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Bertholdo Oppitz, uma escola com garra
A missão da Escola é promover em parceria com a sociedade a formação integral do ser, proporcionando o

desenvolvimento contínuo para uma atuação comprometida com o seu meio, de forma inovadora e solidária. Página 5

Confi ra a programação
de Natal na região na
Revista Hortênsias,

encartada nesta edição

Prefeitura faz
leilão para
vender imóveis
na quarta-feira

Prédio do Sine
é um dos
colocados à venda. 
Lance inicial é de
R$ 1.233.000,00.
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Quando a reportagem da Folha chegou à Escola Municipal de
Educação Infantil e Ensino Fundamental Bertholdo Oppitz, no

bairro São Lucas, e perguntou à equipe uma palavra que defi nisse
a instituição, imediatamente a diretora e sua vice responderam: garra!
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“Cuidemos do nosso coração porque
é de lá que sai o que é bom e ruim, o

que constrói e destrói”. Papa Francisco

Dia da Consciência
Negra
O Dia da Consciência Ne-

gra é comemorado em 20 de 
novembro em todo o território 
nacional.

A data faz referência ao 
dia da morte de Zumbi dos Pal-
mares, líder do Quilombo de 
Palmares, que lutou para pre-
servar o modo de vida dos afri-
canos escravizados que conse-
guiam fugir da escravidão.

Importância do Dia
da Consciência Negra
A importância da data está 

no reconhecimento dos descen-
dentes africanos na constitui-
ção e na construção da socieda-
de brasileira.

Os principais temas que 
podem ser abordados nessa 
data são o racismo, a discrimi-
nação, a igualdade social, a in-
clusão do negro na sociedade, a 
religião e cultura afro-brasilei-
ras, dentre outros.

Como surgiu o Dia
da Consciência Negra?
Durante o governo Lula 

(2003-2010), a Lei nº 10.639 de 9 
de janeiro de 2003, determina-
va a inclusão da temática “His-
tória e Cultura Afro-Brasileira” 
no currículo escolar.

Nesse mesmo documento, 
fi cou estabelecido que as esco-

las passassem a comemorar o 
dia da consciência negra:

“Art. 79-B. O calendário es-
colar incluirá o dia 20 de no-
vembro como ‘Dia Nacional da 
Consciência Negra’.”

No entanto, foi somente 
no governo de Dilma Rousseff 
através da Lei nº 12.519 de 10 de 
novembro de 2011, que essa data 
foi ofi cializada.

Nesse documento foi cria-
do o “Dia Nacional de Zumbi 
e da Consciência Negra”, sem 
obrigatoriedade de que ele fosse 
feriado.

Portanto; o Dia da Consci-
ência Negra não constitui fe-
riado nacional, mas estadual e, 
em mais de mil cidades, feria-
do municipal.

Por sua vez, 20 de novem-
bro é feriado estadual no Rio de 
Janeiro, Mato Grosso, Alagoas, 
Amazonas e Amapá.

Dia da Bandeira.
O Dia da Bandeira é come-

morado anualmente em 19 de 
novembro. Não sendo feriado 
no Brasil. Nesta mesma data, 
em 1889, ocorreu a instituição 
da bandeira republicana na-
cional como bandeira ofi cial do 
Brasil.

 Brigada Militar do
Rio Grande do Sul
A Brigada Militar do Rio 

Grande do Sul (BMRS), ou sim-
plesmente Brigada Militar 
(BM), é a força de segurança 
pública que têm por função o 
policiamento ostensivo e a pre-
servação da ordem pública no 
âmbito do Estado do Rio Grande 
do Sul.

No âmbito jurídico, a BMRS 
enquadra-se como polícia mili-
tar nos termos do artigo 42 da 
Constituição Federal de 1988. Os 
brigadianos, portanto, são con-
siderados militares do Estado 
do Rio Grande do Sul. 

A história da Brigada Mili-
tar ainda carece de pesquisas, 
em especial no período refe-
rente ao século XIX. Isto porque, 
naquele período, ainda se de-
senhava as competências das 
forças militares então vigentes, 
como a Guarda Nacional e o 
Exército.

 A Brigada Militar ofi cial-
mente considera sua data de 
criação em 18 de novembro de 
1837, sendo que à época a ins-
tituição tinha o nome de Força 
Policial. Contudo, nem sempre 
a instituição adotou essa data, 
pois no início do século XX, por 
diversas vezes, a instituição 
comemorou seu aniversário 
remetendo a criação ao ano de 
1892.

Nesse ano, um ato assina-
do pelo então Secretário de Es-
tado dos Negócios do Interior e 

à época Presidente do Estado do 
Rio Grande do Sul interinamen-
te, Fernando Abbott, decretava 
ofi cialmente a criação da Briga-
da Militar, com esse nome em 
específi co e, ao mesmo tempo, 
extinguia a Guarda Cívica. Por-
tanto, o ano de 1837 é entendido 
pela instituição como a criação, 
todavia, o ato assinado criava a 
BM em 1892.

O que se pode perceber é 
que a instituição adota o ano de 
1837, pois assim pode reivindi-
car para sua memória aconte-
cimentos que, de certa forma, 
enaltecem as atividades mili-
tares na Revolução Farroupilha 
e na Guerra da Tríplice Aliança 
e Paraguai, já com o nome de 
Corpo Policial, e no sitiamento 
da Canhoneiro Marajó à cidade 
de Porto Alegre, já com o nome 
de Guarda Cívica.  

A partir de 1968, a Brigada 
Militar passou a executar, com 
exclusividade, as atribuições de 
policiamento ostensivo. O texto 
Constitucional de 1988 atribuiu 
à Corporação as atividades de 
Polícia Ostensiva, de preserva-
ção da ordem pública, de pre-
venção e combate a incêndio, 
de busca e salvamento e de de-
fesa civil.

Atualmente a Brigada Mi-
litar conta com cerca de 26.000 
homens e mulheres em seus 
quadros, constituIndo-se na 

maior instituição pública do 
Estado.

 Atua no policiamento 
ambiental (CABM); rodoviário 
(CRBM); polícia fazendária (BP-
Faz); Corpo de Bombeiros (CCB); 
policiamento de suporte aéreo 
(BAv); unidades especializadas 
em áreas de fronteira (BPAF), 
turísticas (BPAT - Serra e Lito-
ral);

perações especiais (1º, 2º e 3º 
BOE), 40 unidades operacionais 
(BPM) e 07 regimentos (RPMon). 

Além disto, destacam-se 
o GATE (Grupamento de Ações 
Táticas Especiais) e os CTBM 
(Colégios Tiradentes); neste 
particular, originalmente exis-
tente em Porto Alegre, o CTBM 
foi ampliado e teve criadas no-
vas unidades - São Gabriel, San-
ta Maria, Santo Ângelo, Pelotas, 
Passo Fundo e Ijuí. Parabéns 
a esta grande instituição,que 
continue lutando, pela ordem, 
segurança e respeito ao cidadão 
do bem.

Em nossa cidade.
- VEM AÍ, PRÊMIO PROFIS-

SIONAL DO ANO. Dia 04 de de-
zembro às 20h. Na Churrasca-
ria Espelho Gaúcho.

- Canelenses, continuem 
dando preferência para o co-
mércio e serviços de nossa ci-
dade. Faça Canela crescer, com 
sustentabilidade.

Incêndio destrói residência no
bairro São Rafael em Canela

Um incêndio de 
grandes proporções atin-
giu uma residência na 
Rua José Pedroso Velho, 
no bairro São Rafael em 
Canela, no fi nal da ma-
nhã de quinta (22). Nin-
guém fi cou ferido, mas 
a família perdeu a casa e 
todos os seus pertences.

Os Bombeiros comba-
teram as chamas e evita-
ram que elas chegassem 
às outras residências, 

todas muito próximas, 
inclusive uma da mesma 
família, nos fundos.

Na casa, morava 
Darlei Pereira, funcioná-
rio do Posto Ale, sua mãe, 
uma sobrinho de 17 anos 
e uma sobrinha de 14.

A família necessita 
doações e contatos po-
dem ser feitos pelo fone 
(54) 99973-5580, com Dar-
lei, ou no Posto Ale, no 
(54) 3282-1400.
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Inscrições através do site:
https://www.ucs.br/site/extensao/

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

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

Curso: Diabetes Tipo 2
Descomplicando a Nutrição
Data: 7 de dezembro de 2018
Ministrante: Ana Carolina Pio da Silva -
Graduada em Nutrição e Mestre em Ciências 
Médicas.
Horário: sexta-feira, das 14h às 18h

GRADUAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO <
> CURSOS SUPERIORES

DE TECNOLOGIA
Inscrições através do site:

www.ucstec.com.br

A UCS Hortênsias oferece cursos presen-
ciais de graduação para você se qualificar 
mais rápido para o mercado de trabalho:

•   Gastronomia
•   Hotelaria
•   Eventos
•   Gestão de Recursos Humanos
•   Gestão Comercial
•   Gestão Financeira
•   Marketing

O Processo seletivo é contínuo, e para par-
ticipar o candidato pode aproveitar a nota 
de redação dos vestibulares da UCS de 
2014 a 2019 ou utilizar a nota de redação 
do ENEM de 2013 a 2018 ou ainda realizar 
uma prova de redação. Informações com-
plementares através do site www.ucstec.
com.br.

Segue o desabastecimento de 
água em Canela e Gramado

Segundo a Corsan, a 
obra que aconteceu du-
rante a quarta (21) e se-
guiu pela madrugada de 
quinta, só vai ter efeito 
prático em cerca de sete 
dias. Um registro novo, 
instalado na quinta, que 
regula o fluxo de água 
entre as redes que tra-
zem a água do Poço da 
Faca, em São Francisco 
de Paula, para as esta-
ções de tratamento de 
Canela e Gramado apre-
sentou defeito e necessi-
tou ser trocado.

Desta forma, na tar-
de de hoje (22), o grande 
Canelinha, em Canela, e 
boa parte de Gramado, 
segue sem água.

A empresa vai ten-
tar aumentar seu nível 
de reservatórios na ma-
drugada, mas não resol-
ve o problema.

De fato, o aumento 

de 30% previsto com a 
obra, não vai acontecer 
nos próximos dias e as 
cidades de Canela e Gra-
mado terão de enfrentar 
mais um final de sema-

na de alta temporada 
Natalina com crise hí-
drica.

Não há prazo para 
normalização do abas-
tecimento.

FOTO: REPROD
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Fedoca decreta estado
de Calamidade Pública em

Gramado devido a falta d’água
Na manhã desta 

quinta-feira (22), o pre-
feito de Gramado, Fe-
doca Bertolucci (PDT), 
declarou estado de ca-
lamidade pública devi-
do à falta de água po-
tável na cidade. Apesar 
dos diversos esforços 
sendo feitos pela Cor-
san, o rompimento de 
uma peça na captação 
de água em São Fran-
cisco de Paula durante 
manutenção ocasio-
nou a completa falta 

de água.
Ainda na manhã 

desta quinta, Fedoca 
esteve em contato com 
o governador José Ivo 
Sartori (MDB), de quem 
recebeu a solidarieda-
de e compromisso de 
pressionar fortemente 
a direção da Corsan na 
busca de uma solução.

A pedido do prefei-
to Fedoca, a prioridade 
é que seja atendida a 
população gramaden-
se, bem como a garan-

tia do abastecimento 
do hospital, de escolas, 
unidades de saúde, ba-
nheiros e repartições 
públicas, hotéis e res-
taurantes, entre ou-
tros, 11 caminhões-pipa 
estão atuando na ci-
dade por zoneamento. 
A iniciativa garante o 
funcionamento das es-
colas de ensino funda-
mental e de educação 
infantil.

Além disso, há pos-
sibilidade da Corsan 

trazer para Gramado 
um caminhão-pipa 
com maior capacidade 
para abastecer o reser-
vatório do Bairro Vár-
zea Grande.

Solicitações de
caminhões-pipa
Para comércio: (54) 
3286-2549
ou 98401-2534.
Para Hotéis: (54)
99629-6160
Fala Cidadão: (54)
3286-2500

Prefeitura faz leilão para vender 
imóveis, veículos e sucatas

A Prefeitura de Ca-
nela vai realizar dois 
leilões, na próxima 
quarta (28). O primeiro, 
pela manhã, vai vender 
o prédio onde hoje fun-
ciona o Sine, ao lado 
do Banrisul. Para este 
imóvel, o lance inicial 
de R$ 1.233.000,00.

Além disso, o leilão 
vai oferecer um aparta-
mento no Streep Cen-
ter, na Rua Dona Car-
linda, e dois terrenos 
na Rua Gustavo Mul-
ler, um deles, antes do 
Parque do Sesi e outro 

após.
Na parte da tarde, 

o leilão é de veículos 
que não são mais usa-
dos pela Prefeitura, in-
cluindo automóveis, 
caminhões tratores e 
sucatas.

Os editais estão 
disponíveis na página 
da Prefeitura na in-
ternet (www.canela.
rs.gov.br). A participa-
ção no leilão pode ser 
presencial ou on-line, 
mas para a segunda é 
necessário o cadastro 
até a segunda (26).

FOTO: FRAN
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Vereador Jerônimo Terra Rolim busca
viabilizar permanência da Ambev em Canela

Na tarde de ter-
ça (20), o vereador 
Jerônimo Terra Ro-
lim acompanhou re-
presentantes da dis-
tribuidora Ambev, 
localizada no distrito 
industrial de Cane-
la, para uma reunião 
com o prefeito Cons-
tantino Orsolin. Atu-
almente, a empresa 
é responsável pela 
quarta maior arreca-
dação do município, 
o que reflete direta-
mente na saúde fi-
nanceira da cidade.

O encontro tratou 
de dois assuntos cen-
trais: o primeiro é a 
busca e o convite de 
São Francisco de Pau-

lo, que está oferecen-
do incentivos fiscais e 
outros benefícios para 
que a Ambev se insta-
le no município vizi-
nho de Canela. O outro 
assunto diz respeito 
a alguns detalhes na 
localidade que se en-
contra hoje a sede da 
empresa, mas que o 
prefeito prontamente 
já irá solucionar junto 
aos empresários.

Inclusive, o inte-
resse da empresa de 
comprar os imóveis 
ao lado de onde está 
instalada já passou a 
a ser tratada pela Pre-
feitura.

Aparentemente, 
as chances da em-

presa permanecer no 
município são muito 
grandes, e inclusive, 
de aumentar sua ca-
pacidade em cerca de 
30% de seus serviços, 
o que geraria ainda 
mais empregos e arre-
cadação para Canela. 
O prefeito se mostrou 
totalmente aberto 
para ajudar no que for 
necessário para a em-
presa se manter na 
cidade.

Para o vereador 
Rolim, correr o ris-
co de perder alguma 
empresa para outras 
cidades é algo que 
merece total atenção 
do Poder Público: "Do 
jeito que nossa cidade 

está se desenvolvendo 
e realizando investi-
mentos precisaremos 
sempre de mais re-
ceita, e para conse-
guirmos crescer cada 

vez mais, temos que 
buscar novos inves-
tidores, mas mais do 
que isso, manter nos-
sos grandes empre-
sários que já residem 

em Canela, e que estão 
diretamente ligados a 
evolução econômica e 
de infraestrutura de 
nosso município", res-
saltou.

Foto: Reprodução
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Bertholdo Oppitz, uma escola com garra
Quando a reportagem da 

Folha chegou à Escola 
Municipal de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental 
Bertholdo Oppitz, no bairro São 
Lucas, e perguntou à equipe uma 
palavra que definisse a institui-
ção, imediatamente a diretora e 
sua vice responderam: garra!

Eles enfatizam que todo o qua-
dro profissional veste a camiseta e 
abraça a ideia de auxiliar a comu-
nidade com tarefas que vão além 
da sala de aula, sempre incenti-
vando os alunos a melhorar e que-
rer mais.

Aumentar a autoestima da co-
munidade escolar e potencializar 
os talentos dos cerca de 500 alunos 
é um desafio diário na segunda 
maior escola da rede municipal.

A escola se prepara, agora, 
para ampliar estes programas e 
pretende envolver a comunidade 
para que todos se sintam parte 

deste processo, atra-
vés de projetos que 
devem iniciar 
em 2019, tra-
zendo os mo-
radores para 
dentro dos 
muros esco-
lares.

Sobre a 
Bertholdo

Em 1990, Ca-
nela já demons-
trava uma grande 
concentração populacio-
nal. O Bairro Cantão era uma das 
comunidades que mais se desen-
volviam nesse sentido. Para aten-
der as diversas necessidades dos 
moradores, sobretudo as ativida-
des educacionais das crianças, pe-
dia-se a construção de uma escola 
que suprisse essas necessidades.

Naquele mesmo ano foi criada 

uma extensão da Es-
cola Municipal Ba-

rão do Rio Bran-
co.  Em 17 de 

julho de 1992 
acontece en-
tão a funda-
ção da escola 
(Escola Mu-
nicipal São 

Lucas) abran-
gendo turmas 

de 1.ª e 2.ª séries.
Em 2000, um 

decreto lei conferiu à 
Escola o nome de Berthol-

do Oppitz, em homenagem pós-
tuma ao Senhor Bertholdo Oppitz 
(13/02/1909 – 24/02/95), ex-Prefeito 
de Canela.

No ano de 2002 foi implantado 
o Turno Integral na escola, as tur-
mas eram atendidas na capela do 
bairro por falta de espaço físico na 
escola. Após este período a escola 

teve como melhorias a ampliação 
com a construção de duas salas 
novas para abrigar o turno inte-
gral.

A escola conta com uma equi-
pe de 32 profissionais da educação, 
cinco auxiliares e uma secretária.

Atualmente a diretora da Es-
cola é a professora Fernanda Me-
deiros Dias e sua vice diretora a 
Professora Salete Francisco Klein. 
O quado conta ainda com: Orien-
tação – Maria Idarlete Prado; Se-
cretária – Carine Saez; Alguns 
Integrantes do Círculo de Pais e 
Mestres:  Presidente – Cristiana de 
Oliveira Dinardi e Vice presidente 
– Leonilda Ramos dos Santos.

A missão da Escola é promo-
ver em parceria com a sociedade a 
formação integral do ser, propor-
cionando o desenvolvimento con-
tínuo para uma atuação compro-
metida com o seu meio, de forma 
inovadora e solidária.

Turno Integral – A Escola conta com o Turno Integral que tem por 
objetivo ampliar a jornada escolar e as oportunidades educativas 
para os alunos de 1º ao 5º anos. Atualmente a escola atende 90
alunos oferecendo oficinas de artesanato, teatro, informática,
saúde, recreação, educação ambiental e aulas de reforço;

Criando Dança – Tem por objetivo oportunizar atividades artísticas, 
incentivando o trabalho em grupo, a criatividade, a coordenação 
psicomotora, além da expressão corporal, integrando a escola com a 
comunidade de forma a valorizar os futuros talentos.

Banda de percussão - Tem o objetivo de promover cultura musical 
e integrar a escola e comunidade desenvolvendo valores, princípios 
éticos e de cidadania, importantes para o convívio social.

Teatro – Através do teatro a criança tem oportunidade de recriar
sua própria realidade, desenvolvendo e estimulando a concentra-
ção, a expressão oral e escrita e a socialização de maneira lúdica.

Informática Educativa - Possibilita uma maior interação
com a máquina e conhecimentos dos principais programas
e recursos tecnológicos.
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Mel é formada em Pedagogia pela Faccat e pós graduada em
Gestão Educacional pelo Senac. Diretora, Pedagoga, propietária
da Escola Ofi cina da Criança e professora na Academia Neusa

Martinotto e Cursando Pós em Dança Educacional na CENSUPEG
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Crianças
sem Padrão

Aberta a temporada de praia e piscina, 
observo apavorada o que os padrões da mí-
dia estão fazendo com nossas crianças. Vi 
crianças de nove, dez anos, com vergonha 
de entrar na piscina por causa do corpo. Ou-
tras entrando de bermuda, envergonhadas.

Se não me engano, eu com dez anos que-
ríamos apenas aproveitar as oportunidades, 
que eram muito mais escassas que hoje em 
dia. Por outro lado, também queria ser ma-
gra como a Barbie, mas isso não me impe-
dia de aproveitar minha ingênua infância.

Hoje, claro que também observamos 
as atrizes e blogueiras perfeitas nas redes 
sociais. Claro que dá vontade de ser assim 
também, mas se tivemos uma infância bem 
resolvida, não vamos deixar de aproveitar o 
verão, ou de usar determinada roupa que te-
mos vontade.

Mas percebo crianças frustradas atrás 
de um padrão que muitas vezes não é real e 
nem natural.

Crianças insatisfeitas com o corpo, com 
o cabelo, com a altura... de um modo além 
da vaidade normal e saudável.

Mães que proíbem as fi lhas de comer 
por estética ou invés de incentivar uma ali-
mentação saudável. Talvez aqui esteja mais 
um aspecto relacionado aos altos índices de 
adolescentes depressivos.

O papel dos pais é orientar, auxiliar, 
conduzir pelo melhor caminho. Que somos 
vítimas de determinados padrões não é ne-
nhuma novidade, mas que as crianças es-
tão sendo alienadas cada vez mais cedo é 
realmente preocupante. Pior do que é isso é 
saber que alguns pais sustentam essa alie-
nação.

Tenho certeza que criança nenhu-
ma quer estar acima do peso. Mas se isso 
acontece, devemos ajudar procurar auxílio 
especializado e mostrar para a criança que 
a questão não é estética, mas de saúde. E 
que de qualquer forma, a criança não deve 
se sentir inferior por não estar dentro dos 
ditos padrões. Criança tem que brincar, se 
aceitar, ser feliz.

Mais do que nunca precisamos que nos-
sas crianças não percam a inocência. Não 
perca a pureza, o dom de ver as coisas sem 
maldade e sem julgamentos. Precisamos 
ensinar que somos perfeitos, cada um do 
seu jeito e que a beleza se manifesta de vá-
rias formas, afi nal se todos fossem iguais 
qual seria a graça?

Isso serve para todos, pois cada ser é 
único, e na vida sem fi ltros, cada beleza tem 
o seu valor! Criem fi lhos felizes e não dentro 
dos padrões!

Avenida Osvaldo Aranha
será liberada nos dois

sentidos na tarde desta sexta
Devido a uma 

obra emergencial que 
é realizada pela Se-
cretaria de Obras por 
meio de empreiteira 
contratada, a Avenida 
Osvaldo Aranha está 
interditada parcial-
mente. Na semana 
passada uma das vias 
foi liberada e na tarde 
desta sexta-feira (23), 
a avenida será libera-
da nos dois sentidos, 
a partir das 16 horas, 
mas com algumas al-
terações necessárias 
no trânsito.

Atenção
motoristas
- Os motoristas 

podem acessar o Cen-
tro da cidade pela Av. 
Osvaldo Aranha, pas-
sando por uma pe-
quena intervenção e 
seguindo no sentido 
Catedral de Pedra.

- Para sair da ci-
dade em direção à 
Gramado/POA uma 
opção é pela própria 
Avenida Osvaldo Ara-
nha, ingressando pela 
Rua Paul Harris, que 
terá sentido único.

- Além disso, exis-
tem rotas alternativas 

de saída para Grama-
do/POA que podem 
ser feitas pelas Ruas 
Danton Corrêa da Sil-
va, Rodolfo Schlieper e 
Tenente Manoel Cor-
rêa.

- Segue proibido 
o trânsito de veículos 
pesados na avenida.

Liberação
antes do
prazo inicial
Os trabalhos se-

guem na Avenida Os-

valdo Aranha e os tre-
chos em obras estarão 
totalmente sinaliza-
dos com indicações 
aos motoristas. Além 
disso, também haverá 
a presença dos agen-
tes de trânsito diaria-
mente no local até as 
21 horas.

Estacionamento 
do Centro de
Feiras liberado
A área externa do 

Centro de Feiras Cida-

de, localizado na Rua 
Danton Corrêa, está 
aberta para estacio-
namento gratuito à 
comunidade e visi-
tantes. A medida foi 
tomada em uma ação 
em conjunto envol-
vendo comerciantes 
da Av. Osvaldo Aranha 
e representantes da 
Prefeitura de Cane-
la, com o objetivo de 
minimizar os trans-
tornos causados pelas 
obras na via central.

Eles venceram o cigarro
O grupo de com-

bate ao tabagismo 
da unidade central 
de Saúde comemora 
mais uma etapa, onde 
10 pessoas deixaram o 
vício do cigarro.

O encontro de fi -
nal de ano aconteceu 
no Parque do Lago. To-
das as atividades do 
grupo são para enten-
der como se fuma e 
como isto afeta a saú-
de. No fi nal, é entre-
gue um certifi cado de 
participação assinado 
por toda a equipe.

Quem venceu o 
cigarro agora tem 

melhor qualidade de 
vida, bem-estar e in-
centiva outros que 
abandonem este vício 
que tão mal faz a saú-
de da pessoa dos que 
convivem com ela e 
ao meio ambiente.

A equipe multidis-
ciplinar da unidade 
central de saúde que 
é composta por técni-
cos em enfermagem, 
recepcionista, médico 
pneumologista, enfer-
meira, nutricionista, 
dentista e psicóloga, 
a a frente destes gru-
pos há quase 6 anos, 
trabalhando na abor-

dagem cognitiva com-
portamental. Vários 
grupos, desde então, 
tiveram a oportuni-
dade de participar dos 
encontros, os quais 

são realizados nas 
quintas pela manhã.

Viver é viver com 
saúde!

Fique longe do ci-
garro.

FOTO: REPROD
U
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Daiane
Maciel da Rosa

Nome: Daiane Maciel da Rosa
Idade: 30 anos
Filiação: Marcos Aurélio de Oliveira da Rosa e 
Maria Elena Maciel da Rosa
Formação: advogada, pós-graduada em Direito 
Previdenciário e do Trabalho, atual presidente da 
Comissão da Mulher Advogada da OAB Canela/
Gramado
Trabalho: Para mim é uma forma de me realizar e 
ajudar as pessoas
Fato marcante em sua vida: O nascimento de meu 
fi lho, ao lado do meu marido, exatamente como 
sonhei
O que te deixa sem jeito: Receber muitos elogios
Uma alegria: Minha família
Uma decepção: Ouvir pessoas dizendo que 
apoiam uma nova ditadura
Ponto forte: Inteligência e maleabilidade
Ponto fraco: Não saber dizer não, em algumas 
situações
Cor preferida: Verde
Prato preferido: Massas em geral
Bebida: Vinho
Esporte: Vôlei
Hobby: Dançar
Programa de tv: Fantástico
Que fazer no domingo: Passear com a família, 
tomar um chimarrão e comer bem
Animal de estimação: Maya, minha cachorra
Um fi lme: As Aventuras de Pi
Uma música: Dia especial (Cidadão Quem)
Um livro: Comer, rezar e amar. Elizabeth Gilbert
Um defeito: Em algumas situações, admitir erros 
e fraquezas
Uma qualidade: Capacidade de ouvir e explicar 
meu ponto de vista
Uma saudade: Da vida sem grandes preocupações 
da infância e das minhas amigas que estão longe
Um sonho de criança: Fazer justiça!
O que mais admira numa pessoa: A simplicidade e 
a capacidade de olhar a vida pelo lado positivo
O que mais detesta numa pessoa: Detesto pessoas 
preconceituosas e negativas, que vivem criticando 
as escolhas das outras pessoas e reclamando da 
vida
O que tu mudaria em Canela: Plantaria mais 
árvores, colocaria mais lixeiras nas ruas, gostaria 
que cada cidadão canelense tivesse uma mora-
dia digna e que o Parque do Lago se torna-se um 
ambiente a cada dia mais agradável para receber 
turistas e o povo canelense.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Atualmente decepcionante, mas é sempre 
a fonte de esperança para dias melhores 
Educação: A base para uma sociedade mais justa 
para todas
Religião: O alicerce para os dias difíceis
Amor: O sentimento mais puro e sincero
Família: Minha fonte de felicidade e apoio cons-
tantes
Amizade: As amizades são extremamente impor-
tantes para uma vida feliz e completa, ao lado da 
família.
Casamento: Casamento é escolher compartilhar 
desejos, felicidades, tristezas e sonhos com outra 
pessoa, sempre com o objetivo de ser mais feliz e 
completo.

*UM RECADO: Cada um de nós é responsável por 
tornar o mundo um pouco melhor com as nos-
sas atitudes, façamos a nossa parte, como disse 
Dalai Lama: “Seja a mudança que você quer ver no 
mundo”.

Papo Simples

OSPA se apresenta em
programação de Natal de
São Francisco de Paula
Concerto ocorre
na Igreja Matriz
com transmissão
ao vivo em telão
externo

A noite do dia 9 
de dezembro será de 
apresentação da Or-
questra Sinfônica de 
Porto Alegre em São 
Francisco de Paula. 
O concerto na Igreja 
Matriz está marcado 
para às 20h30min e 
será precedido da che-
gada do Papai Noel. 
O evento faz parte da 
programação natali-
na que este ano valo-
riza a música clássica, 
a magia e a comuni-
dade.

Em carro aberto, 
o Papai Noel acompa-
nhado de um gnomo, 
percorrerá as princi-
pais ruas da região 
central e bairros da 
cidade anunciando a 
sua chegada. Na pra-
ça, em frente à Igreja, 
as crianças poderão 

interagir com os per-
sonagens e receber 
presentes da Campa-
nha “Doe um presente 
de Natal”, promovido 
pela ACIS.

As famílias pode-
rão ainda assistir a 
cerimônia da entrega 
da chave da cidade ao 
Papai Noel e o acendi-
mento da Igreja com 
as luzes de Natal, 
momentos antes do 
início do concerto da 

Ospa, que será trans-
mitido por telão.

A “Série Interior” 
de concertos da Ospa 
sublinha a meta da 
orquestra de institu-
cionalizar sua pre-
sença pelas diferen-
tes cidades do RS, 
colocando municípios 
diversos na rota da 
programação. Promo-
vida pela Fundação 
em parceria com a 
Companhia Riogran-

dense de Saneamento 
(Corsan), a série leva 
alguns dos mais qua-
lifi cados maestros e 
solistas gaúchos a Te-
atros, Igrejas e Auditó-
rios de toda a região. 

Também estão 
previstos Feirinha de 
Natal, sessão de Cine-
ma movido a energia 
solar e apresentações 
da comunidade nas 
praças e clube da ci-
dade.

FOTO: REPRODUÇÃO

APAE Canela lança calendário 2019
A Associação de 

Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais de Cane-
la (Apae) realizou no 
dia 14 de novembro, 
na Cervejaria do Fa-
rol, o lançamento de 
seu calendário 2019. 
Neste evento reuni-
ram-se convidados, 
integrantes da dire-
toria, equipe técnica 
e administrativa da 
Apae e direção da Es-
cola Especial Rodolfo 
Schlieper.

O calendário é 
composto de 19 mode-
los com idades entre 
6 meses e 55 anos, to-
dos com Síndrome de 
Down, que é uma con-
dição genética causa-
da pela presença de 
um cromossomo a 
mais, o par 21, tam-
bém conhecida como 

Trissomia 21. Devi-
do a esta alteração, 
a criança nasce com 
uma série de carac-
terísticas distintas, 
havendo necessidade 
de acompanhamen-
to multiprofi ssional 
para auxiliar em seu 
desenvolvimento.

Atualmente, a 
Apae Canela atende 
20 pessoas com Sín-
drome de Down que 
realizam atendimen-
tos de estimulação 
precoce, fi sioterapia, 
fonoaudiologia, psi-
cologia e psicomotri-
cidade.

Os modelos do 
calendário são: Davi 
Chaves, Isadora Ma-
chado, Joaquim Bre-
solim, Talia Paim, 
Ana Clara Santos, 
Davi Prates, Emelly 

Santos, Netlyn Prado, 
Maria Clara Santos, 
Ruan Arzona, João 
Vitor Abreu, Beatriz 
Agertt, Carlos Zanat-
ta, Cíntia Weyand, 
Neri Lima, Jean Ma-
teus Macedo, Luíz 
Francisco Bohn, Lu-
cas Dias e Luís Tre-
mea.

A idealizadora do 
Projeto Calendário é 
a Fonoaudióloga Pris-
cilla Machado Toledo, 

da Apae Canela. Ela 
ressalta que o obje-
tivo principal é de-
senvolver uma ação 
social, enaltecendo 
a beleza das pesso-
as com Síndrome de 
Down, chamando 
atenção sobre os cui-
dados e tratamentos 
que precisam ser rea-
lizados, divulgando a 
instituição bem como 
arrecadando fundos 
para a mesma.



Carla Leidens e Lenora Santos se
encontraram na Carmen Steffens para
conhecer as novidades da boutique.

re.willrich
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12 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Marcio Irion, Zaira Tirelli e Morgana Weber no lançamento exclusivo
da Incorporadora IEX, o Vivenza Serena. Um empreendimento de casas
personalizadas da IEX Inc. dentro do belíssimo residencial Altos Pinheiros,
um bairro privilegiado em Canela.

Adicione um comentário...

Vivenza Serena

A gerente Cris Loss recebeu a amiga
Suzi Martins no coquetel de reinauguração 

da Carmen Steffens, em Gramado.

Pedro Henrique Finger comemorou
a conquista do cinturão no ranking

até 66kg, no MMA Gaúcho, ao lado de
sua irmã Julia.

A designer de sobrancelhas e
maquiadora, Monica Moraes conferiu

os principais lançamentos relacionados
a estética feminina na Sul Beleza,

na Fenac em Novo Hamburgo.

Davi Filho e Neimar Ugalde (centro)
sócios-proprietários juntamente com
Eliabe Paixão receberam premiação
do Instituto Podhium Pesquisas, em

reconhecimento da liderança da Bravo na 
região, no segmento de barbearia.

FOTO: RAFAEL CAVALLI

FOTO: CÁSSIO BRAZOLLA

FOTO: GIOVANA OROS.
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:: 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

1 aninho de fofura da Isadora Ensaio de natal com a fofura da Rafaela

Natal em família!!!
Angeline, Otávio e Beatriz!

Maria Eduarda Bieger encantando
com seu doce sorriso

Theodoro, com 6 meses na
mini sessão de Natal!

Valentina toda delicada
em seu ensaio com 15 dias.

Foto: Olga Fachin Fotos

Foto: Jênifer Lauffer Foto: Gabi Theisen

Foto: Reprodução Foto: Canela Foto e Arte

Foto: Jenifer Lauffer

Em um lindo ensaio 
ao ar livre, Luiza!

Fabiani Blankenheime Priscilla
Machado Toledo no lançamento do
calendário da APAE na Cervejaria do Farol

Melissa Ruppenthal e Camila Gallas
nos preparativos para o XXX Festival
de Dança da Academia Neusa Martinotto!

Foto: D
ivulgação

Foto: Gabi Theisen

Foto: Reprodução
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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 aper-
tado. 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 desinte-
ressados 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 andando com Deus, assim 
como Abraão andava, ou se iremos perder porque não 
queremos andar com o Senhor.

Entre essas duas alternativas, é bem melhor 
andarmos com o Senhor, para que, supridos pela Sua 
vida, possamos enfrentar as perdas. Hoje, quando 
passamos por qualquer tipo de sofrimento, acabamos 

por murmurar, expressando o nosso descontentamen-
to 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 soubessem que seria muito mais fácil viver 
fortalecido pela Palavra de Cristo, tais pessoas seriam 
bem mais felizes. Portanto, as reclamações, a irri-
tação, 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. Preci-
samos olhar para nosso coração, para a nossa reali-
dade, 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 evange-
lho 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, inunda-
ções e perigos. Mas há uma só maneira de não cair-
mos: sendo 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 preci-
samos ser fortalecidos por Ele para suportarmos, com 
alegria, todas as dificuldades.
   Equipe Pão de Judá

Acesse:
https://www.blogdatvmenorah.com

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

Edital nº 6047
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora 
Substituta do Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: GERSON FURLAN, natural deste 
Estado, nascido nesta Cidade, pedreiro, 
divorciado, domiciliado e residente na Rua 
Sete de Setembro, n° 764, Centro, nesta 
cidade e LIDIANI PEREIRA LOPES, 
natural deste Estado, nascida na Cidade 
de Quaraí, camareira, solteira, domiciliada 
e residente na Rua Sete de Setembro, 
n° 764, Centro, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 14 de novembro de 2018.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

Edital nº 6048
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora 
Substituta do Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: GIOVANI JUNG DE OLIVEIRA, 
natural deste Estado, nascido na Cidade 
de Triunfo, caricaturista, divorciado, 
domiciliado e residente na Rua Pedro 
Oscar Selbach, n° 98, Bairro Centro, 
nesta cidade e SIMONE CONCEIÇÃO 
VEGNER, natural deste Estado, nascida 
na Cidade de Porto Alegre, terapeuta, 
divorciada, domiciliada e residente na 
Rua Pedro Oscar Selbach, n° 98, Bairro 
Centro, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 14 de novembro de 2018.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

Edital nº 6049
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora 
Substituta do Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: TIAGO BERWANGER, natural 
deste Estado, nascido nesta Cidade, 
eletricista, solteiro, domiciliado e residente 
na Travessa Abreu, n° 35, Bairro Ulisses 
de Abreu, nesta cidade e KAROLAINE 
RITTER DE ABREU, natural deste 
Estado, nascida nesta Cidade, atendente, 
solteira, domiciliada e residente na 
Travessa Abreu, n° 35, Bairro Ulisses de 
Abreu, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 16 de novembro de 2018.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

Edital nº 6050
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora 
Substituta do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem ca-
sar: JOÃO VICTOR BRAGA BLAUTHER, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, 
chacreiro, solteiro, domiciliado e residente 
na Rua Theobaldo Weber, n° 166, Bairro 
Bom Jesus, nesta cidade e CAROLINE 
KNEVITZ FAGUNDES, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Gramado, 
do lar, solteira, domiciliada e residente na 
Rua Theobaldo Weber, n° 166, Bairro Bom 
Jesus, nesta Cidade. Quem conhecer impe-
dimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 16 de novembro de 2018.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

Edital nº 6051
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora 
Substituta do Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: CARLOS ALBERTO DA SILVA, 
natural deste Estado, nascido na Cidade 
de Portão, estética automotiva, divorciado, 
domiciliado e residente na Rua Padre 
Cacique, n° 205, nesta cidade e CÍNTIA 
FAGUNDES KOCH, natural deste Estado, 
nascida na Cidade de Gramado, profes-
sora, solteira, domiciliada e residente na 
Rua Padre Cacique, n° 205, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 16 de novembro de 2018.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

Edital nº 6052
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora 
Substituta do Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber que preten-
dem casar: ROBSON LUÍS MAGNUS, 
natural deste Estado, nascido na Cidade 
de Arroio do Tigre, estofador, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Alvim 
Martins de Oliveira, n° 160, Bairro São 
Luiz, nesta cidade e BIANCA LAÍS TEI-
XEIRA, natural deste Estado, nascida 
na Cidade de Nova Petrópolis, técnica 
em enfermagem, solteira, domiciliada 
e residente na Rua Alvim Martins de 
Oliveira, n° 160, Bairro São Luiz, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 16 de novembro de 2018.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

Edital nº 6053
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil des-
ta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: KARIN ADRIA-
NA SCHENCK, natural deste Estado, nascida na Cidade de Santa Maria, 
artesã, divorciada, domiciliada e residente na Avenida Caixa Econômica, 
n° 152, nesta cidade e ADRIANA DEON, natural deste Estado, nascida 
nesta Cidade, vendedora, autônoma, domiciliada e residente na Avenida 
Caixa Econômica, n° 152, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 20 de novembro de 2018.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

Edital nº 6054
Eva Catharina Lampert da Silva, Registra-
dora do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: JAIR ALVES PESCADOR, natural 
deste Estado, nascido na Cidade de 
Constantina, azulejista, solteiro, domici-
liado e residente na Rua Eduardo Gans, 
n° 738, Bairro Leodoro de Azevedo, nesta 
Cidade e ELISETE FRANÇA, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de 
Santa Cruz do Sul, auxiliar de limpeza, di-
vorciada, domiciliada e residente na Rua 
Eduardo Gans, n° 738, Bairro Leodoro de 
Azevedo, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 20 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva
Registradora

Edital nº 6055
Eva Catharina Lampert da Silva, 
Registradora do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: JEISOM LUÍS 
DE OLIVEIRA BRITO, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de Gra-
mado, pesador, solteiro, domiciliado 
e residente na Rua Chapadão, n° 52, 
Bairro Santa Terezinha, nesta Cidade e 
THAYNA BARRETO
SANTOS, natural deste Estado, 
nascida na Cidade de Porto Alegre, 
caixa, solteira, domiciliada e residente 
na Avenida João Pessoa, n° 452, 
Centro, Apto. 204, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 20 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva
Registradora

Edital nº 6056
Eva Catharina Lampert da Silva,
Registradora do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: JEFERSON 
LUÍS MACIEL DOS SANTOS, natu-
ral deste Estado, nascido nesta Ci-
dade, motorista, solteiro, domiciliado 
e residente na Rua da Pedreira B, 
n° 31, Bairro Vila Irma, nesta Cidade 
e NILVA MARIA MEWIUS, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de 
Nova Petrópolis, do lar, solteira,
domiciliada e residente na Rua da 
Pedreira B, n° 31, Bairro Vila Irma, 
nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma 
da lei.

Canela, 20 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva
Registradora

Edital nº 6057
Eva Catharina Lampert da Silva, 
Registradora do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: EDUARDO 
BROERING ROHDEN, natural do 
Estado de Santa Catarina, nascido 
na Cidade de Salete, recepcionista, 
solteiro, domiciliado e residente 
na Rua Paul Harrys, n° 922, nesta 
Cidade e HELEN TICIANE BAR-
ROS DA ANUNCIAÇÃO, natural do 
Estado de Pernambuco, nascida na 
Cidade de Recife, designer gráfico, 
divorciada, domiciliada e residente 
na Rua Paul Harrys, n° 922, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 21 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva
Registradora
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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VQTS
ESPUMANTE

INATALRN
DGTROPAS
AUDIENCIA
VIPARC

SACADORAI
LABIRINTO

ROLOTAN
ECOUPEPA

UNIVERSAL
RADIOLARI
IOIMAS
MOLECAGEM

ABALOALADO

Fécula
para

preparo
de mingau

Mamífero
seme-

lhante ao
guaxinim

Bloco de
notas
fiscais

Restituir;
ressarcir

Estado
natal dos 
potigua-

res (sigla)

Condução 
gratuita em

veículos

Evento na-
tural do
qual Noé
foi salvo

"(?) de
Partir",
filme de 

2007 (EUA)

"O (?) do
Fauno",
filme de

2006

Condição
do artista,

para 
seus fãs

Orígenes
Lessa, ro-
mancista
paulista

"Econô-
mica", 

em IPEA

(?) sísmi-
co: pode

gerar
tsunamis

O cavalo
Pégaso,
por seus

apêndices

"Nacional",
em CAN

Marca da imprensa
marrom Agir como

o cônjuge
infiel

Tipo de
vinho ga-
seificado

Fenômeno
que usual-
mente pre-
cede tem-
pestades

Demônio

Conjuntos
de forças
militares

A emitente
de um títu-
lo de cré-
dito (Fin.)

"Termô-
metro" do
sucesso
de um

programa
(TV)

Congênita

Toca-
discos

Lei da 
gravita-
ção (?),

postulado
de New-
ton (Fís.)

Lista 
Cântico

aos orixás
(Rel.)

Fenômeno
que ajuda
o golfinho
a caçar

"Imposto",
em ISS
Traves-

sura

Achei
graça

Nome da
letra H

Aliança mi-
litar (sigla)

Couro 
de luvas

Opa!
Subdivisão

de linha
telefônica

Amigo,
em fancês
(?) Motta,

cantor

Russell 
Crowe, ator

Fechar 
(a panela)

3/ami. 4/sagu. 5/quati. 7/curimba — radiola. 9/universal.
Atividades e eventos positi-

vos fazem bem para o indi-
víduo e seu grupo social. E 

uma forma de abrir espaço para 
o convívio fraterno e de parceria 
sustentável é a organização das 
chamadas festas de família. Tam-
bém são conhecidas como reunião 
familiar, encontro das origens ou 
raízes familiares.

Até a década de 1980 era pou-
co difundida a idéia de reunir pa-
rentes num dia especial. O tempo 
foi passando, e nos dias de hoje já 
são comuns as festas que reúnem 
famílias numerosas e que home-
nageiam ancestrais a partir de um 
casal determinado. Geralmente 
são envolvidos descendentes de 
três ou quatro gerações no máxi-
mo.

E existem vários níveis para 
distinguir ou definir o propósi-
to e objetivo dos organizadores. A 
maioria escolhe um momento de 
lazer associado a uma gastrono-
mia regional, dependendo do gos-
to e costume do grupo. Fotografias 
são importantes para guardar de 
lembrança e homenagens são fei-
tas aos mais idosos e aos mais jo-
vens. E o arquivo de documentos 
também faz parte de exposições 
em murais trabalhados até mes-
mo por crianças. Sorteio de brin-
des, discursos e, vez por outra, 
apresentações musicais e artísti-
cas.

Depois de alguns anos de expe-
riência, os organizadores solicitam 
antiguidades, utensílios que eram 
usados no lar, indumentária, fer-
ramentas, livros e baús com fotos 
do vovô e da vovó. As novas tecno-
logias ajudam e contribuem para 
enriquecer os encontros. São apre-
sentadas árvores genealógicas e 

sempre tem alguém para contar 
a história dos pioneiros de como 
chegaram à região, qual o seu tra-
balho e participação na vida co-
munitária. Também é costume 
a participação em uma missa ou 
culto, pois a religiosidade ainda 
está presente entre a maioria das 
pessoas.

A evolução e a dinâmica dos 
encontros dependem de muita 
gente, envolvimento de saudade e 
valorização de um patrimônio que 
deve ser guardado pelas novas ge-
rações. E a preocupação dos mais 
velhos é justamente não perder a 
identidade, a união e o fortaleci-
mento dos laços familiares. E são 
óbvias as múltiplas relações, já 
que vários sobrenomes distintos 
um do outro, e etnias com origem 
geográfica diversa envolvem sen-
timentos de aproximação à rea-
lidade brasileira pintada com a 
miscigenação presente em todas 
as regiões.

Sempre aparece uma novida-
de. A moda agora é preparar um 
documentário no qual são plane-
jados roteiros com meses de an-
tecedência. Filmagens em locais 
onde existe a presença da família, 
entrevistas, detalhes e marcas que 
identificam o grupo.  

Afinal, nossa família é muito 
mais numerosa do que pensamos 
e a filosofia de vida escolhida de-
terminará o entendimento sobre 
o significado profundo desses en-
contros.  E a linha temporal reúne 
os mortos, os vivos e até mesmo 
aqueles que ainda nem nasceram. 
Nesta época de mudanças, a cria-
tividade, a alegria e o otimismo 
começam em casa.

>>> www.fuj.com.br <<<

FESTAS
DE FAMÍLIA

www.portaldafolha.com.br

Bombeiros resgatam criança 
presa em cano de esgoto

Os Bombeiros de 
Canela realizaram um 
resgate inusitado na 
tarde do último sába-
do (17), na Rua Lon-
dres, bairro Eugênio 
Ferreira (cemitério), 
que está recebendo pa-
vimentação.

A menina brin-
cava em uma pilha 

de canos de concre-
to, destinadas à rede 
de drenagem pluvial, 
quando, ao passar por 
dentro do cano ficou 
presa pelo seu chinelo.

Os bombeiros 
foram chamados e 
conseguiram tirar a 
criança do tubo de 
concreto.

FOTO: REPROD
U
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Apartamento n° 01, com 02 dormitórios, sala e cozinha
conjugadas, banheiro, sem garagem, localizada na Av. Jucelino 

Kubtschek, 345, São Rafael. Aluguel R$ 1.100,00+ taxas.

Apartamento n° 02, com 02 dormitórios, sala e cozinha
conjugadas, banheiro, sem garagem, localizada na Av. Jucelino 

Kubtschek, 345, São Rafael. Aluguel R$ 1.200,00 + taxas.

Apto Porão, com  02 dormitórios, sala e cozinha conjugadas,
banheiro, sem garagem, localizado na Av. Jucelino Kubtschek, 

345, São Rafael. Aluguel R$ 1.000,00 + taxas

Apartamento, n° 503, com 
02 dormitórios, sala, cozinha, 
lavanderia, banheiro, box para 

carro, localizado na Rua Castro 
Alves, n° 60, Vila Maggi. Aluguel 

R$ 1.400,00 + taxas

Casa residencial, com 02 
dormitórios, sala com lareira, 
cozinha, banheiro, lavanderia 
com churrasqueira, garagem, 
pátio cercado, localizada na 
Av. Conego João Marchesi, 85, 
Canelinha. Aluguel R$ 1.400,00 
+ 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 POR CASA EM LÉO LEOPOLDO. Casa na
Rua Neusa Brizola. (R$ 260 mil). Contato: 54 99694.8720

COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO

LOREÇO E FLORES REPRESENTAÇÃO COMER-
CIAL LTDA., residente na RUA COSTA RICA, 170 - 
PALACE HOTEL - CANELA/RS, 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.

ALUGA-SE Apartamento no Centro de Canela
com: Dormitório casal, Sala/cozinha conjugadas, 

Banheiro com box,  Água quente, pagamento 
de caução,  direto com proprietário, Aluguel R$ 

1.200,00 mensal, incluso IPTU e Seguro. TELEFONE 
e WHATSAPP: 54 99979.7361
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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

* Faleceu dia 07/11 PAULO ROBERTO CASTILHOS JARDIM, aos 
54 anos, residia no Bairro Bom Jesus. Deixa mãe, fi lhos e 
irmãos. Foi sepultado no dia 08/11 no Cemitério Municipal de 
São Francisco de Paula. Os serviços funerais foram realiza-
dos pela Funerária Divina Paz.

* Faleceu dia 10/11 MARIA IGNACIA JOAQUINA DA SILVA FESTO-
GATO, aos 92 anos, residia no Bairro Centro. Deixa fi lhos e 
netos. Foi sepultada no dia 11/11 no Cemitério Municipal de 
Canela. Os serviços funerais foram realizados pela Funerária 
Divina Paz.

* Faleceu dia 11/11 JOÃO ESTEVAN DE MORAES, aos 71 anos, 
residia no Bairro Bom Jesus. Deixa fi lhos e netos. Foi sepulta-
do no dia 12/11 no Cemitério Municipal de Canela. Os serviços 
funerais foram realizados pela Funerária Divina Paz.

Faleceu dia 15/11 TADEU LUIS PEIXOTO, aos 64 anos, residia no 
Bairro Centro. Deixa fi lhos e netos. Foi sepultado no dia 16/11 
no Cemitério Municipal de Taquara. Os serviços funerais 
foram realizados pela Funerária Divina Paz.

Faleceu dia 17/11 GIOVANA RAFAELA PEREIRA VIEIRA, aos 6 
anos, residia no Bairro Canelinha. Deixa pais, irmãos, avós 
e tios.  Foi sepultado no dia 18/11 no Cemitério Municipal de 
Canela. Os serviços funerais foram realizados pela Funerária 
Divina Paz.

* Comunicamos o falecimento do Sra. Ema Cumerlatto dos 
Santos, com 78 anos, residente no bairro Vila Magi, na cida-
de de Canela, deixa seus fi lhos José, Gilmar, Renato e Janete. 
O sepultamento foi realizado dia 21/11 as 16:30 no Cemitério 
Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Maicon Everaldo Braz 
dos Santos, com 31 anos, residente no bairro São Luiz, na 
cidade de Canela, deixa sua esposa Thais  e seus fi lhos Gui-
lherme, Gustavo, Emilim e Kimberlin. O sepultamento foi 
realizado dia 22/07 as 16:30 no Cemitério Ecumênico Parque 
das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento do Sra. Etelvina Correa dos 
Santos Fogaça, com 53 anos, residente no bairro Vila Boeira, 
na cidade de Canela, deixa seus fi lhos José e Rodrigo. O 
sepultamento foi realizado dia 22/08 as 15:00 no Cemitério 
Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Norni Hanh Cardo-
so, com 67 anos, residente no bairro Vila Boeira, na cidade 
de Canela, deixa seu fi lho Victor Marcio, nora e netos. O 
sepultamento foi realizado dia 23/08 as 09:00 no Cemitério 
Municipal de Canela.
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Traficante preso em
flagrante no São Lucas

A Polícia Civil de 
Canela realizou ação 
policial em uma resi-
dência localizada no 
Bairro São Lucas na 
tarde desta quarta-
feira (21). Durante as 
buscas, quatro pesso-
as foram detidas, sen-
do preso em flagrante 
por tráfico de drogas o 
morador da residên-
cia.

Durante as bus-
cas, foi apreendida 
maconha. O crimino-
so mantinha a droga 
fracionada para venda 
a usuários, bem como 
em porção maior.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros infor-
mou que o criminoso 
vinha sendo monito-

rado e era conhecido 
em razão de prisões 
anteriores.  Ele possui 
diversos antecedentes 
e prisões por tráfico, 
sendo esta a quinta 
pelo mesmo crime.

Quando colocado 
em liberdade, pron-
tamente retornou ao 
tráfico. O delegado in-
formou, ainda, que se 
trata de ação policial 
em que foram utiliza-
dos meios modernos 
de investigação, des-
tacando a dedicação 
dos policiais.

A ação integra a 
Operação Anjos da Lei, 
da Delegacia Regional 
de Gramado, que tem 
por objetivo coibir o 
tráfico e o uso de dro-

FOTO: REPROD
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gas nas imediações 
das escolas. O pon-
to de drogas fechado 
pela Polícia Civil de 
Canela estava loca-
lizado a poucos me-
tros da Escola Corália 
Schaeffer.

O criminoso foi 

encaminhado ao Pre-
sídio Estadual de Ca-
nela, tendo o Delega-
do Vladimir Medeiros 
representado pela de-
cretação de sua prisão 
preventiva, para que 
responda ao inquérito 
policial preso.

Carreta sem freios arrasta
carro e invade terreno

Ontem (22), por voltas das 9h, 
uma carreta, placas IFU 9035, de Ca-
nela, que estava estacionada na Rua 
Luiz Thomazi, próxima à Praça Luiz 
Wender, perdeu os freios e desceu de 
ré, morro abaixo.

No caminho, ela arrastou o GM/
Vectra, placas IRR 4107, de Canela.

Além de arrastar o veículo, a 
carreata carregada de areia invadiu 
o pátio de uma residência, parando 
a poucos centímetros da casa.

FOTO: FRANCISCO ROCHA

Morre no hospital jovem
que havia tentado suicídio

O Samu e os Bombeiros de Canela 
foram acionados por volta das 17h da 
tarde de quarta (21), no bairro São Luiz, 
onde um jovem tentou suicídio por en-
forcamento, na Rua Olavo Luiz da Silva.

Ele foi socorrido por populares, mas 
não apresentava sinais vitais. No local, 
foi reanimado duas vezes pelas forças 
de emergência e levado ao Hospital de 
Canela, onde foi atendido e mais uma 
vez reanimado. Ele permaneceu vivo, 
mas em estado grave, na emergência 
do HCC e faleceu na manhã de ontem 
(22), sendo sepultado no final da tarde 
de ontem.

FOTO: FRANCISCO ROCHA

75% dos presos do 
semiaberto que
deveriam estar

trabalhando não
foram localizados
A Polícia Civil de 

Canela e o Ministé-
rio Público de Canela 
realizaram ação con-
junta na manhã desta 
quarta-feira (21), oca-
sião em que foi defla-
grada a segunda etapa 
da “Operação Exter-
no”, cujo objetivo foi 
realizar a fiscalização 
dos trabalhos exter-
nos desenvolvidos pe-
los presos do Presídio 
Estadual de Canela.

Por lei, para que 
o apenado que este-
ja cumprindo pena 
quando condenado 
pela prática de al-
gum crime possa sair 
do presídio durante 
o dia para trabalhar, 
ele precisa compro-
var estar empregado, 
sendo assim autori-
zado para trabalhar 
durante o dia e retor-
nar para pernoitar no 
presídio.

A ação conjun-
ta desta quarta-fei-
ra visitou todos os 
vínculos de empre-
go informados pelos 
apenados, realizando 
fiscalizações nas cida-
des de Canela, Grama-
do e Santa Maria do 
Herval.

Ao todo, consta-
tou-se que 75% dos 
presos não se encon-
travam nos locais de 
trabalho durante a 
fiscalização. O per-
centual é exatamente 
o mesmo verificado 
na primeira etapa da 
Operação Externo, re-

alizada no ano passa-
do (2017).

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 
de Canela, informou 
que o objetivo da ação 
era fazer com que os 
apenados do regime 
semi-aberto, quando 
ainda envolvidos em 
crime, mesmo cum-
prindo pena, retor-
nem ao presídio para 
que permaneçam pre-
sos, mas no regime 
fechado, sem o direito 
de circularem livre-
mente pelas ruas du-
rante o dia fingindo 
vínculos de trabalho 
que na verdade não 
existem. A autorida-
de policial destacou, 
ainda, que são inves-
tigados alguns em-
pregadores, pois se 
verificou que atestam 
trabalho de apenados 
mesmo quando não 
prestados.

O Ministério Pú-
blico de Canela infor-
mou que o resultado 
dessa fiscalização 
será encaminhado à 
Promotoria de Justiça 
Regional de Caxias do 
Sul, atual responsável 
pela Execução Crimi-
nal na comarca de Ca-
nela.

Participaram da 
ação cerca de vinte po-
liciais civis, inclusive 
pertencentes ao refor-
ço de efetivo da Opera-
ção Serra, e servidor 
do Ministério Públi-
co.

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

George Orwell

Ofício SMGPG/DLC n.º 451/2018             

O Secretário de Governança, Planejamento e Gestão 
do Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, informa a publicação 
dos seguintes editais:
Edital de Pregão Presencial 74/2018 – Contratação 
de empresa para locação de palco, geradores, tendas 
e banheiros químicos para o evento “74º Aniversário de 
Emancipação Política do Município de Canela”, con-
forme convênio celebrado com o Ministério do Turis-
mo (CONVÊNIO Mtur/MUNICÍPIO DE CANELA/RS/Nº 
879672/2018)
Credenciamento 01/2018 - Contratação de vagas es-
colares de educação infantil de até 1.100 (mil e cem) va-
gas de turno integral junto às Instituições Educacionais 
Comunitárias, Confessionais Educacionais ou Filantró-
picas Educacionais sem fi ns lucrativos, estabelecidas 
dentro do perímetro urbano do município de Canela 
para atender os alunos excedentes da Rede Municipal.
Informações poderão ser obtidas no Departamento de 
Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Ca-
nela/RS, através do fone (54) 3282 5100 ou através do 
e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@cane-
la.rs.gov.br.

  Canela, 22 de novembro de 2018.

Vilmar da Silva Santos
Secretário Municipal de Governança,
Planejamento e Gestão

Canelense se vinga da Corsan...

É hoje que
eu queimo
essa caixa!

Revista Hortênsias
Você recebe encartada, 

nesta edição da Folha, mais 
uma revista Hortênsias.

Nela você confere um 
pouco do que vai acontecer 
nas programações de Natal 
da Região. Boa leitura.

Chegada do Papai Noel
Amanhã acontece a Che-

gada do Papai Noel em Cane-
la. Com todo respeito à Gra-
mado e tudo que representa 
o Natal Luz e como ele se or-
ganizou e se afi rmou em ter-
mos de evento, nenhum es-
petáculo bate a Chegada do 
Papai Noel.

O canelense tem que ba-
ter no peito, se encher de or-
gulho e dizer: o mais bonito 
espetáculo de Natal da região 
é feito aqui.

É o mais bonito sim, pelo 
cenário, a Catedral, e a ma-
neira lúdica como acontece o 
espetáculo.

E não é só o mais bonito, 
é também o mais comuni-
tário, ainda mais este ano, 
envolvendo novamente a co-
munidade escolar.

Dá um orgulho ou não 
dá?

Claro que é gratuito
Vamos ter Michel Teló e 

Paralamas do Sucesso, dois 
shows com acesso gratuito à 
comunidade e turistas, como 
você confere nas matérias da 
Revista Hortênsias.

O brabo é ler uns comen-
tários de engraçadinhos di-
zendo que nada é de graça. 

Claro que é, o acesso ao show 
é totalmente gratuito.

Quem vai pagar o Michel 
Teló para tocar em Canela é 
o patrocínio do Ministério do 
Turismo e quem vai pagar 
o Paralamas é o Município, 
dentro de tudo o que paga 
para fazer o Sonho de Natal.

Mas tem gente que acha 
ruim.

Assim como eu critico 
alguns membros da atual 
administração, que não en-
tenderam que a eleição não 
acabou, tem um pessoal que 
se acha oposição que pensa o 
mesmo.

Canela não é de nenhum 
partido político pessoal, é 
dos canelenses, se vocês se 
acham donos de alguma coi-
sa é melhor olhar para o que 
foi as eleições presidenciais 
deste ano.

E vamos combinar que 
corneta até picolezeiro toca 
né? Criticar o que é legal, 
uma baita iniciativa, como 
estes shows nacionais é bir-
ra de criança.

Sobre a Corsan
Quem esperava que a 

Corsan, essa semana, fosse 
cumprir prazos e fazer um 
serviço de excelência, certa-
mente acredita (de verdade) 
em Papai Noel.

Claro que a Corsan atra-
sou, claro que a Corsan não 
entregou o que prometeu, 
claro que a Corsan informou 
um dado sobre o abasteci-
mento de Canela e Gramado 
que não condiz com a reali-

dade.
Agora, a culpa não é só da 

Corsan, é também dos prefei-
tos, todos que passaram por 
Canela e Gramado, que sem-
pre passaram a mão na com-
panhia, talvez por não querer 
se indispor com o governo do 
estado.

É culpa dos prefeitos 
também, permitir esse cres-
cimento descontrolado da ci-
dade.

Agora, uma vantagem 
Constantino e Fedoca levam 
sobre os prefeitos que os an-
tecederam e sobre a Corsan: 
eles ainda tem tempo para 
fazer alguma coisa, porque, 
convenhamos, numa região 
em que mananciais de água 
não faltam, sofrer com de-
sabastecimento só pode ser 
descrito com uma palavra: 
INCOMPETÊNCIA!

 

Sobre o lixo
Esvaziou o chamamento 

da Prefeitura para contratar 
uma empresa para assumir 
o lixo em Canela. Só quem 
compareceu foi a Geral e é 
claro que ela colocou o valor 
que acredita ser o ideal na 
sua proposta, bem acima do 
que a Prefeitura quer pagar.

Agora, o secretário To-
masine pode tentar fazer 
novamente a contratação 
emergencial, com as empre-
sas que não apareceram, ou 
aceitar a proposta da Geral.

Detalhe, faltam 12 dias 
para encerrar o contrato com 
a Geral. Depois…
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