

Veículo foi
recuperado
em São Chico
na tarde de sexta-

feira (9), por volta das 
14 horas, a Brigada Mi-
litar de são Francisco 
de Paula recebeu uma 
ligação via 190, de um 
morador de uma fa-
zenda na estrada da 
Balança, que infor-
mou que, desde quar-
ta-feira, havia um ve-
ículo audi a3, placas 
do município de Por-
tão, abandonado em 
sua propriedade. ele 
relatou que primeira-
mente pensou que era 
de caçadores, porém 
como passou os dias e 
não retiram o veículo, 
então resolveu infor-
mar a Brigada Militar. 
no local os Policiais 
Militares constata-
ram que o automóvel 
estava em situação de 
furto, fato ocorrido no 
dia 05 deste mês, na 
cidade de Xangri-lá.

FOtOs: rePrOd
u

çãO/BM
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Polícia Civil de Canela recebe
reforço durante Sonho de Natal
a Polícia Civil de 

Canela conta com re-
forço de efetivo poli-
cial atuando na cidade 
desde segunda-feira 
(12). ao todo, dez agen-
tes policiais somam-
se ao efetivo regular 
do órgão policial ca-
nelense, por um perí-
odo de sessenta dias, 
quando ocorrem na 
cidade e região os fes-
tivos de natal e Final 
de ano, como o sonho 
de natal, ocasião em 
que Canela recebe ex-
pressivo contingente 
de turistas.

Os policiais do re-
forço são oriundos de 
diversas Delegacias 
de Polícia do estado, 

FOtO: rePrOD
u

çãO

sendo do interior e da 
metropolitana.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polí-

cia de Canela e res-
ponsável pelo efetivo, 
informa que todos os 
policiais serão utiliza-
dos na atividade-fim 

da Polícia Civil, com 
participações perma-
nentes em investiga-
ções, ações e opera-
ções policiais.

BM Canela prende mulher
com 25 pedras de crack

na madrugada 
da terça-feira (13), por 
volta das 03h50min, 
a Brigada Militar de 
Canela durante patru-
lhamento na rua da 
Fraternidade, Bairro 
são Lucas, em um lo-
cal conhecido como 
ponto de venda de 
drogas, avistou uma 
mulher em atitudes 
suspeitas. ao visuali-
zar a viatura ela cor-

reu e sentou em fren-
te à sua residência.

 na abordagem foi 
encontrado em sua 
cintura um frasco de 
plástico contendo 25 
pedras de crack pe-
sando aproximada-
mente 2,8 gramas, 
além de uma quantia 
em dinheiro.

 ela foi presa em 
flagrante e conduzida 
a delegacia.

FOtO: rePrODuçãO/BM CaneLa

Dois homens
presos por
tráfico em Canela
e Gramado

Durante o dia de 
hoje (10), a Delegacia 
de Polícia de grama-
do, com apoio da DP 
Canela, desencadeou 
operação contra o trá-
fico de drogas.

Foram presos dois 
homens, em decor-
rência de mandado 
de prisão preventiva, 
expedido nos autos da 
investigação desen-
volvida pela DP gra-
mado.

um dos suspeitos 
foi preso no Bairro 
Moura, gramado, em 
sua casa. ele havia 
sido preso em flagran-
te no dia 05 de outu-
bro deste ano, ocasião 
em que foi apreendida 
uma quantidade de 
cocaína em seu poder. 
O suspeito obteve a 
liberdade por habeas 
corpus.

após a comple-
mentação das inves-
tigações, representou-
se novamente pela 
sua prisão, decretada 
pelo Juízo da comar-
ca de gramado. ele 
possui 33 anos e já 
ostenta antecedentes 
por tráfico de drogas e 
posse de armas.

O outro homem 
preso, conhecido 

como rato, de 37 anos, 
conforme as investi-
gações, seria o forne-
cedor da droga vendi-
da no ponto de tráfico 
desarticulado no dia 
05 de outubro. ele foi 
preso em Canela, em 
uma lavagem de veí-
culos. na ocasião, foi 
apreendido um veí-
culo esportivo perten-
cente ao investigado. 
segundo a Polícia, o 
suspeito preso em 
Canela é um dos cri-
minosos mais conhe-
cidos na região, com 
inúmeros anteceden-
tes policiais, atuando 
no tráfico de drogas e 
em crimes patrimo-
niais com subtração 
de vultosas quantias 
em dinheiro e joias, 
com envolvimento 
em quadrilha espe-
cializada neste tipo de 
crime. apurou-se que 
parte dos lucros obti-
dos nestes delitos era 
usada pelo suspeito 
para financiar o trá-
fico de drogas que ge-
renciava. sua prisão é 
considerada de suma 
importância pela Po-
lícia Civil. Os homens 
presos foram enca-
minhados ao sistema 
prisional.
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BM Canela apreende jovem
com objetos sem procedência

na tarde de terça-
feira (13), por volta das 
14 horas, a Brigada 
Militar de Canela du-
rante patrulhamento 
na av. João Pessoa, na 
área central, avistou 
e abordou um indiví-
duo conhecido por sua 
vasta ficha de furtos 
na cidade.

em revista a sa-
cola que ele trazia em 
mãos foi encontrado 
dois pés de chuteira 
(as duas do pé direito) 
e uma pulseira doura-

da. 
Foi feito contato 

no comércio, porém 
não encontrada a víti-
ma. O autor de 18 anos 
possui 25 anteceden-
tes por furtos, cinco 
por apreensões de ob-
jetos e uma por posse 
de entorpecente. ele 
foi conduzido à dele-
gacia onde durante o 
registro por apreen-
são de objeto, chegou 
mais uma vítima de 
furto, onde reconhe-
ceu ele como autor. 

ele é suspeito de pelo 
menos outros cinco 

crimes de furtos na 
cidade.

FOtO: rePrOD
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Civil de Gramado estoura depósito
de drogas e prende dois traficantes 
No início da noi-

te de quarta (14), a De-
legacia de Polícia de 
gramado localizou um 
depósito de drogas de 
uma facção crimino-
sa, quando um veículo 
chegava ao local com 
maconha e cocaína.

Na sequência, in-
gressaram no quar-
to de uma pensão, no 
bairro Três Pinheiros, 
onde foi apreendida 
grande quantidade de 
maconha. alil estava 
o homem encarregado 
de guardar a droga, o 
qual também foi preso 
em flagrante.

ato contínuo, di-
rigiram-se a casa do 
alvo das investigações, 
na Vila Olímpica, onde 
foi apreendida mais 

uma grande quantida-
de de maconha, além 
de duas armas de fogo 
(pistola, calibre 765, e 
revólver, calibre 32), 
munição calibre 32, 
balança de precisão e 
objetos para preparo e 
acondicionamento de 
drogas.

ao todo, foram 
apreendidos mais de 
três quilos de maconha 
e 22 gramas de cocaína, 
bem como mais de três 
mil reais. Conforme as 
investigações, l.P.r, 19 
anos, sem anteceden-
tes, seria responsável 
pela distribuição de 
drogas a traficantes do 
varejo, atuando tam-
bém na venda direta 
a usuários. ele atuava 
sob comando de um 

dos principais gerentes 
da facção em grama-
do, o qual se encontra 
recolhido ao sistema 
prisional.

r.O.S, 22 anos, tam-
bém sem anteceden-
tes, teria a função de 
guardar parte da dro-
ga na pensão. a ação 

faz parte do monito-
ramento permanente 
da atuação de facção 
criminosa que atua no 
tráfico de drogas na ci-
dade. após a lavratura 
do auto de prisão em 
flagrante, ambos fo-
ram recolhidos ao sis-
tema carcerário.

FOTO: rePrOD
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Edifício Querência
é desinterditado

O Corpo de Bom-
beiros de Canela 
confirmou, nesta se-
mana, que o edifício 
Querência foi desin-
terditado, situação no 
qual se encontrava 
desde 18 de maio deste 
ano.

Mediante novo 
laudo técnico, o Cor-
po de Bombeiros le-
vantou interdição, 
deixando isoladas 
apenas duas vagas de 
estacionamento na 
av. Osvaldo aranha, 
onde passa a galeria 
de escoamento do ar-
roio Santa Terezinha.

O novo laudo afas-
tou o risco eminen-
te de desabamento, 
porém, a decisão dos 

Bombeiros prevê me-
didas preventivas no 
prédio e considera o 
desvio do arroio para 
o leito da av. Osvaldo 
aranha, trabalho que 
ocorre no centro da ci-
dade nestes dias.

Pilares do prédio e 
galeria do arroio no 
subsolo do Edifício 
Querência

FOTO: FraN
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A reunião que evitou o fechamento
do Hospital de Canela na última semana

Reunião, dia 7, na Secretaria de Estado da Saúde.
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Pense rapida-
mente: como seria 
Canela sem um Hos-
pital?

“Vou colocar três 
ambulâncias em fren-
te ao HCC e quero que 
o Estado me diga para 
qual hospital eu vou 
levar as gestantes e as 
emergências de Cane-
la”. Esta frase, teria 
sido atribuída ao se-
cretário Municipal de 
Saúde, Jean Spall.

“Vou fi car parado 
na porta do hospital 
de Canela e garanto 
que ninguém vai en-
trar para fechar”. Já 
esta, é atribuída ao 
prefeito Constanti-
no Orsolin, acompa-
nhada de um soco na 
mesa da Secretaria de 
Estado da Saúde.

Pois bem, uma 
reunião realizada 
na última quarta (7), 
em Porto Alegre, evi-
tou justamente que o 
Hospital de Caridade 
de Canela fechasse as 
postas, o que resulta-
ria, sem sombras de 
dúvidas, no encerra-
mento de suas ativi-
dades.

A manutenção 
das atividades do HCC 
só foi possível diante 
de uma articulação 
política, que envolveu 
a Prefeitura de Canela 
e representantes do 
PDT canelense.

Ocorre que a Vi-
gilância Sanitária do 
Estado vem cobran-
do, reiteradamen-
te, desde 2012, que o 
HCC faça ajustes no 
CME – Centro de Ma-
teriais Esterilizados. 
Desde lá, o hospital 
vem prometendo a 
adequação e não rea-
liza, seja por falta de 
recursos fi nanceiros, 

seja na difi culdade de 
parar a operação da 
casa de saúde.

E foi aí que a coisa 
complicou, há cerca 
de 15 dias, o Hospital 
recebeu uma notifi -
cação da Vigilância 
Sanitária do Estado 
dizendo que iria inter-
ditar o HCC em razão 
do não cumprimento 
das muitas notifi ca-
ções recebidas.

Um primeiro mo-
vimento do prefeito 
Constantino Orsolin 
e do secretário Muni-
cipal de Saúde, Jean 
Spall, junto à Coorde-
nadoria de Saúde, em 
Caxias do Sul, deu fô-
lego ao hospital, mas, 
na semana passada, 
não ia ter jeito, ele ia 
ser interditado.

Rapidamente, al-
gumas forças políti-
cas da cidade se jun-
taram para evitar o 
pior e sensibilizar a 
Secretária de Estado 
da Saúde que não era 
possível deixar Cane-
la sem hospital.

A comitiva cane-
lense foi composta 
pelo prefeito Cons-
tantino Orsolin, pelo 
secretário Jean Spall, 
a presidente do Con-
selho Municipal da 
Saúde, Marisa Slom-
po e o presidente do 
hospital, Antônio Sal-
danha Nunes.

Somaram-se a 
eles o vereador Carlos 
Oliveira, o presiden-
te do PDT de Canela, 
Gino Bazzan, e o de-
putado Estadual Ciro 
Simoni (PDT), que já 
foi secretário de Esta-
do da Saúde e conhe-
ce a realidade do HCC.

Por parte do Esta-
do, estiveram presen-
tes a coordenadora 
Regional da Saúde de 
Caxias do Sul e região, 
Solange Sonda, parte 
da equipe técnica da 
Vigilância Sanitária 
do Estado e o secretá-
rio de Estado da Saú-
de, Francisco Paz.

A mobilização ca-
nelense surtiu efeito 
e Canela recebeu pra-
zo até o fi nal deste 
ano para apreciação 
do projeto de adequa-
ção do HCC, que con-
templa o CME e ou-
tras dependências. A 
obra, deve acontecer 
em 2019.

Durante o período 
de adequação do CME 
à legislação vigente, 
Canela deverá enviar 
pacientes para outros 
hospitais ou contra-
tar a esterilização 
terceirizada dos ma-
teriais utilizados no 
HCC.

Por hora, nosso 
hospital se encontra a 
salvo do fechamento. 
Hospital e Prefeitura 
entenderam por bem 
não divulgar essa in-
formação para não 
assustar a comuni-
dade, mas a mesma 
chegou até este colu-
nista. No meu enten-
dimento, a comuni-
dade deve saber deste 
fato, não apenas para 
ter conhecimento das 
difi culdades da nossa 
casa de saúde, mas 
também para saber 
que muito tem sido 
feito pelo HCC, apesar 
de tantas reclama-
ções.

Comitiva canelense e o deputado Ciro 
Simoni. 
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Querem que
eu vá embora
Durante esta se-

mana, recebi algu-
mas críticas em ra-
zão das matérias 
publicadas, tanto 
aqui na Folha como 
no portal, mostrando 
alguns problemas da 
cidade.

Uma delas me su-
geriu, enfaticamente, 
que fosse embora de 
Canela.

Cabe dizer, a estes 
leitores, que minha 
função enquanto jor-
nalista é esta mesma, 
apurar os fatos. Se as 
notícias repercutem e 
desagradam alguém 
(fatalmente isso vai 
acontecer), quer dizer 

que estou cumprindo 
bem minha função.

Nasci nessa cida-
de, minha família é 
uma das primeiras a 
chegar aqui, amo Ca-
nela, sou conhecido 
pelo meu bairrismo. 
Vale dizer que já se 
passaram diversos 
governos de diversos 
partidos em Canela, 
e nós aqui continua-
mos. Essa cidade não 
tem dono, pertence 
aos canelenses. Se al-
gumas pessoas ainda 
não entenderam que 
a eleição acabou, la-
mento por elas. Meu 
trabalho vou conti-
nuar fazendo.

Quem avisa 
amigo é
Constantino vem 

fazendo um ótimo 
governo. Arrisco di-
zer que se tivesse 
uma eleição hoje, se 
reelegeria com mais 
de 70% dos votos. Po-
rém, isso não signi-
fi ca que a cidade não 
tem problemas e eles 
precisam ser enfren-
tados.

Fechar os olhos 

ou ignorar esses pon-
tos críticos não aju-
da em nada. Muito 
está sendo feito, mas 
precisa ser feito com 
planejamento.

Sabe aquele di-
tado que diz: “quem 
avisa, amigo é”? En-
tão… Nem sempre 
quem te elogia o tem-
po todo está colabo-
rando com você.

Depois da
criança batizada
Outro ditado: de-

pois da criança bati-
zada, sempre aparece 
padrinho. Então, é por 
isso que este colunis-
ta aborda, há 15 anos, 
fatos de nossa cidade, 
muitas vezes como for-
ma de alerta e outras 
como pressão mesmo 

para que os problemas 
sejam resolvidos.

Pode até ser chato 
e incomodar algumas 
pessoas, mas temos 
sim que falar disso an-
tes, porque depois do 
problema em estágio 
avançado não adianta 
nada.

Se a liberdade signi� ca alguma coisa, 
será sobretudo o direito de dizer às 
outras pessoas o que elas não querem 
ouvir.

George Orwell
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Sonho de Natal de Canela inicia
dia 24 e terá 326 espetáculos

A 31ª edição do So-
nho de Natal de Ca-
nela inicia no dia 24 
deste mês e prevê um 
número recorde de 
326 espetáculos até 
o seu encerramento, 
em 13 de janeiro de 
2019. Com um detalhe 
importante: todos os 
espetáculos são gra-
tuitos.

O primeiro espe-
táculo, no dia 24, às 
21 horas, será a tradi-
cional Chegada do Pa-
pai Noel, que acontece 
nos jardins da Cate-
dral de Pedra, um dos 
ícones turísticos da ci-
dade. A tradição do es-
petáculo surgiu depois 
que uma criança ca-
nelense enviou uma 
carta ao Papai Noel 
que, sensibilizado, re-
solveu ir até a cidade 
serrana. O problema 
é que havia uma for-
te cerração, e o Bom 
Velhinho acabou na 
torre do templo santo. 
Desde lá, Papai Noel 
fixou residência em 
Canela, mais precisa-
mente na Praça João 
Corrêa, de onde aten-
derá a todos de terças 
a quintas-feiras das 14 
às 22 horas, e de sex-
tas a domingos das 10 
às 22 horas.

Além da Chegada 
do Papai Noel – que 
também acontecerá 
nos dias 29 de novem-
bro e 1º de dezembro, 
os visitantes poderão 
assistir e interagir 
com outros espetácu-
los. Um dos mais po-
pulares é a Paradinha 
de Natal, aos sábados 
e domingos, às 15h30, 
no Centro de Canela. 
A cada domingo, às 10 
horas, a trupe da Pa-
radinha visitará um 

bairro do município.
Um espetácu-

lo que promete sur-
preender o público é 
o Desfile Mágico do 
Natal de Canela, uma 
superprodução com 
elenco de 150 pesso-
as, criado e produzido 
pelo consagrado Gru-
po Tholl. O espetáculo 
terá 11 carros alegóri-
cos e alegorias e acon-
tecerá na Rua Felis-
berto Soares, entre a 
Catedral de Pedra e a 
Praça João Corrêa, to-
das às sextas-feiras às 
20h30min e também 
no dia 22 de dezem-
bro (sábado). “Será 
um espetáculo apote-
ótico, alinhado com o 
tema deste ano que é 
o brilho no teu olhar, 
resgatando os valores 
e encantando as pes-
soas e as famílias”, 
afirma o secretário de 
Turismo e Cultura de 
Canela, Ângelo San-
ches.

Já o Christmas In 
Concert é um espetá-
culo que mistura mú-
sica e dança, e será 
apresentado nos dias 
9, 15 e 22 de dezembro 
no Multipalco, loca-
lizado no coração de 
Canela. A produção é 
da Gazebo Cultural.

Outro musical que 
promete encantar os 
visitantes é O Som 
do Vento, uma fusão 
de tango argentino, 
jazz americano, Bos-
sa Nova, música na-
tivista e músicas na-
talinas. Dirigido por 
Adriano Dias, o espe-
táculo tem apresen-
tações previstas para 
os dias 2, 14, 16 e 30 de 
dezembro.

Artistas de ruas 
apresentarão o Acor-

des, espetáculo de 
música e poesias, 
nas sextas e sábados 
no Centro da cidade. 
Nos domingos, a tru-
pe fará apresentação 
no Parque do Caracol, 
principal atração tu-
rística natural de Ca-
nela.

Estátuas Huma-

nas é mais um espe-
táculo da extensa pro-
gramação do Sonho 
de Natal. Dirigido por 
Lisi Berti, é uma per-
formance sobre o nas-
cimento de Jesus Cris-
to, e acontecerá nos 
Jardins da Catedral de 
Pedra dia 8, 9, 16, 22, 
23, 29, 30 de dezembro 

e 4 de janeiro, sempre 
às 20 horas.

O Auto de Natal 
é um espetáculo de 
cunho mais religio-
sos, e será apresen-
tado nos dias 20, 23 
e 25 de dezembro, às 
20h30min, no Multi-
palco. “Nosso Natal 
vai além do lúdico, e 

também valoriza a re-
ligiosidade da data”, 
complementa o secre-
tário Ângelo Sanches.

Em janeiro, o 
evento contará com 
um grande show com 
artistas nacionais, 
que ainda estão sen-
do mantidos em se-
gredo.

Papai Noel chega no dia 24

Parada de Natal é 
um dos espetáculos 
gratuitos do evento
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