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O BRILHO NO TEU OLHAR:
participação comunitária é 
destaque no Sonho de Natal

Confi ra a programação do evento para
este fi nal de semana. Páginas 2, 8 e 9

Polícia Civil realiza
diversas operações

em Canela
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Alunos da Escola João Alfredo na árvore cantante

Casal de trafi cantes é preso no
centro da cidade. Páginas 16 a 19

55 anos depois,
Canela espera
novamente a

chegada do trem

Locomotiva revitalizada chega na
próxima quinta. Caderno Dois

Prefeitura e Geral se
acertam. Contrato do
lixo é prorrogado por

mais um ano. Página 4
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A amizade desenvolve a felicidade e reduz 
o sofrimento, duplicando a nossa alegria e 

dividindo a nossa dor.  Joseph Addison

O brilho no
teu olhar
Aconteceu domingo 

(25), a abertura da 31ª 
edição do Sonho de Na-
tal de Canela, que neste 
ano tem o tema “O bri-
lho no teu olhar”.

Dança, música, te-
atro, show de luzes, 
show de fogos e muita 
tecnologia antecederam 
a tradicional descida do 
Bom Velhinho da torre 
da Catedral de Pedras.

Em uma encenação 
que contou o envolvi-
mento da comunida-
de canelense com seu 
evento de Natal, milha-
res foram às lágrimas e 
assistiram, ainda, um 
grandioso show de fo-
gos, combinado com 
música e a iluminação 
da Igreja Nossa Senhora 
de Lourdes.

Meu destaque fi ca 
por conta dos alunos 
da Escola João Alfredo 

Corrêa Pinto, no coral 
infantil, e das escolas 
Severino Travi e Ber-
tholdo Oppitz, do corpo 
de dança.

Como é importante 
envolver nossos alunos 
no Sonho! Parabéns, 
aos professores e comu-
nidades destas escolas, 
que abraçaram o proje-
to que já é um sucesso.

Advento
O tempo de prepa-

ração para o Natal não 
tem data fi xa para co-
meçar, ou seja, muda 
de ano para ano.

Muita gente pensa 
que o tempo de prepa-
ração para o Natal, o 
Advento, sempre come-
ça no dia 1 de dezembro 
e que esta é uma data 
fi xa. Mas não é. 

O Advento começa 
no primeiro domingo 
depois da solenidade 
de Cristo Rei (que tam-

bém acontece em um 
domingo). Se você qui-
ser ver de outro ângu-
lo, basta pensar que o 
início do Advento se dá 
no quarto domingo an-
terior ao Natal. 

Por outro lado, o en-
cerramento do Adven-
to tem, sim, data fi xa, 
pois sempre termina no 
Natal. Portanto, este pe-
ríodo começa em uma 
data variável e acaba 
em uma data fi xa. 

Isso faz com que 
o Advento não tenha o 
mesma duração todos 
os anos. Para sermos 
exatos, ele leva entre 21 
e 28 dias, de acordo com 
o ano.

Em 2018, portan-
to, o Advento irá de 2 
de dezembro até 24 de 
dezembro inclusive, ou 
seja, terá 23 dias. Em 
2019, durará um dia a 
mais: de 1 a 24 de de-
zembro.

Temer sanciona reajuste dos ministros do STF
O presidente Michel 

Temer sancionou nes-
ta segunda-feira (26) o 
reajuste para ministros 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF). Com isso, 
o ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
Luiz Fux revogou o auxí-
lio-moradia para juízes, 
integrantes do Ministé-
rio Público, Defensorias 
Públicas e tribunais de 
contas.

O reajuste para mi-
nistros do STF, de R$ 33 
mil para R$ 39 mil, foi 
aprovado no Senado 
no dia 7 de novembro. 
Embora o Supremo te-
nha recursos no próprio 
orçamento para pagar 

o reajuste, o aumen-
to causou preocupação 
no governo federal e na 
equipe do próximo pre-
sidente, Jair Bolsonaro, 
que temiam o impacto 
nas contas públicas.

Isso porque o reajus-
te de ministros do STF 
gera um "efeito cascata" 
nas carreiras do funcio-
nalismo, já que dispara 
um aumento automáti-
co para a magistratura 
e para integrantes do 
Ministério Público. O sa-
lário de ministro do Su-
premo funciona como 
teto para o serviço pú-
blico. O fi m do auxílio-
moradia foi uma alter-
nativa negociada entre 

o Palácio do Planalto e 
o STF para reduzir o im-
pacto do reajuste.

Segundo estimativa 
feita por consultorias 
da Câmara e do Senado 
Federal, o reajuste para 
ministros do Supremo 
terá um impacto de R$ 
1,375 bilhão nas contas 
da União no ano que 
vem (R$ 4 bilhões in-
cluindo estados e muni-
cípios).

De acordo com a co-
missão de Orçamento, 
no Congresso, o gasto da 
União com auxílio-mo-
radia para juízes e in-
tegrantes do Ministério 
Público é de R$ 450 mi-
lhões por ano. Fonte: G1

Delegado Vladimir é homenageado pelo Rotary
O Rotary Club de Ca-

nela, por ocasião da visi-
ta do Governador Distri-
tal Ilo Vile Coutinho e em 
jantar realizado na noite 
desta segunda-feira (26) 
no Clube Serrano, home-
nageou o Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular da 
Delegacia de Polícia de 
Canela, outorgando-lhe 
o título de “Amigo do Ro-
tary”.

O reconhecimen-
to deu-se em razão dos 
projetos realizados em 
conjunto entre a Polí-
cia Civil e o Rotary Club 
na cidade, em especial o 
“Pedalar Faz O Bem”, que 
distribuiu dezenas de 
bicicletas que estavam 
apreendidas na Dele-
gacia de Polícia há lon-
go tempo a crianças do 
Abrigo e do Centro Social 
Padre Franco.

O certifi cado entre-
gue na ocasião ao ho-
menageado referiu que 
o reconhecimento deu-
se “pela incansável lide-
rança demonstrada no 
exercício de sua profi ssão 
e pelo seu espírito huma-
nitário, comprovados nos 
projetos e atividades de 

cunho social e comunitá-
rio desenvolvidos por ele 
em nossa comunidade”.

Vladimir Medeiros 
agradeceu o reconhe-
cimento, renovando o 
compromisso de parce-
ria com o Rotary para o 
desenvolvimento de no-
vos projetos em 2019.
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Natal da Criança precisa doações
Os responsáveis do Na-

tal da Criança em Canela 
iniciam a preparação de 
mais um evento que aten-
de crianças de diversos 
bairros da cidade com uma 
grande festa no dia 15 de 
dezembro.

Neste ano, a necessida-
de são brinquedos, balas e 
refrigerantes. Doações po-
dem ser feitas aos organi-
zadores pelos fones/What-
sApp (54) 99901-1828 e (54) 
99907-8631, com Davenir.
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Que lindo
espetáculo!

Mas você
podia ajudar

né?



O Deport Contabi-
lidade realiza a 15º do 
Natal Solidário. Neste 
ano, o foco é material 
escolar, que será do-
ado a alunos da zona 
rural de Canela.

Em 2017, 50 famí-
lias foram beneficia-
das com 1.700kg de 
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Apae
recebe 
cadeira 
de rodas

Na segunda (26), 
Canela realizou a do-
ação de duas cadeiras 
de rodas para a Apae, 
provenientes da cam-
panha do lacre, que 
tem o apoio da comu-
nidade que guardas os 
lacres das latinhas e 
doa ao Rotary.
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Natal da 
Criança

Também na se-
gunda (26) de novem-
bro, Davenir Melo, 
coordenador do Natal 
da Criança,  recebeu 
doações de balas para 
o evento. As balas fo-
ram doadas pelos in-
tegrantes da família 
rotária de Canela.
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Cavalgada das Prendas
arrecada doações para o HCC

No último dia 15 de no-
vembro, a comissão de orga-
nizadoras da Cavalgada das 
Prendas de Canela realizou 
uma doação ao Hospital de 
Canela. Foram 298 litros de 
leite e mais 4 caixas de água 
em copos, que foram entre-

gues pelas representantes 
Márcia Cardoso, Norci Port e 
Saionara de Oliveira e rece-
bidas por um funcionário do 
HCC.

Doação ao Amigo Bicho
Além do leite doado ao 

HCC, foram mais 158kg de ra-
ção doados à Associação Ami-

go Bicho de Canela, recebidos 
pelo vereador Jerônimo Terra 
Rolim.

 “Nós divulgamos a tradi-
ção nativista junto com uma 
ação social sem fins lucrati-
vos. Agradecemos a parceria 
das 140 prendas da Cavalga-
das, dos participantes e cola-
boradores”, afirmou Norci.
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A UCS Hortênsias oferece cursos presenciais 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 participar 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 
complementares através do site www.ucstec.com.
br.

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

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

CURSOS DE
APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições através do site:
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. Horá-
rio: 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

alimentos, 110 kits de 
material escolar, 120 
pacotes de doce e 300 
brinquedos.

Podem ser doa-
dos material escolar, 
brinquedos e doces, 
diretamente na De-
port Contabilidade, 
até 13 de dezembro.
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Dono da Lebes contou sua história em Canela
“Quero ter uma 

nova profissão, vou vi-
rar palestrante, pois sou 
grato pelo que conquis-
tei e me sinto na obri-
gação de compartilhar 
esta história com outras 
pessoas”. Esta frase nor-
teou a agenda de Otélio 
Drebes, proprietário da 
rede de Lojas Lebes, nes-
te dia 22 de novembro.

O primeiro compro-
misso do dia foi uma vi-
sita ao vice-prefeito de 
Canela Gilberto César, 
quando conversaram 

sobre empreendedoris-
mo e turismo. O encon-
tro contou com a pre-
sença do presidente do 
Sindilojas Hortênsias, 
Guido José Thiele, e do 
executivo da entidade, 
Nilvio Castanheiro.

A visita cortesia 
teve como objetivo 
apresentar ao Executivo 
canelense o projeto que 
está sendo realizado 
pela equipe Otélio Dre-
bes, que é contar sua 
história de sucesso ins-
pirando outros empre-

endedores.
O Clube Serrano foi 

palco para uma pales-
tra jantar oferecida por 
Otélio, contando com o 
apoio do Sindilojas Hor-
tênsias. O empresário 
iniciou contando sua 
trajetória que começou 
aos 6 anos de idade, 
quando passou a ven-
der rapaduras, as quais 
ele sabia fazer com ma-
estria. Anos depois ini-
ciava o seu sonho de 
trabalhar com roupas. 
No início uma pequena 

loja com dois funcioná-
rios. Hoje ele conta com 
mais de três mil cola-
boradores e mais de 150 
lojas. De forma muito 
descontraída, ele mos-
trou que persistência e 
criatividade foi o que o 
levou ao sucesso.

“Ficamos honrados 
por sermos apoiadores 
deste evento, pela his-
tória de sucesso e pelo 
carisma do senhor Oté-
lio Drebes. Ele é uma re-
ferência para nós lojis-
tas”, destaca Thiele. Guido Thiele, Otélio Drebes e Gilberto Cesar
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Gramadozoo trata tamanduá ferido
O zoológico de 

Gramado recebeu 
um tamanduá-mi-
rim ferido. O animal 
foi resgatado na ci-
dade de Igrejinha, no 
Vale do Paranhana, 
após ser atacado por 
um cachorro e enca-
minhado ao zoo pela 
Secretaria Estadu-
al de Meio Ambiente 
(Sema).

Segundo o veteri-
nário Renan Stadler, 
responsável técni-

co do Gramadozoo, o 
tamanduá não apre-
senta fraturas. O ani-
mal foi sedado e me-
dicado pela equipe 
do zoo. "Na avaliação 
clínica, percebemos 
que ele não tem ne-
nhuma lesão grave", 
diz. Stadler observa 
que a equipe trabalha 
pela reintrodução do 
animal na natureza. 
"Acreditamos que logo 
ele poderá voltar a 
vida livre", afirma.
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Canela presente nos Jogos Abertos
de Badminton em Caxias do Sul

Nos dias 24 e 25 de 
novembro, aconteceu 
em Caxias do Sul, os 
Jogos Abertos de Bad-
minton.Canela esteve 
representada por 19 
atletas do Programa 
Esporte e Saúde, das 
escolas municipais 
e Ernesto Dante Ber-
toluci Dornelles, que 
participam do proje-
to de Badminton, no 
contra turno realizado 
na Escola João Alfredo 
e também estudantes 
da Escola Municipal 
Severino Travi, que 
contam com projeto 
próprio.

Alguns atletas ca-
nelenses consegui-
ram alcançar as quar-
tas de final do torneio, 
mas desta vez não 
conquistamos meda-

lhas. “O nível de alguns 
atletas do torneio é 
bastante alto e a Esco-
la Murialdo de Caxias 
do Sul, conquistou a 
maior parte das me-
dalhas, já tem o pro-
jeto há muito tempo e 

pode ser considerado 
um centro de excelên-
cia. Não ganhamos 
medalhas, mas com 
certeza a experiência 
foi muito importante 
para todos, até para 
sabermos que ainda 

temos muito a evoluir 
para chegar à um ní-
vel mais competitivo à 
nível estadual” relatou 
Eduardo Mundstock, 
coordenador de Des-
porto Escolar da Se-
cretaria de Educação.
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Talento Serrano
encara mais 
uma decisão

O Talento Serrano, 
categorias de base do 
E. C. Serrano de Cane-
la, volta a campo nes-
te sábado (1º), pela Liga 
Serra Gaúcha, desta 
vez para disputar as 
semifinais da catego-
ria sub 15, com jogos 

realizados na cidade 
de Pinto Bandeira.

Os canelenses en-
frentam a AABG, na 
outra chave, o Lajea-
dense pega o Grêmio 
NP. Caso vença, o Ta-
lento Serrano joga a 
final no mesmo dia.

Equipe sub 15 do Talento Serrano

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Prefeitura e Geral
Transportes se acertam
e contrato é prorrogado

por mais um ano
Uma novela que 

se arrasta há meses, 
o contrato da coleta 
de lixo em Canela foi 
prorrogado por mais 
um ano, a partir do 
próximo dia 03.

Segundo a Prefei-
tura, “com o objeti-
vo de tranquilizar a 
população canelense, 
será assinado o con-
trato de serviço de co-
leta e triagem de re-
síduos com a empresa 
Geral Transportes, o 
que permitirá a ma-
nutenção dos serviços 
de coleta e transbordo 
de lixo urbano, sem 
interrupção, pre-
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servando o interesse 
público, as questões 
de saúde pública e o 
compromisso da Ad-
ministração Munici-
pal com o bem-estar 

da comunidade”.
Não há confir-

mação oficial, mas, 
com o aditivo no con-
trato, a Prefeitura irá 
pagar R$ 471.264,44 

pelo serviço. Ante-
riormente, o paga-
mento mensal era de 
mais de R$ 427mil, 
uma diferença de R$ 
44 mil.

Jovens da ACM Hortênsias
no Egali e Acemíadas

ACM Região das 
Hortênsias realizou 
uma reunião com os 
jovens que participa-
rão das Acemíadas, 
hoje (30), sexta-feira, 
e do EGALI, amanhã 
(01), para discutir a 
logística de viagem e 
de estadia em Porto 
Alegre. Os dois even-
tos ocorrem na ACM 
Esportes Centro.

É com orgulho 
que a ACM Região 
das Hortênsias está 
em preparação para 
competir em duas 
modalidades nas Ace-
míadas: Basquete e 
Futsal.

No total, serão 27 
atletas competindo 
durante este dia es-
pecial e os atletas da 
nossa unidade estão 
confiantes para mais 
esta conquista.

No dia seguinte, 
além dos jogos, ocor-
rerá também na ACM 
Esportes Centro o 

EGALI (Encontro Gaú-
cho de Líderes), que 
reunirá todos os jo-
vens líderes Acemis-
tas do Rio Grande do 
Sul para participarem 
de debates sobre te-
mais atuais. Aqui na 
ACM Região das Hor-
tênsias, já estamos 

com uma grande ex-
pectativa para este 
encontro, de extrema 
importância para o 
desenvolvimento da 
liderança de cada um.

A ACM acredita no 
potencial do espor-
te como ferramenta 
para o desenvolvi-

mento individual e 
coletivo, promovendo 
a vida saudável e as 
relações humanas, 
além de valores como 
respeito às diferen-
ças, espírito de equi-
pe, disciplina, coo-
peração, tolerância e 
solidariedade.
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Edital nº 6058

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil des-
ta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: LIUMAR 
MACEDO BLAUTHER, natural deste Estado, nascido nesta Cida-
de, vendedor, solteiro, domiciliado e residente na Rua Paul Harris, 
n° 400, Centro, apto. 02, nesta Cidade e GABRIELA VALENTE 
DOS SANTOS, natural deste Estado, nascida na Cidade de Santia-
go, secretária, solteira, domiciliada e residente na Rua Paul Harris, 
n° 400, Centro, apto. 02, nesta Cidade. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

Canela, 26 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital nº 6059

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil des-
ta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: CRISTIAN 
SANTANA CALIARI, natural deste Estado, nascido na Cidade de 
Caxias do Sul, funeleiro, solteiro, domiciliado e residente na Estrada 
Guiné Pereira, n° 109, Bairro Alpes Verdes, nesta Cidade e JULIA 
IZIDORO NOBRE, natural do Estado do Rio de Janeiro, nascida na 
Cidade de Rio de Janeiro, vendedora, solteira, domiciliada e resi-
dente na Estrada Guiné Pereira, n° 109, Bairro Alpes Verdes, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 27 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital nº 6060

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil des-
ta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: MATEUS 
WILLIAM DE MORAES ANDRADE, natural deste Estado, nascido 
na Cidade de Gramado, auxiliar de serviços gerais, solteiro, domici-
liado e residente na Avenida Cônego João Marchesi, n° 800, Bairro 
São Lucas, nesta Cidade e RAQUEL SANTOS SILVA, natural do 
Estado da Bahia, nascida na Cidade de Vitória da Conquista, cama-
reira, solteira, domiciliada e residente na Rodovia Canela - Saiqui, 
Bairro Distrito Industrial, nesta Cidade. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

Canela, 27 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital nº 6061

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil des-
ta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: IVÃ NOLL 
DE LIMA, natural deste Estado, nascido na Cidade de Novo Ham-
burgo, garçom, divorciado, domiciliado e residente na Rua Felipe 
Trancador, n° 25, Loteamento Wortmann, apto 01, nesta Cidade e 
GRASIELA SILVEIRA DE SOUZA, natural deste Estado, nascida 
nesta Cidade, auxiliar de limpeza, viúva, domiciliada e residente na 
Rua Felipe Trancador, n° 25, Loteamento Wortmann, apto 01, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 28 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital nº 6062

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil des-
ta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: LINDO-
NEZ ROSA DA SILVA, natural deste Estado, nascido na Cidade de 
Cambará do Sul, metalúrgico, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua da Pedreira, n° 154, Bairro Vila Irma, nesta Cidade e MARIA 
ANGELA VELHO DOS SANTOS, natural deste Estado, nascida na 
Cidade de Cambará do Sul, auxiliar de limpeza, solteira, domicilia-
da e residente na Rua da Pedreira, n° 154, Bairro Vila Irma, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 29 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital nº 6063

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil des-
ta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: CHEDI 
RAFAEL DA SILVA, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, 
pintor, solteiro, domiciliado e residente na Rua 1º de Janeiro, n° 
1482, Bairro Santa Marta, nesta cidade e VIVIANA APARECIDA 
CRUZ BERNARDO, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, 
diarista, solteira, domiciliada e residente na Rua 1° de Janeiro, n° 
1482, Bairro Santa Marta, nesta Cidade. Quem conhecer impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 29 de novembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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Escola Cônego João Marchesi receberá
investimentos de mais de R$ 320 mil

A Prefeitura de Ca-
nela teve mais uma 
edição do Projeto Ca-
nela Participa na noi-
te de terça-feira (27), 
no bairro Ulisses de 
Abreu, para anunciar 
a execução de uma 
ampla reforma na 
Escola Municipal de 
Ensino Fundamental 
Cônego João Marche-
si, buscando dar mais 
segurança e conforto 
aos usuários.

O encontro acon-

teceu na própria es-
cola que receberá o 
investimento total de 
R$ 326.624,83 contem-
plando as seguintes 
melhorias: reforma 
de parte da cobertu-
ra, novo sistema para 
recolhimento de água 
da chuva, mais de 
1.000,00 m² de nova 
pavimentação exter-
na, com criação de 
grandes áreas de con-
vivência para os es-
tudantes, adequação 
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Canela aguarda inclusão da Rota
Panorâmica no orçamento de 2019

O projeto de cons-
trução da Rota Pano-
râmica, que ligará os 
municípios de Cane-
la e Três Coroas, tem 
contado com muito 
esforço político. No 
orçamento federal de 
2018 estava incluído 
um valor para o início 
da obra, no entanto, o 
Governo Federal redi-
recionou os recursos 
para outras áreas da 
Saúde e Educação.

Após, a articu-
lação política foi re-
tomada, visando 
incluir novamente 
verbas para a Rota Pa-
norâmica na LOA (Lei 
de Orçamento Anual) 
de 2019, através da 

Bancada Gaúcha na 
Câmara dos Deputa-
dos. Por meio de uma 
indicação do Depu-
tado Federal Renato 
Molling (PP) o pro-
jeto da obra foi para 
votação e o pleito foi 
novamente aprova-
do, tendo orçamento 
total prévio de R$ 50 
milhões (valor total 
necessário para exe-
cução da obra). 

Na semana pas-
sada Germano Junges 
participou de uma 
reunião com Beto 
Faro (PT/PA) -  depu-
tado Relator Setorial 
do Turismo para a 
LOA 2019 perante a 
Comissão Mista de 

Orçamento (CMO). “O 
deputado Faro sina-
lizou positivamente, 
confirmando que irá 
prever um valor para 
nossa demanda na 
LOA 2019”, afirma Ger-
mano. 

“Esta estrada será 
uma rota alternativa 
de ligação entre a Ser-
ra e a Região Metro-
politana, melhorando 
a mobilidade urbana 
de toda a região. Além 
disso, fortalecerá um 
roteiro turístico re-
pleto de parques e ou-
tros atrativos natu-
rais”, avalia o prefeito 
Constantino Orsolin.

A confirmação de 
recursos para o início 

O secretário Adjunto de Governança, Planejamento e Gestão,
Germano Junges, e o deputado Beto Faro
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das obras da Rota Pa-
norâmica só ocorrerá 
após a publicação da 
LOA de 2019. Caso o 
pleito seja atendido, 

os próximos passos 
serão: cadastramento 
do projeto executivo 
junto ao Ministério do 
Turismo, aprovação, 

empenho no Governo 
Federal, formalização 
do convênio, abertura 
do processo licitatório 
e início da obra.

dos pisos para atender 
a acessibilidade, me-
lhorias na segurança 
dos acessos aos pré-

dios da escola, com 
inclusão de novos re-
vestimentos, guarda-
corpos e corrimãos, 

nova iluminação ex-
terna com lâmpadas 
de LED e finalização 
da quadra poliespor-

tiva, com novo piso 
de concreto e equipa-
mentos para a prática 
de esportes.
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Alberi Dias lança o
Projeto Amigos do HCC

Na última terça-
feira, o Presidente da 
Câmara de Vereadores 
de Canela, Alberi Dias, 
recebeu em seu gabi-
nete o Presidente do 
Hospital de Caridade 
de Canela (HCC), Antô-
nio Saldanha, e a Pre-
sidente da Associação 
Beneficente Amigos 
Solidários de Cane-
la (Abasc), Ana Maria 
Nunes. O vereador 
apresentou o projeto 
e explanou sobre as 
principais ações que 
pretende colocar em 
prática com os Ami-
gos do HCC.

A principal delas, 
é formar uma “incu-
badora” de doações, 
para que a cada mês 
o auxílio ao hospital 
aumente e possibilite 
uma melhor condi-
ção de atendimento 
a nossa comunidade. 
Para isso ser posto em 
prática, Alberi forma-
rá um grupo de vo-
luntários que irá nos 
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bairros da cidade, in-
corporando doadores 
a este grupo.

A comunidade po-
derá auxiliar o hospi-
tal da forma que lhe 
for possível, seja com 
alguma doação finan-
ceira, ou com medi-
camentos ou comida, 
enfim, o que o HCC 
necessitar para baixar 
o gasto fixo mensal da 
instituição que é mui-
to alto. Atualmente, 
o deficit do hospital 

mensalmente bate na 
casa dos 170 mil reais.

Para Alberi, se a 
grande maioria se en-
gajar na ideia, o hos-
pital pode ser muito 
beneficiado: “Se con-
seguirmos hoje, men-
salmente, centenas 
de famílias na cidade 
que contribuam com 
5, 10, 15 reais mensais, 
isso geraria uma ren-
da muito importante 
para nosso hospital e 
todo mundo sairia ga-

nhando. Não podemos 
permitir jamais que o 
hospital feche, e por 
isso, precisamos nos 
engajar nessa campa-
nha”, finalizou Alberi.

Além de buscar 
doadores, o vereador 
buscou a confecção 
de camisetas alusi-
vas à este projeto, que 
em alguns dias, serão 
comercializadas nos 
bazares da ABASC, e a 
renda será revertida 
ao HCC.

Campanha Canela Solidária
auxilia HCC e Amigo Bicho

Na última semana, 
após diversos encontros 
e reuniões, o vereador 
Marcelo Savi (MDB) con-
seguiu viabilizar o lan-
çamento e promoção da 
campanha "Canela Soli-
dária", que irá beneficiar 
diversas entidades e a 
comunidade em geral, 
em especial o Hospital 
de Caridade de Canela 
(HCC), a Associação Be-
neficente Amigos Soli-
dários de Canela (Abasc), 
ONG Amigo Bicho, Amor 
sem Raça e a Assistência 
Social, que ficará res-
ponsável pelo repasse 
dos alimentos.

O projeto, que rece-
berá apoio da Secretaria 
de Turismo, na pessoa 
do secretário Ângelo 
Sanches, terá pontos de 
coleta de alimentos e 
de ração para animais 
na Praça João Corrêa, 
durante todo o período 

do Sonho de Natal. Aos 
interessados em doar 
ração e alimentos, bas-
ta procurar as caixas de 
coleta que estarão na 
Central de Informações, 
na praça. Além disso, 
durante a campanha, 
serão colocadas em su-
permercados, clínicas 
veterinárias e pet shop, 
caixas para arrecadar 
essas doações.

Nos principais 
eventos deste final de 
ano da cidade, voluntá-
rias ligadas a campanha 
arrecadarão doações em 
dinheiro, para repassar 
ao hospital, ou realizar 
a compra de materiais 
que estão ficando escas-
sos no HCC. Nessa mes-
ma linha, a responsável 
pela secretária de Assis-
tência Social, Andressa 
da Conceição, entrou 
neste projeto e se pron-
tificou a ajudar na cam-

panha e a destinar os 
alimentos às famílias 
humildes de nosso mu-
nicípio, que estão inscri-
tas no cadastro único e 
que realmente necessi-
tam desta ajuda.

O vereador Mar-
celo Savi comemorou 
esta parceria e convoca 
a toda a comunidade 
para ajudar: "Canela vem 
crescendo, vem se desen-

volvendo, mas continua-
mos com problemas sé-
rios. E ações como essa, 
com todos ajudando, 
pode mostrar uma ci-
dade mais unida, mais 
solidária, e unidos, todos 
somos mais fortes. Doe, 
ajude, se todos se empe-
nharem, nem que seja 
um pouco, já mudare-
mos a vida de milhares", 
ressaltou o vereador.

Vereador Marcelo Savi, a secretária
Andressa da Conceição e representantes
da Abasc e Amigo Bicho
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Espetáculos
beneficentes do

Natal Luz confirmam 
a grande sinergia do 
Natal gramadense

O novo projeto so-
cial da Secretaria de Ci-
dadania e Assistência 
Social de Gramado em 
parceria com a Grama-
dotur resultou em uma 
grande arrecadação de 
alimentos, material es-
colar, material de lim-
peza, ração para cães 
e gatos e brinquedos. A 
pasta teve a parceria de 
todas as secretarias mu-
nicipais da Prefeitura de 
Gramado.

O projeto denomi-
nado de "Sinergia de-
Natal Gramadense" foi 
criado com o objetivo 
da comunidade local 
poder demonstrar sua 
solidariedade para com 
as causas sociais. A Gra-
madotur disponibilizou 
6.800 ingressos em oito 
grandes espetáculos do 
Natal Luz. O Prefeito de 
Gramado, Fedoca Ber-
tolucci (PDT) agradeceu 
a todos os envolvidos,” 
sobretudo às equipes 
da Gramadotur e Secre-
tarias, e em especial a 
comunidade gramaden-
se”, disse ele. Já o vice
-prefeito Evandro Mos-
chem (MDB) comentou 
que “é muito bom pro-
porcionar aos cidadãos 
de Gramado assistirem 
os shows do Natal Luz 
e de contra partida, 
ajudarem os grama-
denses mais necessi-
tados”. A Secretária da 
Assistência Social, Ana 
Lovatto Sartori (MDB), 
fez questão de destacar 
a qualidade do que foi 
arrecadado. “Recebemos 
produtos de qualidade, 
pois pensamos muito 
nas pessoas e a comu-
nidade entendeu nosso 
projeto, as pessoas saí-
ram de suas casas para 

ajudar, isto sim tem um 
valor social muito gran-
de”, disse. A Secretária 
confirmou que para 
2019 pretendem realizar 
novamente esta ação. 
“Vamos ajustar algumas 
situações, mas vamos 
seguir a mesma linha, 
foi muito positivo”, con-
cluiu Ana Sartori.

Foram arrecadados 
com o Projeto 1296 kg Ar-
roz; 484 kg Feijão; 37 kg 
Café; 500 kg Massa; 39 
kg Lentilha; 11,6 kg Lei-
te em pó; 721 unidades 
900 ml Óleo de cozinha; 
671 Cadernos escolares; 
106 Livros didáticos; 1.121 
Brinquedos; 5 Mochilas 
escolares; 1984 rolos de 
30m de Papel higiênico; 
1.353 kg Ração para cães; 
92 kg Ração para gatos; 
280 kg de Sabão em Pó; 
162 litros de Amaciante 
e 289 litros de Desinfe-
tante. 

Com a arrecada-
ção serão beneficiadas 
as seguintes entida-
des: Abrigo Municipal; 
CRERH (Centro de Rea-
bilitação Emanuel das 
Hortênsias); Damas de 
Caridade; Lar de ido-
sos Maria de Nazaré; 
ONG Consciência Ani-
mal; Pastoral de Apoio 
ao Menor e Adolescente 
(PAMA); Projeto Águia - 
Janz Team; Projeto Na-
tal Solidário; Projeto Sa-
peca e Força Jovem; Vale 
a Pena Viver (Comunida-
de Terapêutica).

As quantidades para 
cada entidade serão con-
firmadas pelo Conselho 
Municipal de Assistência 
Social. O 33º Natal Luz de 
Gramado é uma promo-
ção da Prefeitura de Gra-
mado com realização da 
Gramadotur.
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Chegada do Papai Noel reúne
25 mil pessoas em Canela

Um público de 25 
mil pessoas – segun-
do estimativa do Cor-
po de Bombeiros, as-
sistiu ao espetáculo 
da Chegada do Papai 
Noel, domingo (25), 
à noite, em frente à 
Catedral de Pedra, em 
Canela. O espetáculo 
marcou a abertura 
oficial do 31º Sonho de 
Natal, que foi trans-
ferida de sábado para 
domingo em função 
do mau tempo.

“O espetáculo 
mostrou tudo aquilo 
que Canela vem pro-
movendo, como o res-
gate da essência da 
cultura, a valorização 
da história e a auto-
estima”, disse o se-
cretário de Turismo, 
Ângelo Sanches. “Foi 
um espetáculo que 
tocou o coração e me-
xeu com as pessoas”, 
afirmou ao destacar 
a forte presença de 
canelenses no elen-
co, na produção e na 

plateia. 
Se a chuva adiou 

em 24 horas a abertu-
ra oficial do Sonho de 
Natal, a programação 
artística começou 
cedo no domingo. Às 

10h30, a Rua Maria 
Seibt, no bairro São 
José, recebeu a Para-
dinha de Natal, com 
músicos, bailarinos, 
personagens e, claro, 
o Papai Noel. As fa-

mílias saíram para a 
rua e as crianças fo-
ram as que mais cur-
tiram a passagem da 
trupe. “A gente ado-
rou”, elogiou a docei-
ra Patrícia Rama Fer-

reira, que estava ao 
lado do filho Felipe, 
de 6 anos. “Ele ainda 
tem um pouquinho de 
medo do Papai Noel, 
mas ele achou tudo 
muito legal”, comple-

tou.
À tarde, a Paradi-

nha foi para o Centro 
da cidade, onde mais 
de dois mil turistas 
pararam para aplau-
dir a trupe. A família 
Silva, com 15 inte-
grantes, veio de Porto 
Alegre e adoraram a 
possibilidade de in-
teragir com os per-
sonagens animados 
e coloridos que com-
partilham alegria. “O 
coração é muito má-
gico, é maravilhoso. 
Vamos aproveitar este 
final de ano em famí-
lia”, destacou Tânia 
Silva.

Até o final da pro-
gramação, no dia 13 
de janeiro, o Sonho de 
Natal de Canela deve 
contabilizar 326 es-
petáculos gratuitos. 
A Chegada do Papai 
Noel, uma das apre-
sentações mais es-
peradas pelo público, 
também acontecerá 
no dia 1º de dezembro.

FOTO: MÁRIO BERTOLUCCI

Uma das marcas 
da edição do Sonho de 
Natal deste ano é com 
referência ao tema, “o 
brilho do teu olhar”. 
Um dos pontos mar-
cantes do espetáculo, 
segundo o diretor-ge-
ral do Sonho de Na-
tal, Elias da Rosa, foi a 
volta da participação 

dos alunos das esco-
las municipais, com 
o coral infantil e um 
corpo de dança. “To-
dos têm na Chegada do 
Papai Noel como sen-
do uma coisa sua, e de 
fato é, isso transfor-
mou a Praça da Ma-
triz em um ambiente 
mágico, não apenas 
para as crianças, mas 
para suas famílias, 
que fizeram parte des-
te evento ou que se en-

volvem com ele a par-
tir de seus filhos”.

Cerca de 500 pes-
soas estiveram en-
volvidas neste es-
petáculo, apenas o 
coral infantil e corpo 
de dança reuniu 250 
crianças. Na produ-
ção, 150 profissionais 
deram condições para 
que os pequenos, jun-
tamente com músicos 
e atores, emocionas-
sem a todos.

O brilho
no teu olhar
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A Paradinha de Natal é sucesso no centro da cidade e nos bairros

Tholl faz O Desfile Mágico
no Sonho de Natal

Réplica da Catedral de Pedra será um dos destaques do espetáculo

Ensaios do Grupo Tholl para o Desfile Magico de Natal

FOTO: RAFAEL CAVALLI/SERRAPRESS

Considerado o 
“Cirque du Soleil bra-
sileiro”, o Grupo Tholl 
promete fazer um es-
petáculo inesquecível 
hoje (30), com o “O 
Desfile Mágico do Na-
tal de Canela”.

São esperadas 
mais de 5 mil para o 
desfile noturno que 
iniciará na Catedral 
de Pedra e seguirá até 
a Rua Felisberto Soa-
res, com 12 alas com-
postas por dois carros 
alegóricos, três gran-
des tripés, alegorias, 
personagens, bonecos 
e figurinos encanta-
dores. “O evento terá 
duração de 1 hora e, 
em 20 minutos de ini-
ciado, pretendemos 
ocupar toda a rua”, 
fala o produtor artís-
tico do Grupo Tholl, 
João Schmidt, que 
revela: “Vamos apre-
sentar uma réplica da 
Catedral rodeada de 
anjos nas laterais, que 
serão as bailarinas”.

Os artistas de 
uma das trupes mais 
famosas do Brasil se 
apresentarão com a 
participação de 170 ca-
nelenses, que foram 
escolhidos para com-
por o elenco, dar apoio 
e trabalhar no desfile. 

Haverá uma ala 
de inclusão social, 
formada por 15 crian-
ças especiais que são 

assistidas durante o 
ano todo pela Prefei-
tura de Canela. Outras 
cinco integrarão a ala 
da comunidade. “Te-
mos orgulho de abra-
çar essa causa tão 
importante, que é da 
inclusão social. Não 
poderíamos deixar de 
fora desse espetácu-
lo”, diz o produtor. 

Do Tholl, no pri-
meiro desfile, serão 45 
profissionais envolvi-
dos, sendo, destes, 23 
artistas.

“Apesar do tema 
ser o Natal, o desfi-
le faz um chamado 
para que as pessoas 
venham para Canela 
e transmite a ideia de 
que Canela os abra-
ça e os acolhe”, conta 
Schmidt, que comple-
ta: “E a presença mar-
cante da comunidade 
demonstra que os ca-
nelenses estão ali por-
que amam a cidade”. 

O secretário de 
Turismo, Ângelo San-
ches, destaca que há 
uma grande expecta-
tiva com relação ao 
evento. “Foi um tra-
balho longo, de muita 
dedicação. Esperamos 
que as pessoas ve-
nham para a rua as-
sistir e gostem do es-
petáculo”, convida ele, 
que sugere: “Quem 
quiser, pode trazer ca-
deiras para ficar mais 

confortável”.
“O Desfile Mágico 

do Natal de Canela” 
acontecerá também 
nos dias 07, 14, 21, 22 
e 28 de dezembro e 04 
de janeiro, sempre às 
20h30min e com en-
trada franca. Confira 
a programação com-
pleta do Sonho de Na-
tal de Canela no site 
oficial:www.sonhode-
natal.com.br/progra-
macao.

Em caso de chuva 
os espetáculos “Che-
gada do Papai Noel” e 
“O Desfile Mágico do 
Natal de Canela” serão 
cancelados.
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Programação da semana:
Dia 30 de novembro - sexta-feira
20h30min – O Desfile Mágico de Na-
tal de Canela – partindo da Catedral 
de Pedra até a Praça João Corrêa.
Dia 01 de dezembro – sábado
15h30min – Paradinha de Natal – 
partindo da Catedral de Pedra até a 
Praça João Corrêa.
21 horas – Chegada do Papai Noel – 

Catedral de Pedra
Dia 02 de dezembro – domingo
10 horas – Paradinha de Natal nos 
bairros – Bairro
São Lucas.
15h30min – Paradinha de Natal – 
partindo da Catedral de Pedra até
a Praça João Corrêa.
20h30min – O Som do Vento –
Multipalco – Praça João Corrêa.



Sexta-feira, 30 de novembro de 201810. EVENTO



CAPA | VARIEDADES | Sexta-feira, 30 de novembro de 2018

Lisandra
Diefenthaeler

Nome: Lisandra Diefenthaeler
Idade: 40 Anos
Filiação: Laudir Mario e Madalena Diefenthaeler
Formação: (Técnica em Enfermagem) 
Trabalho: Empresária da loja Inove Cell
Fato marcante em sua vida: Meu casamento e o 
nascimento de meus fi lhos Lucas e Vicente
O que te deixa sem jeito: Não cumprir com a 
palavra dada
Uma alegria: Ver minha família unida
Uma decepção: a desonestidade do ser humano
Ponto forte: Determinação, lutar pelos meus 
objetivos, ser positiva em tudo que faço
Ponto fraco: Acreditar nas pessoas e me
decepcionar depois
Cor preferida: Amarelo
Prato preferido: Salmão
Bebida: Água, Vinho, Champanhe e Chimarrão
Esporte: Ciclismo
Hobby: Bate-papo com as amigas
Programa de TV: Programas de reformas, com-
pra e venda (Irmãos a Obra)
Que fazer no domingo: Passear em família 
Animal de estimação: Meus cachorros
Um fi lme: Intocáveis
Uma música: Imagine – John Lennon
Um livro: Você é do tamanho dos seus sonhos 
Um defeito: Não ver maldade nas pessoas
Uma qualidade: Companheirismo
Uma saudade: Meus Avós 
Um sonho de criança: Casar ter família
O que mais admira numa pessoa: os valores 
como, humildade, sinceridade, honestidade, 
amor
O que mais detesta numa pessoa: Falta de
caráter
O que tu mudaria em Canela: investir no turismo 
e em eventos empresariais e esportivos 

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Trabalho honestidade para um país 
melhor
Educação: Fundamental para o futuro do nosso 
país 
Religião: A Paz que buscamos para vivermos a fé 
na intensidade seguindo e sendo exemplos uns 
aos outros como Jesus nos ensinou
Amor: alicerce para tudo na vida
Família: Uma benção de Deus, a minha
Amizade: Temos amigos que podemos chamar de 
irmãos e amigos mesmo estando longe sabemos 
que podemos contar
Casamento: Amor, respeito, diálogo e compa-
nheirismo um pelo outro, se respeitando entre si 
e sempre alimentado o Nosso Matrimônio, pelo 
perdão e pela busca incessante da felicidade um 
do outro. Amor, muito obrigada por me amar, 
me respeitar ter paciência me perdoar pelos 
meus erros e por me fazer muito feliz sempre. Te 
amo, Evandro! Que Deus continue nos iluminado 
sempre.

*UM RECADO:  Amar uns aos Outros e fazer o 
bem sem olhar a quem...

Papo Simples

55 anos depois, Canela volta 
a esperar a chegada do trem
Locomotiva revitalizada chega à Canela no dia 6 de dezembro

Uma imagem exclusiva de como está a locomotiva 
após a revitalização
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Canela prepa-
ra uma grande festa 
para o retorno de um 
dos seus principais 
símbolos: o trem. A 
locomotiva La Meuse, 
n.º 2330, havia sido le-
vada à Taquara, onde 
estava sendo revita-
lizada pela MKR Má-
quinas e Usinagens.

O trabalho faz 
parte do projeto Es-
tação Campos de Ca-
nella, da Incorporada 
Novalternativa, que 
vai transformar o 
Largo da Fama, a an-
tiga estação férrea e 
parte da Rua Ernesto 
Urbani em um gran-
de complexo turísti-
co.

No trabalho de 
revitalização da loco-
motiva, entra, ainda, 
a parceria do Mundo 
A Vapor.

Programação
A programação 

inicia às 13h30min, de 
quinta (6), em frente 
ao Mundo A Vapor, 
quando a locomoti-
va segue escoltada 
ao centro de Canela e 
alocada em seu local 

original, com direito 
a banda marcial, du-
rante o percurso. A 
chegada estava pre-
vista para hoje, mas 
foi adiada em razão 
da previsão de chuva.

A máquina havia 
sido retirada do local 
em novembro de 2017. 
Ela estava parada há 
40 anos e sofreu com 
a ação do tempo e de-
predação.

Parte do projeto Estação Campos de Canella
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História
O trem faz parte 

da história de Canela.  
A estação foi aberta 
em 1922. Entretanto, 
a data de inaugura-
ção ofi cial parece ser 
14/08/1924. A cidade 
surgiu com a estação 
e a ferrovia. Os trens 
de passageiros, no en-
tanto, somente passa-
ram a ir até a estação 
em 1924. Foram desa-
tivados com a estação 
e o ramal em 1963.

O trem, com a estação ao 
fundo, no ano de 1938

FOTO: REPRODUÇÃO



As belas Renata Benetti, Mariela Silveira
e Kalinca Riva no evento de Lançamento

da Kur Cosméticos em Gramado. 

re.willrich
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13 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Na abertura do Sonho de Natal de Canela, no domingo (25), o Prefeito
Constantino Orsolin e seu neto Vicente entregaram a chave da cidade ao
Papai Noel. Quem perdeu o espetáculo, uma nova apresentação acontece
amanhã (1º), a partir das 21h nos Jardins da Catedral de Pedra.

Adicione um comentário...

Sonho de Natal

Aconteceu no Rhino Antiquário em
Gramado, o lançamento do livro de
fotografi a que revisita o trajeto de

Mahatma Gandhi, escrito por Érico Hiller.
“A Marcha do Sal”reúne imagens

produzidas durante peregrinação a pé
por 400 quilômetros pelo oeste da Índia, 

quando Érico refaz passo a passo o trajeto 
do protesto pacífi co contra a coroa
britânica em 1930, com repercussão

mundial. 

Any Brocker e Emerson Córdova
(da Rede Laghetto) na festa de

entrega do Troféu Inifi nito. 

Antonio Camurça (gerente da Loucos e
Santos), Graciela Gabriel (parceira da
Cristais de Gramado que decorou o

espaço) e Paula Lira gerente da Indecense, 
que participou expondo seus produtos

no Fashion Day da Loucos dia 08/11.

Jornalistas e blogueiros de Porto Alegre
subiram a Serra para comemorar os 5

anos do Snowland. Os convidados puderam 
curtir uma programação especial que reu-
niu atividades do projeto Snowland Night. 
A comemoração contou com apresentação 
da D&C Project, que embalou a noite com a 

união de música mecânica e violino,
coquetel, pizzas artesanais Pizza Italia,
chopp Rasen Bier e chocolates Lugano.

FOTO: RAFAEL CAVALLI

FOTO: RAFAEL CAVALLI
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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

Ensaio de Natal do Valentin!

Daniel Oliveira e Michele Ries em noite de premiação

Lindo ensaio natalino da Catherine Pacheco
da Luz com os papais Carlos Roberto e Débora

Papai Jean, Mamãe Tamires e o aniversariante 
Theo que ontem, 29 completou 2 aninhos!

Cecília em seu Ensaio de Natal!

Esta semana foi 
o dia da princesa 
Fernanda Piva da 
Rocha, completou 
4 primaveras!

Lívia Valentina no ensaio Natalino

Ester Zanin de 
Brito e Laura

Dinnibier Bresolin 
com estes sorrisos 

contagiantes!
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Uma semana para colocar a casa em 
ordem. Foco no que você mais tem 
vontade de fazer e organize-se bem 
para dar conta de tudo. São dias 
positivos para viajar, estudar e com-
partilhar conhecimento, e melhores 
ainda para organizar coisas e ideias. 

É um bom momento para repensar 
seus valores. É hora de ter certeza o 
que é mais importante e prioritário 
em sua vida, saber quais são seus 
talentos e recursos. Um momento 
importante para lidar com os assun-
tos financeiros e cuidar das coisas 
práticas. 

É importante que você esteja repen-
sando a vida e olhando mais pra 
você mesmo. Concentre-se no que 
precisa fazer de agora até o fim do 
ano e organize bem seu tempo para 
isso. 

Suas emoções estão mais intensas e 
isso pode fazer com que você fique 
ansioso demais. Tente respirar fun-
do e não decida nada sem pensar 
muito bem antes.
Quer viajar? Organize todos os
detalhes esta semana!

É uma boa semana para repensar 
como está tendo prazer em sua 
vida. Dias de mais intensidade afeti-
va e sexual, sendo um bom período 
para tocar nos assuntos mais difí-
ceis e melhorar suas relações. Bons 
encontros com amigos.

É um ótimo momento para cuidar 
mais de você. Perceba se está feliz 
com sua vida ou se precisa fazer 
alguma coisa pra mudar. Um bom 
momento para rever as coisas da 
casa, seus compromissos pessoais 
ou profissionais. 

Ou pelo menos pensar na próxima 
viagem que vai fazer. Momento 
positivo para repensar sua vida es-
piritual, e o quanto tem olhado para 
as coisas que realmente importam 
em sua vida.

Você está mais sensível e não preci-
sa ter medo de colocar mais energia 
no que gosta. Não tenha medo de 
perder o controle, de demonstrar 
seus sentimentos. As conversas 
com amigos e pessoas mais intimas 
podem ajudar a lidar melhor com 
tudo que está sentindo.

Um bom momento para mudar de 
ideia ou de atitude. Sem medo do 
que os outros vão pensar. Por isso, 
cuidado com o que promete e com 
o que se compromete, já que você 
ainda pode mudar de ideia. 

É um bom momento para olhar 
com mais atenção para suas emo-
ções. Permita-se ser mais sensível, 
sonhar, olhar pro futuro com mais 
otimismo e sem medo de se envol-
ver ou viver algo desconhecido. 

A semana pode ser decisiva para 
algum projeto e é bom estar aberto 
e se manter flexível. Importante 
mostrar suas ideias, mas ouvir a dos 
outros, ter certeza que está sendo 
justo com quem se dedica a você. 
Tente se divertir e ter prazer na 
rotina.

Olhe com mais carinho para o que 
está sentindo e não tenha medo de 
sentar para conversar ou recom-
binar alguma coisa. É importan-
te que todas as arestas estejam 
aparadas para que suas relações  
fluam bem. Repense seus rumos 
de trabalho.
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HORÓSCOPO DA FOLHA

Quem disse que não existem problemas na 
pesquisa genealógica? Esta é uma per-
gunta que oferece a resposta simples: di-

ficuldades existem em qualquer estudo. Os obje-
tivos, o método, a sistematização e o controle das 
informações obtidas é uma das sequências mais 
requisitadas pelos cientistas sociais. O grau de 
conhecimento sobre determinado assunto deter-
mina mudanças e soluções complexas que, às ve-
zes, não é bem compreendida (leitura parcial, en-
tendimento difuso e sem hegemonia - maioria). 
A generalização, via de regra, investe em níveis 
inferiores onde não há posições fundamentadas 
pela razão e sabedoria.

A quebra de paradigmas nas sociedades di-
nâmicas resulta em novas narrativas para os 
fatos que surgem entre gerações. É um processo 
de escolhas que pode alterar fundamentos ante-
riormente aceitos nos grupos sociais: costumes, 
tradições e sistemas políticos ou econômicos.

Nos dias de hoje, muitos detetives do passa-
do familiar, na montagem de árvores genealógi-
cas que inventariam várias gerações, começam 
a se debruçar sobre temas que há 10 ou 20 anos 
atrás não se ofereciam para decisões em torno 
da construção de séries de ancestrais e descen-
dentes consanguíneos. A família tradicional co-
nhecida pela maioria da população ou pelas es-
tatísticas oficiais têm se alterado por modelos e 
concepções diferentes, e até mesmo o ordena-
mento jurídico é adaptado a situações que sur-
gem inexoravelmente nas sociedades plurais e 
multiculturais.

Desde que surgiu o bebê de proveta ou a bar-
riga de aluguel o assunto relacionado a filhos 
ilegítimos ou naturais ficava em segredo jura-
mentado, e as discussões em torno de heranças 
patrimoniais ficavam restritas aos processos 
judiciais. Com a revolução advinda de conquis-
tas em termos de Direitos Humanos, Igualdade 
e Liberdade, reapareceram antigos temas sobre 
sexualidade, questões de gênero, casamento de 
gays, adoção de crianças e reconhecimento de fi-
liação a partir de exames de DNA.

Portanto, os genealogistas modernos, além 
de formatarem teses interdisciplinares que con-
tam com o auxílio da história, sociologia, antro-
pologia, geografia, arqueologia, direito, estatís-
tica, informática e genética (entre outras áreas 
científicas), deparam-se com situações comple-
xas. Além disto, novas técnicas e termos que 
significam aprofundamento e aperfeiçoamento 
sobre a temática surgem nas universidades e 
institutos de pesquisa como, por exemplo: Prosá-
pia, Prosopografia, Endogamia, Matrilinhagem, 
Patrilinhagem, Fósforo, Matchmaker, Gedmat-
ch, Haplogrup, Teste do cabelo, Amostra da saliva 
e distintivos neófitos no vernáculo acadêmico. 
Entre erros e acertos, a experiência genealógica 
é um quebra-cabeça e um desafio para poucos e 
raros. Espera-se que na pesquisa não surjam in-
fluências de partidos políticos ou ideologias ex-
traordinárias.

www.fuj.com.br

GENEALOGIA
SEM PARTIDO

www.portaldafolha.com.brHotelaria: 40 anos do curso são comemorados 
com jantar preparado por acadêmicos

Acadêmicos dos cursos de 
Hotelaria, Gastronomia, Eventos 
e Administração – que neste se-
mestre cursaram as disciplinas 
de Eventos em Meios de Hospe-
dagem e Serviços de Restaurante 
– vivenciaram uma noite atípica 
no Campus Universitário da Re-
gião das Hortênsias da UCS.

Na última segunda-feira, dia 
26 de novembro, eles serviram 
um jantar a autoridades da região 
das Hortênsias, representantes 
da Reitoria da UCS e das princi-

pais entidades patronais do setor 
de Turismo, Hotelaria, Eventos e 
Gastronomia, além da diretora 
do Campus, professora Margarete 
Fatima Lucca e o coordenador dos 
cursos de Hotelaria e de Eventos, 
professor Maguil Marsílio.

O evento, realizado no Es-
paço Hospitalidade da unidade 
universitária em Canela, marcou 
os 40 anos do curso de Hotelaria 
– que iniciou em 1978, no balne-
ário Atlântida, então município 
de Osório, e foi transferido para 

Canela em 1986 –, os 50 anos da 
UCS (completados no ano passa-
do) e os 25 anos da regionalização 
da Instituição.

FOTO: REPRODUÇÃO



chamar Reino Unido de Portugal, Brasil 
e Algarve de 1815 até 1821. A bandeira foi 
criada em 1816 e utilizada até 1821.

Essa bandeira presidiu as lutas con-
tra a incorporação da Cisplatina e a Re-
volução Pernambucana de 1917.

Bandeira do Reino Unido de Portugal, 
Brasil e Algarve (1816 -1821)

No entanto, as bandeiras mais po-
pulares entre os brasileiros são as ban-
deiras do Império  utilizadas de 1822 à 
1889 e a bandeira republicana com duas 
versões: 

A primeira utilizada entre 15 e 19 de 
novembro de 1889:

As cores verde e amarelo foram de-
terminadas por decreto de 18 de setem-
bro de 1822. Os autores desta bandeira 
foram Jean Baptiste Debret  (desenhis-
ta  francês que muito contribuiu para o 
registro da história do Brasil.  Sua obra 
serve de referência para os resgate dos 
costumes sociais durante o século XIX ) 
e  por José Bonifácio de Andrada e Silva.

O Verde - O retângulo verde está 
vinculado às cores da Casa de Bragança, 
em Portugal. 

O Amarelo – Representa as cores da 
Casa de Habsburgo (a Imperatriz Dona 
Leopoldina era, originalmente, de Habs-
burgo). O Brasão do Império (ao centro 
da bandeira).

Os ramos vegetais - São de café e de 
tabaco, duas riquezas do Império. 

A Cruz de Cristo - Bem ao centro 
vê-se a Cruz de Cristo (é um dos tipos de 
cruz) que nos lembra Portugal e a Ordem 
dos Cavaleiros de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, nome que, em Portugal, tomou a 
Ordem dos Templários e as Cruzes que 
estavam presentes nas velas das Cara-
velas. 

A Esfera Armilar - É o símbolo do 
poder majestático em Portugal e, por 
extensão, entre os povos de sua origem. 
É uma esfera formada por armilas, que 
são círculos metálicos. Simboliza tam-
bém o mundo.

A Faixa Azul Com Estrelas - As es-
trelas simbolizam as províncias do Im-
pério, em número de dezenove. É sempre 
interessante lembrar que a maior delas 
era a do Grão Pará que era formada pelos 
atuais estados do Pará e do Amazonas. 

A Coroa - Acima do Brasão de Armas 
está a Coroa Imperial (de formato dife-
rente da Coroa Real).

A Cruz acima da Coroa -Signifi ca 
que Deus está acima do Imperador.

http://www.brasilimperial.org.br/
layout/layout2.php?cdConteudo=34&co-
digo=24

Na próxima edição, seguiremos so-
bre a história das bandeiras.

Mil Gracias
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O último
imperador

romano

Aquele
que

transfere
o domínio

Peças
trocadas 
no pitstop
(autom.)

Susana
Naspolini,
jornalista
e repórter

Tribo que
devorou o

bispo
Sardinha

Consequên-
cia de

calçados
apertados

Cantora a-
mericana
de "Love 

Sex Magic"

(?)-Breta-
nha, ilha
britânica

Metal de
antigas ob-
turações
(símbolo)

Comitivas 
ferroviá-

rias
(bras.)

Força a
expulsão
do muco

nasal 

Ted
Turner,

magnata
da mídia

Local das
travas na
chuteira

de futebol

(?) 
Batista,
locutor

Afasta-se 

Isso, em
espanhol

(?) Shuai,
tenista
chinesa

Ao acaso

Perten-
cente a ti
Símbolo
olímpico

Sugestão
Anuro

usado em
sopas

Nor-
nordeste
(abrev.)

Sobrescri-
tar 

É formado
por bois e
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Polígono
de nove la-
dos (Geom.)
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pela Funai

(?)-se:
pedir

desculpas 

Ser mitoló-
gico como

Ariel
(Cin.)

Apelido de "Manuela"
Abrigo do
tatu e do
coelho

De novo,
em inglêsConteúdo 

Sucesso de Milton 
Nascimento

3/eso. 4/peng. 5/again — ciara. 9/alienante.
Embandeirado Parte I
No dia 19 de novembro comemo-

ramos o dia bandeira, um dos maiores 
símbolos nacionais, reverenciado e ad-
mirado por sua beleza e sua história; 
desde a bandeira imperial às bandeiras 
republicanas, adornadas de valor sim-
bólico, cívico e patriótico. A pesquisa nos 
revela  aspectos muito interessantes so-
bre as bandeiras que estiveram em solo 
brasileiro. Doze bandeiras estiveram li-
gadas ao desenvolvimento histórico do 
Brasil, desde a Colônia, Império e a Re-
pública.

Neste semanário resgataremos a 
sua trajetória histórica e suas peculiari-
dades; a primeira bandeira hasteada em 
território colonial brasileiro foi a portu-
guesa, especifi camente a bandeira da 
Ordem de Cristo.

Ordem de Cristo (1319-1651)

“A Ordem de Cristo foi uma associa-
ção que patrocinou as grandes navega-
ções portuguesas, e sua bandeira chegou 
ao Brasil junto com as caravelas de Pedro 
Álvares Cabral, estampada em suas ve-
las. Esse era o símbolo nacional dos por-
tugueses e foi a primeira bandeira has-
teada em solo brasileiro”.  https://www.
hipercultura.com/evolucao-bandeira-do
-brasil/

Bandeira Real (1500-1521)

“Essa bandeira também foi utilizada 
nas embarcações que chegaram ao ter-
ritório brasileiro, porém, apesar de ser a 
ofi cial, ela cedia espaço para a Ordem de 
Cristo nas expedições no mar. A Bandeira 
Real foi criada por João II de Portugal, e 
continha o estandarte real branco junto 
com o brasão de armas do país”.  https://
www.hipercultura.com/evolucao-ban-
deira-do-brasil/

A vinda da família trouxe algumas 
mudanças, como por exemplo, a eleva-
ção do título de principado para o título 
de Reino Unido, o que alterou a bandei-
ra vigente e a antiga colônia passou a se 
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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.

Apartamento, N° 208 G, com 02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, vaga descoberta para 1 carro, localizado na Rua Dr. Ruy 

Vianna Rocha, n° 1300, Res. Ilse Schafer, São Luiz. Aluguel R$ 
850,00+taxas

Apartamento, N° 401 E, com 03 dormitórios, sala, cozinha, 02 
banheiros, sacada com churrasqueira, vaga descoberta para 1 

carro, localizado na Rua Dr. Ruy Vianna Rocha, n° 1300, Res. Ilse 
Schafer, São Luiz. Aluguel R$ 1.200,00 + 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

Apartamento, n° 102, com 02 
suítes, lavabo, sala e cozinha, 
sacada com churrasqueira, box 
para carro, localizado na Rua 
Batista Luzardo, n° 45, Centro. 
Aluguel R$ 1.800,00+taxas

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

ALUGA-SE
Apartamento no
Centro de Canela

com: Dormitório casal, 
Sala/cozinha conjuga-

das, Banheiro com box, 
sacada, agua quente, 

pagamento de caução,  
direto com proprietário, 

Aluguel R$ 1.200,00 
mensal, incluso IPTU 
e Seguro. Telefone e 

Whatsapp:
54 99979.7361

CUIDADORA
DE IDOSOS E
ENFERMOS.

TENHO
DISPONIBILIDADE 

DE HORÁRIOS.
SOU TÉCNICA DE 
ENFERMAGEM.

POSSUO
REFERÊNCIAS.

FONE: 54 
98153.2616

COMUNICAÇÃO DE 
EXTRAVIO

MARCELO CASTILHOS 
DE OLIVEIRA, comunica 
a perda de talões de notas 
fiscais de prestação de ser-
viço, da razão social: MAR-
CELO C. DE OLIVEIRA 
E CIA LTDA., no CNPJ 
04.781.400.0001-32, sendo 
número 1 ao 51 e outro do 
101 ao 150.

Canela, 29 de
Novembro de 2018.

VAGA PARA
ATENDENTE
Interessados
comparecer

na Madeireira. Rua 
Jose Joaquim Velho 
305, Vila Boeira.
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* Faleceu dia 21/11, ETELVINA CORREA DOS
SANTOS FOGAÇA, aos 53 anos, viúva. Residia
no Bairro Vila Boeira. Deixa os filhos José e Rodrigo,
irmãs e sobrinhas. Foi sepultada no dia 22/11 no
Cemitério Municipal de Canela. Os serviços funerais 
foram realizados pela Funerária Divina Paz.

* Faleceu dia 22/11, MAICON BRAZ DOS SANTOS, 
aos 31 anos. Residia no Bairro São Luiz.  Deixa a 
esposa, filhos, mãe e irmãos. Foi sepultado no dia 
23/11 no Cemitério Municipal de Canela. Os serviços 
funerais foram realizados pela Funerária Divina Paz.

Faleceu dia 22/11, NORMI HAHN CARDOSO,
aos 67 anos, viúva. Residia no Bairro Vila Boeira. 
Deixa o filho Márcio, a nora Erica, netos e irmãos.
Foi sepultada no dia 23/11 no Cemitério Municipal
de Canela. Os serviços funerais foram realizados
pela Funerária Divina Paz.

*Comunicamos o falecimento do Sra. Janaina
Rodrigues da Silva, com 34 anos, residente no
Centro, na cidade de Canela, deixa seu esposo
Marcos e seus filhos Mileni, Juliana e Marcos
Andrei. Seu corpo foi velado na capela 02 do
Centro  e o sepultamento foi realizado no Cemitério
Municipal de São Francisco de Paula.

*Comunicamos o falecimento do Sra. Maria
Elizabeth de Castilhos Wasem, com 62 anos,
residente no Centro, na cidade de Canela, deixa seu 
esposo Marcos e seus filhos Rafael e Carolina. Seu 
sepultamento foi realizado dia 24/11 as 16:00 no 
Cemitério Municipal de Canela. Os serviços funerais 
foram realizados pela Funerária Divina Paz.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Alexandre Souza 
Campos, com 44 anos, residente no Canelinha, na 
cidade de Canela, deixa sua esposa Nadir e familia. 
Seu corpo foi velado na capela 01 do São Lucas e 
o sepultamento foi realizado dia 25/11 as 15:00 no 
Cemitério Municipal de Canela. 

*Comunicamos o falecimento do Sr. Divino de
Oliveira, com 60 anos, residente no São Rafael,
na cidade de Canela, deixa sua familia. Seu
corpo foi velado na capela 01 do São Lucas e
o sepultamento foi realizado dia 27/11 as 14:00 no 
Cemitério Municipal de Canela. Os serviços funerais 
foram realizados pela Funerária Divina Paz.

*Comunicamos o falecimento do Sra. Lorena Alves 
Duarte , com 76 anos, residente no São Luiz, na ci-
dade de Canela, deixa seus filhos Silvio Cezar, Paulo 
Francisco, Ana Cristina, Alexandre. Seu corpo foi ve-
lado na capela 01 do São Lucas e o sepultamento foi 
realizado dia 29/11 as 09:00 no Cemitério Municipal 
de Canela. Os serviços funerais foram realizados pela 
Funerária Divina Paz.

SÚMULA DE PRÉ-EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

O Executivo Municipal, atendendo ao disposto no art. 82 do Código Tributário Nacional e ao art. 167 da Lei Com-
plementar 67/2017 (Código Tributário Municipal), redação dada pela Lei Complementar 10/2005, torna público que 
executará obras de pavimentação asfáltica, drenagem urbana, passeio público e sinalização nas ruas descritas 
abaixo, com seus respectivos trechos.

PRÉ-
EDITAL

LOGRADOURO TRECHO LEI MUN.

31/2018 Rua Gaucholândia Entre as Ruas São Pedro e Santa Maria. 4.171/2018
32/2018 Rua Santa Rita Entre as Ruas São Pedro e Santa Maria. 4.173/2018
33/2018 Rua Santa Maria Entre a Rua dos Farrapos e a Rua Vinte e Oito. 4.172/2018
34/2018 Rua Adolfo Augusto Richter Entre a Rua Vinte e Oito e Rua “D”. 4.174/2018
35/2018 Rua da Olaria Entre a Rua Grenal e Rua dos Farrapos. 4.175/2018
36/2018 Rua dos Farrapos (Trecho1) Entre a Rua Santa Maria e Rua “D”. 4.169/2018
37/2018 Rua dos Farrapos (Trecho2) Entre a Rua da República e Rua da Olaria. 4.170/2018
38/2018 Rua Oito de Abril Inicia na Av. Don Luiz Guanella numa extensão de 340,00 

m.
4.178/2018

39/2018 Rua Alfredo Garcia da Silva Entre as Ruas Vitório Carassai e Oito de Abril. 4.162/2018
40/2018 Rua Campo da Esperança Inicia na Rua 1º de Janeiro numa extensão de 230,00 m 4.183/2018
41/2018 Rua Bento Vieira de Sá Inicia na Rua Campo da Esperança numa extensão de 

60,00 m.
4.182/2018

42/2018 Rua Eva Peron Inicia na Rua 1º de Janeiro numa extensão de180,00 m. 4.185/2018
43/2018 Rua Maria Seibt Inicia na Rua José Foss numa extensão 315,00 m. 4.202/2018
44/2018 Rua José Foss Inicia na Rua 1º de Janeiro numa extensão de 200,00m. 4.189/2018
45/2018 Rua Amália Selbach Inicia na Rua Francisco Brochado da Rocha numa exten-

são de 200,00 m.
4.179/2018

46/2018 Rua Teófilo Willrich Entre as Ruas Francisco Brochado da Rocha e Amália 
Selbach.

4.195/2018

47/2018 Rua Clary Antônio Rigotto Inicia a Rua 1º de Janeiro numa extensão de 100,00 m. 4.184/2018
48/2018 Rua Werner Jung Inicia a Rua Clary Antônio Rigotto numa extensão de 

140,00 m.
4.187/2018

49/2018 Rua Turíbio da Silva Entre as Ruas 1º de Janeiro e Werner Jung. 4.186/2018
50/2018 Rua Parobé Inicia na Rua Pedro Sander numa extensão de 250,00m 4.205/2018
51/2018 Avenida do Cassino Entre as Avenidas Rio de Janeiro e Canadá. 4.188/2018
52/2018 Rua do Oratório Entre a Avenida Rio de Janeiro e a Rua Uruguai. 4.190/2018
53/2018 Rua Paulo VI Entre as Ruas Godofredo Raymundo e Quilombo. 4.198/2018
54/2018 Rua Veneza Entre as Ruas Portugal e Godofredo Raymundo. 4.164/2018
55/2018 Rua Suíça Entre as Ruas Portugal e Godofredo Raymundo. 4.196/2018
56/2018 Rua Espanha Entre as Ruas Portugal e Godofredo Raymundo. 4.193/2018
57/2018 Rua Otávio Machado Entre as Ruas Godofredo Raymundo e Manoel Hexel. 4.165/2018
58/2018 Rua Basílio Travi Inicia na Rua João Pessoa numa extensão de 300,00 m. 4.181/2018
59/2018 Rua Severino Travi Inicia a Rua João Pessoa numa extensão de 115,00 m. 4.200/2018
60/2018 Rua Alzemiro Boeira dos Reis Entre as Ruas João Pessoa e São João. 4.166/2018
61/2018 Rua Araci da Silveira Dias Inicia na Rua Basílio Travi  numa extensão de 65,00 m. 4.180/2018
62/2018 Rua João Simplício Entre as Ruas São João e Alzemiro Boeira dos Reis 4.203/2018
63/2018 Rua Osvaldo Luís de Medeiros Inicia na Rua João Simplício numa extensão de 90,00 m 4.201/2018
64/2018 Rua Gravataí Entre as Ruas São Luís e Érico Veríssimo. 4.194/2018
65/2018 Rua Edvino Otto Seibt Entre as Ruas Godofredo Raymundo e Francisco Ber-

toluci.
4.191/2018

66/2018 Rua José Ademir Tegner Entre as Ruas Godofredo Raymundo e Francisco Ber-
toluci.

4.168/2018

67/2018 Beco do Bambuzinho Entre a Rua Érico Veríssimo e Avenida Bela Vista. 4.177/2018
68/2018 Rua do Banhado Entre as Ruas Mário Lucena de Andrade e Érico Verís-

simo.
4.167/2018

69/2018 Rua Mário Lucena de Andrade Entre as Ruas Assis Brasil e Érico Veríssimo. 4.197/2018
70/2018 Rua Érico Veríssimo Entre as Ruas Xaxim e Gravataí. 4.192/2018
71/2018 Beco das Amoreiras Entre Vinícius de Moraes e Beco da Avenca. 4.176/2018
72/2018 Rua Arístides de Brito Entre a Rua da Igreja e Rua do Campo. 4.163/2018
73/2018 Rua Marçal José dos Santos Entre as Ruas Teixeira Soares e Borges de Medeiros. 4.204/2018

Informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Canela/RS, na Rua Dona Carlinda 455, no Setor de Con-
tribuição de Melhoria, ou através do telefone (54) 3282-5100, Ramal 253. Os pré-editais completos estão disponíveis 
no mural de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Canela pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar dessa 
data, prazo esse em que poderá ser oferecida impugnação, caso haja interesse. Findo esse prazo, considerar-se-á o 
pré-edital integralmente aceito.

Canela, 30 de Novembro de 2018.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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Lei 11.101/2005

2ª Vara Judicial - Comarca de Canela Natureza: Recuperação 
de Empresa Processo: 041/1.16.0000801-4 (CNJ:.0002078-
23.2016.8.21.0041). Autores: Transolar Transporte e Turismo 
Ltda e Viação Canelinha Ltda. Réus: Transolar Transporte e 
Turismo Ltda e Viação Canelinha Ltda.Objeto: Fazer saber, a 
todos os interessados, que nos autos supramencionados fo-
ram designados os dias 21/01/2019 e 28/01/2019, às 09 ho-
ras, onde em primeira e segunda convocação será realizada a 
Assembleia Geral de Credores, a ter lugar na Sede do Sindi-
cato dos Rodoviários de Canela - Rua Henrique Muxfeld, 145 
- Bairro Centro, Canela – RS, os credores poderão solicitar 
cópia do plano de recuperação judicial mediante o e-mail:mar-
cio@lbpericias.com.br, tudo conforme preconizado no art. 36, 
incisos I, II e III, da Lei 11.101/2005.

ORDEM DO DIA: APROVAÇÃO, REJEIÇÃO OU
MODIFICAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Ofício SMGPG/DLC n.º 459/2018                                         

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, informa a publicação 
dos seguintes editais:
Edital de Pregão Presencial 73/2018 –  Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de 
ambulância, tipo B, com suporte básico de urgência e 
emergência para atendimento aos visitantes do Parque 
Estadual do Caracol, incluindo remoção de pacientes 
com risco de vida conhecida e o atendimento pré hospi-
talar de pacientes com risco de vida desconhecido, não 
classificado com potencial de necessitar de intervenção 
médica no local e/ou durante transporte até o serviço de 
destino e com equipe composta de 01 condutor socor-
rista e 01 técnico em enfermagem socorrista.
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, 29 de novembro de 2018.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

Encontra-se publicado em mural na Prefeitura Municipal de 
Canela/RS, em seu site oficial e no site www.unars.com.br, 
o Edital nº 34/2018, referente a Concurso Público nº 01/2018, 
nas seguintes condições:

INSCRIÇÕES: As inscrições somente serão feitas VIA INTER-
NET, pelo link específico para este fim, no seguinte endereço 
eletrônico: www.unars.com.br, a partir da zero hora do dia 06 
de dezembro de 2018 até às 23h59min horas do dia 19 de 
dezembro de 2018, observado o horário oficial de Brasília/DF.

CARGOS: AGENTE ADMINISTRATIVO, FISCAL, MONITOR, 
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO COM HABILITAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO 
COM HABILITAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUN-
DAMENTAL, PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO COM HA-
BILITAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA, PROFISSIONAL 
DO MAGISTÉRIO COM HABILITAÇÃO EM MATEMÁTICA, 
PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO COM HABILITAÇÃO EM 
HISTÓRIA, PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO COM HABI-
LITAÇÃO EM GEOGRAFIA, PROFISSIONAL DO MAGISTÉ-
RIO COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFIS-
SIONAL DO MAGISTÉRIO COM HABILITAÇÃO EM LÍNGUA 
ESTRANGEIRA MODERNA - INGLES, PROFISSIONAL DO 
MAGISTÉRIO COM HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS NATU-
RAIS. 
VAGAS: 70 vagas imediatas. 
VENCIMENTOS BÁSICOS: R$ 1.214,97 a R$ 2.540,20.
VALOR DE INSCRIÇÃO: R$ 100,00 à R$ 150,00
INFORMAÇÕES: mural de publicações da Prefeitura Munici-
pal de Canela/RS, no site www.canela.rs.gov.br e site www.
unars.com.br, onde todas as etapas serão publicadas. 

Canela, em 30/11/2018.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Guerreiro é o campeão
de futsal sub9 de Canela
A final do Campeonato Municipal de Futsal sub 9, a menor categoria
do futsal canelense, encerrou na última sexta (23), tendo o Guerreiro 
Sports como grande campeão. Confira a premiação:

Campeão: Guerreiro Sports

Vice-Campeão: A.T.L.F “A” /Carioca Pinturas 3º lugar: Leodoro de Azevedo/João Alfredo “A”

4º lugar: EducaEsporte/COOPEC
Disciplina: A.T.L.F “A” 
/Carioca Pinturas

Goleador: Spencer – 
Guerreiro, com  24 gols

Destaque do Campeo-
nato: Riquelme - Leo-
doro de Azevedo A

Revelação do
Campeonato:
Manassés - A.T.L.F “A”

Destaque da Final:
Lucas Schutz –
Guerreiro Sports

Defesa Menos
Vazada: Braian -
Leodoro de Azevedo “A” 
com 16 gols sofridos

Melhor Treinador:
Sérgio Andrade

Guerreiro Sports
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Campeão Gaúcho 
de MontainBike 

é de Canela
O atleta canelense 

Samuel Reis sagrou-
se Campeão Gaúcho 
de MontainBike nesse 
domingo, (25). Ele cor-
re pela Equipe BuxaBi-
kes Team.

A última etapa 
aconteceu em São 
Lourenço do Sul, prova 
que tinha por caracte-
rística a velocidade, 

foram 70 quilôme-
tros de distância, 1600 
metros de altimetria 
acumulada, Samuel 
concluiu em o percur-
so em 2h40min, che-
gando na segunda co-
locação, agregado aos 
pontos conquistados 
ao longo do campeo-
nato foi coroado com 
o título.

FOTO: REPROD
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Ciclismo das Hortênsias
com ótimos resultados
A BuxaBikes Team, 

equipe de ciclismo de 
Canela, acabou seu 
primeiro ano de exis-
tência com louvor, no 
último domingo (25), 
na cidade de São Lou-
renço do Sul, na últi-
ma etapa do ano, vá-
lida pelo Campeonato 
Gaúcho de Mountain 
Bike 2018.

O saldo não pode-
ria ser melhor, a equi-
pe acabou na tercei-
ra colocação geral do 
campeonato, resulta-
do inédito na região, 
além de ter feito dois 
campeões, Paulo Bor-
ges - Campeão Gaú-
cho de Cross Country 
Sub 30 e Samuel Reis 
- Campeão Gaúcho de 
XCM Sub 30.

Além do excelen-
te desempenho do 
restante da equipe, 
Mateus Schell aca-
bou o campeonato na 
5ª colocação geral na 

categoria Master A1, 
Eduardo da Fonse-
ca na 6ª colocação na 
categoria Master A2, 
Leonardo Seibt na 3ª 
colocação na catego-
ria Master B2, Adriano 
Stange na 5ª colocação 
na categoria estrean-
te, Luciana Klein na 
5ª colocação na cate-
goria elite Feminina, 
Pedro Caique Monte-
negro na 6ª colocação 
na categoria estrean-
te, Dimas Bohrer na 9ª 
colocação na catego-
ria Master A1, Cristia-
no Ott na 11ª colocação 
na categoria Master 
A2, Evandro Correa 
na 12ª colocação na 
categoria Master A2 e 
Marcelo Motta na 13ª 
colocação na catego-
ria Master B1.

“Desde o primei-
ro momento sabía-
mos que não éramos 
os melhores, mas 
sabíamos do nosso 

comprometimento, 
sabíamos que se nos 
uníssemos alcança-
ríamos algo, e, hoje, 
nos orgulha levar o 
nome da nossa região 
pelo estado, espera-
mos que de alguma 
forma possamos ter 
contribuído no cresci-
mento do ciclismo da 
nossa região. Ao invés 
de só criticar, tentar 
melhorar e entregar 
algo pelo nosso espor-
te, obrigado a todos 

que torceram por nós, 
vocês são demais!”co-
memora a equipe.

A equipe agradece 
em especial a quem 
acreditou no projeto: 
BuxaBikesStore, Pou-
sada Jardim Secreto, 
TecnoSercice Infor-
mática, Ciclo Persona-
lité, Construtora PRG, 
Garagem Lanches, 
Fixa Vidros, Hotel Re-
canto da Serra, Ino-
ceCell e Academia On 
Fit.

FOTO: REPRODUÇÃO

Força e Luz é 
campeão do
Municipal de

Bolão 2018 
Aconteceu na noi-

te de sábado (23), na 
sede da Associação dos 
Funcionários da CEEE, 
a rodada de encerra-
mento do Campeona-
to Municipal de Bolão 
2018. A equipe Força e 
Luz sagrou-se campeã 
atingindo a pontua-
ção total de 6.056 pi-
nos. Em 2º lugar ficou 
a equipe Somos Ami-
gos com 5.946 pinos 
derrubados, e a equipe 
Cacique atingiu a pon-
tuação de 5.852 pinos, 
ficando com a 3ª colo-
cação. 

O maior pontua-
dor do campeonato foi 
o atleta Fernando (Ca-

cique), com a marca 
de 1.038 pinos derru-
bados. Já na 2ª coloca-
ção dois atletas fica-
ram empatados com 
a mesma pontuação: 
Milton (Força e Luz) 
e Vanderlei (Somos 
Amigos) com 1.037 pi-
nos. O menor pontu-
ador foi o atleta Elói 
(Somos Amigos), com 
873 pinos derrubados. 
O destaque individu-
al feminino foi para 
a atleta Samanta (So-
mos Amigos). Já o bo-
lonista Adilson (Força 
e Luz) recebeu uma 
homenagem especial 
pela sua dedicação e 
história neste esporte. 

FOTOS: RAFAEL ZIMMERMANN

Força e Luz - campeão

Somos Amigos - 2º lugar

Cacique - 3º lugar

Torneio de Vôlei de Areia com inscrições abertas
O Departamento Municipal 

de Esporte e Lazer de Canela rea-
liza um torneio de vôlei de areia 
4 x 4 misto, competição que é no-
vidade no calendário esportivo da 
cidade.

A competição acontece no dia 
16 de dezembro, no Parque do Sesi, 
com horários a definir de acordo 
com o número de participantes.

As inscrições estão abertas. 
Informações pelos fones (54) 
3282-5150 e 3282-4496.

FOTO: REPROD
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Tranquem as janelas: o
homem-aranha está solto
Prudência e canja 

de galinha não fazem 
mal a ninguém, já diz 
o ditado, então, revi-
se suas janelas, pois o 
homem-aranha está 
solto.

Pode parecer brin-
cadeira, mas este é 
um importante aler-
ta, uma vez que um 
dos principais ar-
rombadores da cida-
de, Everton de Souza 
Vaz (foto), também 
conhecido como ho-
mem-aranha, saiu 
do Presídio Estadual 
de Canela. O apelido, 
relacionado ao esca-
lador de paredes dos 
desenhos animados, é 
devido a maneira que 
pratica os furtos, es-
calando paredes, en-
contrando uma janela 
aberta no segundo ou 

terceiro andar, entra 
na residência, pega a 
chave do carro e leva 
o veículo.

Dois furtos deste 
tipo já foram registra-
dos em Canela desde 
que o Aranha deixou 
a cadeia. Então, fique 
ligado.

O criminoso já foi 
preso mais de cin-
co vezes. Questiona-
do pela reportagem 
da Folha, o delegado 
Vladimir Medeiros 
confirmou que Ever-
ton está solto e que 
desde então os crimes 
desta natureza volta-

ram a acontecer. “Ele 
é o único suspeito da 
prática de crimes com 
estas características e 
a equipe da DP de Ca-
nela, que já o prendeu 
diversas vezes, traba-
lha para realizar uma 
nova prisão”, concluiu 
o delegado.

FOTO: REPROD
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Polícia Civil de Gramado
estoura depósito de drogas

No final da tarde 
de ontem, segunda-
feira (26), a Polícia Ci-
vil de Gramado desar-
ticulou um depósito 
de drogas comanda-
do por facção crimi-
nosa. A ação ocorreu 
no Bairro Vila do Sol, 
em Gramado, resul-
tando na prisão em 
flagrante de um casal 
por tráfico de drogas 
e associação para o 
tráfico. No local onde 
o casal morava, um 
kitnet alugado, foram 
apreendidas cocaína, 
crack e maconha. A 
cocaína apreendida, 

fracionada, renderia 
ao menos 80 porções 
prontas para a ven-
da, enquanto o crack 
renderia 200 pedras 
no varejo. Já a maco-
nha, mais de um qui-
lo, renderia mais de 
uma centena de por-
ções individualizadas 
para comércio. Ainda 
foram apreendidos 
dinheiro, balança de 
precisão, smartpho-
nes e documentos 
pertinentes à investi-
gação. No local tam-
bém foram detidos 
usuários, que foram 
ouvidos e liberados. 
Conforme as inves-
tigações, o local era 
usado para armaze-
namento das drogas, 
mas também fun-
cionava como ponto 
de venda a usuários. 
Os investigados atu-
avam na distribui-
ção das drogas a ou-
tros traficantes e na 
venda no varejo, sob 

comando da facção 
criminosa. A ação 
faz parte do monito-
ramento permanente 
acerca da atuação de 
facção criminosa no 
tráfico de drogas em 
Gramado. Da mesma 
forma, integra a Ope-
ração Anjos da Lei, 
que também de modo 
permanente objeti-
va reprimir o tráfico 

de drogas no entorno 
de estabelecimentos 
de ensino, lazer e es-
portes. Neste caso, o 
local se situava nas 
imediações de uma 
escola. Após os trâmi-
tes legais, os investi-
gados, que não pos-
suem antecedentes 
policiais conhecidos, 
foram recolhidos ao 
sistema prisional.

FOTO: REPROD
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Polícia Civil de 
Canela apreende 

arma de fogo
com silenciador
A Polícia Civil de 

Canela apreendeu, na 
tarde desta terça-fei-
ra (27), um rifle cali-
bre 22 com silencia-
dor e um simulacro 
de pistola, em uma 
residência localizada 
no Bairro Distrito In-
dustrial, em área de 
invasão denominada 
“Adão Mirotti”.

As buscas foram 
realizadas a partir de 
investigação da Polí-

cia Civil porque o pro-
prietário das armas, 
que não se encontra-
va em casa durante a 
ação, intimidava vizi-
nhos. 

O Delegado Vla-
dimir Medeiros, ti-
tular da Delegacia 
de Polícia de Canela, 
informou que o pro-
prietário das armas 
responderá por posse 
irregular de arma de 
fogo.

FOTO: REPRODUÇÃO/DP CANELA

Rifle calibre 22 e pistola de plástico eram 
usados para intimidar vizinhança

Preso com
pé de maconha

Na tarde de sexta-
feira (23), por volta das 
17h, a Brigada Militar 
de Canela em ações de 
polícia no Canelinha, 
visualizou e abordou 
um indivíduo em ati-
tude suspeitas na Rua 
Estevão José Pereira.

Como ele possui 
antecedentes por pos-
ses de entorpecentes, 
foi indagado se pos-
suía drogas em casa, 

o mesmo admitiu que 
cultivava um pé de 
maconha. 

Na residência, os 
Policiais Militares fa-
laram com a mãe do 
rapaz que franqueou 
a entrada da guarni-
ção, sendo encontra-
da a planta do entor-
pecente.  O autor de 22 
anos foi preso, sendo 
confeccionada a docu-
mentação pertinente.
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Polícia Civil de
Canela realiza ação

de combate à
violência doméstica

A Polícia Civil de 
Canela realizou ação 
policial em todos os 
bairros da cidade na 
manhã desta segun-
da-feira (26). A ativi-
dade, desenvolvida 
pelo Posto Policial 
para a Mulher, teve 
por objetivo reali-
zar mutirão para a 
conclusão de inves-
tigações policiais en-
volvendo crimes de 
violência domésti-
ca e familiar contra 
a mulher. Ao todo, 
quinze policiais civis 
– inclusive do reforço 
de efetivo da Opera-
ção Serra – realiza-
ram dezenas de inti-
mações e conduções 
para interrogatórios 

de agressores investi-
gados e oitivas de tes-
temunhas e vítimas.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polí-
cia de Canela e res-
ponsável pela ação, 
informou que o obje-
tivo da atividade era o 
de impulsionar, com 
agilidade e priorida-
de, as investigações 
policiais em anda-
mento no órgão poli-
cial envolvendo a Lei 
Maria da Penha. A au-
toridade policial des-
tacou que, nesta épo-
ca do ano, os casos de 
violência doméstica 
e familiar contra a 
mulher costumam 
ocorrer em maior 

incidência, sendo a 
ação realizada nesta 
segunda-feira uma 
resposta da Polícia Ci-
vil de Canela a esses 
casos.

Participaram da 
ação apenas policiais 
civis mulheres, que 
visitaram casas em 
praticamente todos 
os bairros da cidade.

A Polícia Civil de 
Canela informa que 
casos de violência 
doméstica e familiar 
contra a mulher são 
atendidos de forma 
prioritária, reserva-
da e especializada no 
Posto Policial para a 
Mulher, na Av. Osval-
do Aranha, no centro 
da cidade.

FOTO: REPROD
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Civil faz ação em
casas noturnas,

prende homem e 
apreende droga

A Polícia Civil de 
Canela realizou ope-
ração na noite da úl-
tima quinta (23) e ma-
drugada de sexta, em 
diversas casas notur-
nas da cidade. Os es-
tabelecimentos esco-
lhidos foram aqueles 
que tiveram ocorrên-
cia de crimes graves 
nos últimos meses.

O objetivo da ação 
policial, além de co-
locar os agentes em 
atividade pelas ruas 
da cidade para a segu-
rança da comunidade, 
era combater o tráfico 
e o uso de drogas, a 
prostituição infantil, 
crimes patrimoniais 
e outros delitos que 
ocorrem nestes locais, 
principalmente à noi-
te.

Segundo o delega-
do Vladimir Medeiros, 
que comandou a ação 
que contou com a par-
ticipação de 20 poli-
cias, contando com 
o reforço de Natal, e 
seis viaturas, um ho-
mem foi preso e uma 
quantidade de drogas 
foi apreendida.

“A ação foi exito-
sa, com a apreensão 
de porções de cocaína, 
sendo um homem de 
18 anos detido por pos-
se de drogas, e a cons-
tatação da presença de 

Frequentadores 
foram revistados

FOTOS: FRAN
CISCO ROCH
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menor de idade em um 
bar. A autoridade poli-
cial afirmou, ainda, 
que novas ações serão 
realizadas nos próxi-
mos dias, destacando 
que o efetivo policial 
estará bastante atu-
ante durante o período 
de final de ano em Ca-
nela, quando o volume 

de turistas aumenta 
em razão das festivi-
dades natalinas e de 
virada do ano”, finali-
zou Vladimir.

A Folha de Canela 
acompanhou parte da 
operação e disponibi-
liza imagens exclusi-
vas aos seus leitores.

Estabelecimentos de diversos
bairros receberam a ação

Objetivo foi inibir delitos que ocorrem 
nestes locais

Um homem 
foi preso
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Civil prende autor de homicídio 
de Luan Pires Pereira

A Polícia Civil 
de Canela prendeu 
Claudiomir Francis-
co Rech da Silva, 36 
anos, na noite desta 
quarta-feira (28). Ele é 
acusado de homicídio 
praticado em Cane-
la na madrugada do 
dia 26 de agosto deste 
ano. O crime ocorreu 
no interior do Bomm-
bar, quando Luan Pi-
res Pereira foi morto 
a facadas.

O investigado foi 
detido por agentes da 
Seção de Investigação 
em sua residência, 
localizada no bairro 
São Lucas.

Em interrogatório 
na Delegacia de Polí-
cia, o investigado per-
maneceu em silên-
cio. O criminoso, que 
apresenta anteceden-
tes policiais, foi enca-
minhado ao Presídio 
Estadual de Canela. 
Ele teve sua prisão 
preventiva decretada 
logo após a prática do 
crime, quando passou 
à condição de foragi-
do.

O Delegado Vla-
dimir Medeiros, ti-
tular da Delegacia de 
Polícia e responsável 
pela ação policial, 
destacou a dedica-
ção dos policiais civis 

FOTOS: REPRODUÇÃO/DP CANELA

Ele foi preso no bairro São Lucas

Claudiomir Francisco 
Rech da Silva, 36 anos

Momento do crime, no interior do bar

canelenses, que não 
desistiram do caso 
até que a prisão fosse 

cumprida. Os agen-
tes, mesmo de folga, 
foram até o local em 

que Claudiomir se en-
contrava para reali-
zar a prisão.

Preso suspeito 
que se intitulava 
chefe do bairro
e intimidava
moradores

A Brigada Militar 
prendeu na manhã 
de terça (27), um in-
divíduo de 20 anos, 
com antecedentes 
furtos, roubos, recep-
tação e tráfico de dro-
gas, que nos últimos 
dias efetuou disparos 
de armas de fogo, es-
pancou um homem a 
coronhadas, intimi-
dou moradores com 
arma de fogo e ainda 
se intitulava o novo 
chefe do bairro.

Em uma ação re-
alizada por volta das 
07h20min, a guarni-
ção do policiamento 
ostensivo, juntamen-
te com o Pelotão de 
Operações Especiais 
(POE), visualizaram 
o suspeito na Rua 
Santa Catarina. Ao 
perceber a presença 
das viaturas ele cor-
reu para o interior 
de uma casa e jogou 
algo em um matagal.

Ele foi abordado e 
preso já dentro da re-
sidência. Em revista 
pessoal, seis muni-
ções de calibre 38 fo-
ram encontrada em 
seu bolso.

O que ele se des-
fez, na tentativa de 
fugir, não foi encon-
trado, mas acredi-
ta-se que seja uma 
arma de fogo. O acu-
sado ainda é suspei-
to de roubos a pe-
destres ocorridos no 
bairro.

Ele foi preso em 
flagrante e encami-
nhado ao presídio de 
Canela.

FOTO: REPRODUÇÃO

Colisão com ônibus
escolar deixa dois feridos

Um acidente na 
manhã de quinta (29), 
envolvendo um carro 
e um ônibus escolar 
deixou dois feridos. O 
condutor do GM/Ka-
dett, placas JEN-5169, 
de Gramado, colidiu 
com um ônibus es-
colar da Prefeitura de 
Canela, que transpor-
tava alunos da Esco-
la Especial Rodolfo 
Schlieper.

No ônibus, nin-
guém fi cou ferido, 

porém, a carona do 
Kadett apresentava 
sinais de traumatis-
mo craniano e, após 
ser retirada das ferra-
gens pelos Bombeiros 
de Canela, foi levada 
ao Hospital de Canela 
pelo SAMU.

O condutor do Ka-
dett, Cléber da Silva, 
tinha ferimentos no 
braço e foi conduzido 
pelos Bombeiros de 
Canela ao Hospital de 
Gramado.

FOTO: FRAN
CISCO ROCH

A

COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 1890/2018 de 28 de novembro de 
2018, foi concedida    complementação de proventos 
de APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE 
PROFESSOR à servidora inativa VERA LUCIA ALVES 
DA SILVA que ocupava o cargo de Profi ssional do Ma-
gistério com Habilitação em Séries Iniciais, N II, classe 
G, nesta municipalidade, sendo que foi inativada pelo 
RGPS/INSS em 17/08/2017, com benefício sob nº 
182.218.753-0. A base de cálculo utilizada é a última 
remuneração, devendo perceber a diferença, quando 
houver, entre o valor pago pelo RGPS/INSS e o valor 
que faria jus se percebesse por Regime Próprio de Pre-
vidência do Município, a partir de 10 de agosto de 2018, 
data em que exonerou-se.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal Novembro/2018
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Campeonatos de futsal na reta final
Diversos campeo-

natos municipais de 
futsal estão chegando 
ao seu final. Na noite 
de ontem (29) acon-
teceu a segunda par-
tida da semifinal do 
Máster de Futsal, com 
os confrontos entre 
Amigos do Bulhões e 
do Jurerê x Penharol 
e Tiririca x Colombo. 
Como as partidas não 
haviam encerrado até 
o fechamento desta 
edição, traremos os 
resultados no Portal 
da Folha.

Semifinais
do Muncipal
de Futsal
O Campeonato 

Municipal de Futsal, 
que neste ano inte-
grou em uma única 
competição as duas 
divisões principais, 
está nas semifinais, 
com os jogos sendo 
disputados nos dias 3 
e 12 de dezembro.

Vila Boeira x Bola 
8/Espelho Gaúcho 
fazem um dos con-
frontos. Oito e Meia 
x Tiririca é o segundo 
duelo.

Finais do sub 13
Já o Campeonato 

Municipal de Futsal 
Sub13 é hoje (30), a 
partir das 19h. Gênios 

da Bola x Educaespor-
te/Coopec disputam 
o terceiro lugar. A fi-

nal é entre Guerreiro 
Sports e Toque de Le-
tra A.

Colombo, que comemora 40 anos,
também segue na busca do título do Máster

Amigos do Bulhões e do Jurerê está na disputa do Máster
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Civil fecha boca
e prende casal 
em flagrante

A Polícia Civil de 
Canela realizou mais 
uma ação de comba-
te ao tráfico de drogas 
na tarde desta quinta 
(29). Durante buscas 
realizadas em uma 
residência localizada 
no centro da cidade, 
agentes da Sessão de 
Investigação da De-
legacia de Polícia de 
Canela apreenderam 
quantidade de crack 
que estava sendo fra-
cionada para venda a 
usuários. 

A ação integra a 
Operação Anjos da Lei, 
da Delegacia Regional 
de Gramado, que tem 
por objetivo o comba-
te ao uso e tráfico de 
drogas nas imedia-

ções de escolas. O pon-
to de tráfico fechado 
ficava em um beco da 
Rua Batista Luzardo, 
no entorno da escola 
Danton Correa da Sil-
va.

O delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polí-
cia de Canela e res-
ponsável pela ação 
policial, informou que 
foi preso no local um 
casal proprietário da 
residência. Os dois 
criminosos, segundo 
investigação da Polí-
cia Civil de Canela, es-
tavam traficando na-
quele ponto há cerca 
de dois meses. Ambos 
foram encaminhados 
ao sistema prisional.

Casal foi preso em flagrante, uma
usuária de crack se encontrava no
local consumindo a droga

Crack fracionado para venda

FOTOS: FRANCISCO ROCHA Bombeiros alertam para o risco
de afogamentos no verão

Muito se tem ou-
vido nos noticiários 
sobre mortes ocorri-
das em açudes, lago-
as, barragens, rios, 
praias e piscinas, a 
sendo que em nos-
sa região estas ocor-
rências ocorrem com 
maior frequência em 
açudes rios e barra-
gens.

Em sua grande 
maioria, as vítimas 
são adolescentes e 
adultos de até 30 
anos, que estão em 
seus momentos de 
lazer. A causa está na 
falta de prevenção e 
cuidado.

No mundo, cerca 
de 500 mil pessoas 

morrem afogadas, no 
Brasil esse número 
é bastante alto tam-
bém, aproximada-
mente 7 mil pessoas. 
De janeiro a outubro, 
10 ocorrências com 
vítimas fatais foram 
contabilizadas pelo 5º 
Batalhão de Bombei-
ros Militar (5ºBBM), 
que atende a 49 mu-
nicípios da região.

Em novembro, 
considerado o Mês da 
Segurança Aquática 
no Brasil, pelo me-
nos quatro pessoas 
morreram afogadas 
em municípios da 
Serra, incluindo uma 
criança de oito anos e 
um adolescente de 12, 

sendo uma dessas ví-
timas foi aqui do mu-
nicípio de Canela. 

Apesar de todos os 
dias ocorrerem mor-
tes por afogamento, 
poucos são os noticia-
dos. Mas é preciso ter 
cuidado, afogamento 
não é acidente, não 
acontece por acaso, 
tem prevenção.

Dicas para
evitar tragédias
Para bebês e 

crianças pequenas, 
até baldes, banheiras 
e vasos sanitários po-
dem oferecer riscos. 
Um adulto deve sem-
pre supervisionar as 
crianças e adolescen-

tes onde houver água, 
mesmo que saibam 
nadar ou que os lo-
cais sejam considera-
dos rasos. 

Peça alguém que 
chame o socorro pro-
fissional ligando 193.

Tente ajudar sem 
entrar na água, for-
neça uma boia, um 
galho, uma corda, só 
entre na água se for 
seguro para você. O 
risco e alto, e muitas 
pessoas se tornam 
vítimas tentando sal-
var outras.

Mais dicas e in-
formações sobre este 
tema você confere no 
www.portaldafolha.
com.br.

Civil recupera
notebook furtado

Computador foi furtado em residên-
cia no Bairro São Lucas, na madrugada 
do dia 21, foi recuperado na tarde desta 
quinta-feira (30), no Centro, por agentes 
da Seção de Investigação da Delegacia de 
Polícia de Canela.
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