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Canela celebra
a volta do trem

Ontem (6), Canela viveu uma tarde 
festiva. A histórica locomotiva La 
Meuse, classe 0-6-0, fabricada na 
Bélgica em 1909, voltou para Canela 
após passar por um grande processo 
de renovação assinado por Mundo a 
Vapor e Novalternativa. Páginas 4 e 5

Espetáculos
gratuitos

movimentam
fi nal de semana
Com uma programação intensa
de shows musicais e espetáculos 

gratuitos no Sonho de Natal,
Canela se prepara para mais

um fi nal de semana de cidade
lotada. Páginas 8 e 9

Motociclista
morre ao se

chocar contra
caminhão na

ERS 235
Acidente aconteceu próximo
à rotula do Distrito Industrial

em interseção modifi cada
nesta semana. Página 16

Canela e Gramado
abrem inscrições para 

concursos públicos
com mais de 170 vagas. 

Contracapa
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“Se você duvida de você mesmo, não
vai encantar sua equipe nem o mercado.

Isso não é necessariamente vaidade.
É, antes de tudo, confi ança”. Eike Batista

02. ABERTURA

Canela é conhe-
cida pela sua tran-
quilidade e pelas 
muitas opções de la-
zer e descanso. Aqui 
tem lindos parques 
e pontos turísticos, 
que tem como ce-
nários as belezas 
naturais, matas na-
tivas, o cantar dos 
pássaros, o ar puro 
e as belas estruturas 
construídas para re-
ceber bem nossos vi-
sitantes, proporcio-
nando momentos de 
diversão, paz e lazer.

A gastronomia 
contempla diver-
sas culturas, com 
um atendimento de 
excelência e sabo-
res cuidadosamente 
preparados. O sa-
boroso churrasco, 
excelente fondue e 
o maravilhoso cho-
colate caseiro são 
especialidades que 
agradam. Hotéis e 
pousadas cheias de 
aconchego, conforto 
e atendimento dife-
renciado.

Diversos eventos 
culturais e de lazer 
para todas as idades, 
durante o ano todo. 
Um forte comércio 
variado que conta 
com artesanatos, 
couros, grifes e ma-
lhas. Respeitando 
as belezas naturais 
com muitos cuida-
dos, que chamam a 
atenção dos visitan-
tes.

Parques cheios 
de mata nativa, cas-
cata de 131 metros, 
conhecida no Brasil 

e exterior (Cascata 
do Caracol), trilhas, 
morros e vales com 
vistas inesquecíveis. 
Isso é um convite 
para todos que bus-
cam lazer ao ar li-
vre e também para 
os adeptos do turis-
mo aventura. Além 
disso, aqui existem 
muitos empreendi-
mentos que buscam 
sempre oferecer no-
vidades com segu-
rança.

Curiosidades.
O bem receber 

relaciona-se intima-
mente com a quali-
dade dos bens e ser-
viços oferecidos no 
Turismo.

A hospitalidade 
no Turismo eviden-
cia-se muito mais 
amplo do que pri-
meiramente se ima-
gina, pois deverão 
sempre estar presen-
te em todas as ativi-
dades relacionadas 
com o turismo, des-
de a facilitação (in-
gresso, permanên-
cia, deslocamentos 
interno e saída dos 
visitantes), o desen-
volvimento da infra
-estrutura (rodovias, 
portos, aeroportos, 
obras viárias, sa-
neamento, energia, 
equipamentos so-
ciais), os transpor-
tes e comunicações 
(terrestres, aéreos, 
marítimos, fl uvial e 
telecomunicações), 
a educação e capa-
citação (formação 
de recursos huma-

nos para o setor em 
níveis distintos) e 
prestação de servi-
ços (alojamentos ho-
teleiros, transporta-
dores, restaurantes 
e similares, diversão 
e entretenimento, 
agências de viagens 
e locadoras).

Portanto, nós 
aqui na serra esta-
mos quase lá, acredi-
to que nos falta só o 
aeroporto de passa-
geiros para sermos 
totalmente auto-su-
fi cientes em receber 
bem com serviços 
que seduzam o visi-
tante.

Em nossa
cidade.
> Terça- feira a 

noite, teve a entrega 
da distinção “Profi s-
sional do Ano”, para 
os canelenses que 
fazem a diferença 
em suas profi ssões. 
Mais um sucesso 
alcançado pelo jor-
nal Folha de Canela. 
Agradecimento aos 
funcionários e pro-
prietário da Chur-
rascaria Espelho 
Gaúcho, pelo ótimo 
atendimento e dedi-
cação para encantar 
os que lá se fi zeram 
presentes. Parabéns 
a todos!

> Canelenses, 
continuem dando 
preferência para o 
comércio e servi-
ços de nossa cidade. 
Faça Canela crescer, 
com sustentabilida-
de.

Sindilojas Hortênsias
recebe Moção de Aplausos
do Legislativo gramadense

Dia 3 de dezembro 
de 2018 fi cará marcado 
para o Sindilojas Hor-
tênsias, isto porque 
nesta data recebeu 
uma Moção de Aplau-
sos da Câmara de Ve-
readores de Gramado 
pela passagem dos 60 
anos de atividades da 
entidade representa-
tiva dos lojistas das 
cidades de Gramado, 
Canela, Nova Petrópo-
lis, Picada Café, Jaqui-
rana, São Francisco 
de Paula e Cambará 
do Sul. O Sindilojas 
Hortênsias completou 
seis décadas no dia 

11 de setembro, o que 
impulsionou a verea-
dora e presidente da 
Casa Legislativa gra-

madense, Manuela da 
Costa Caliari, a indi-
car a entidade à rece-
ber a honraria.

Manuela da Costa Caliari e Guido José Thiele

FOTO: REPROD
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Natal solidário no Positive
O Positive Music Bar re-

aliza uma festa beneficente, 
neste sábado (8). Toda a ven-
da da copa e da portaria se-
rão divididos entre o Natal 

da Criança de Canela e para a 
menina Anna Djulia Mattos, 
que se recupera de uma cirur-
gia mais ainda necessita de 
doações.
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De graça, mas com valor!
Folha de Canela inicia uma nova etapa com distribuição gratuita

A Folha de Canela inicia 
uma nova etapa do jor-
nalismo impresso na 

região.
A partir desta semana, 

passamos a ter distribuição 
gratuita, sendo o único jornal 
semanal a não cobrar pelo 
exemplar nos pontos de distri-
buição, nas cidades onde cir-
cula.

Isso vem de encontro a 

uma tendência mundial, na 
qual os maiores jornais das 
capitais de diversos estados 
brasileiros e de países da Eu-
ropa e Estados Unidos já circu-
lam com distribuição gratuita.

É a democratização da in-

formação, não apenas no jor-
nal impresso, mas também 
com o envio da edição virtual 
pelo WhatsApp e no e-mail.

São mais de 200 pontos de 
distribuição em Canela e Gra-
mado, com 2000 exemplares 
impressos. Abaixo, você con-
fere uma lista dos principais 
locais onde pode retirar sua 
Folha de Canela, totalmente 
de graça.

 >>>>>     Assinaturas     <<<<<

Nossa região tem a cultura de receber o jornal em casa. Para os 
leitores que fazem questão de receber a assinatura, também conti-
nuaremos a entregar o jornal em casa, mediante o pagamento da 
entrega, valor bem inferior ao que era praticado com a assinatura.

>>>>>    Boletins por WhatsApp e e-mail     <<<<<

Outra novidade implementada há algumas semanas é o boletim de 
notícias e envio da edição virtual por e-mail ou pelo aplicativo de men-
sagens WhatsApp. Para receber é muito fácil, basta enviar seu nome e a 
sua cidade para o e-mail folha@folhadecanela.com.br, ou para o What-
sApp (54) 3282-2739. No caso do whats, é necessário adicionar o número 
da Folha em seus contatos para receber as mensagens.

>>>>>     Portal da Folha     <<<<<

A edição virtual também estará disponível, de maneira totalmente gratuita, no Portal 
da Folha na internet, no www.portaldafolha.com.br, além das notícias, sempre em cima 
da hora que você já está acostumado a ler.

O Portal da Folha na internet conta com mais de 45 mil usuários mensais e mais de 80 
mil acessos mensais. É a informação na palma da sua mão!

Alguns dos locais onde você encontra a Folha de Canela:
• Agafarma

• Açougue Facchin
• Baratão

• Bombatti
• Forrageira

• Fruteira Dapper
• Galego

• Mercado JS
• Padaria Gisele

• Star Vídeo
• Sul Mais

• Super Bom
• São José

• Armazém 27

• Du Povão
• Das Gurias

• Ideal
• Iskinão Vila Dante

• D’Bombacha
• Vila Maggi

• Mega Econômico
• Mercado São João

• Mercado BM
• Mercado Vanim

• Padaria São Lucas
• Atacadão de Sorvetes
• Mercado e Açougue 

Dallas

• RedeFor Super
da Vizinhança

• Farmácia Líder
• Transportes

Tomasini
• RedeMac

• João de Barro
• Madeireira Parisotto

• Iskinão São Rafael
• Mercado Compre 

Bem
• Posto Ale Canela
• Posto Ipiranga

• Redação da Folha

CURSOS DE
APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições através do site:
www.ucs.br/site/extensao/

Curso: Gestão das Emoções no Comporta-
mento e nas Relações Interpessoais
Data: 23, 24, 30 e 31 de janeiro de 2019
Horário: quartas e quintas-feiras, das 19h 
às 22h

Curso: A Arte de Organizar e
Planejar um Casamento
Data: 11 e 12 de fevereiro de 2019
Horário:segunda e terça-feira, das 
13h30min às 18h30min

Curso: Comunicação Criativa
e Expressão Vocal
Data: 13, 14 e 15 de fevereiro de 2019
Horário: quarta a sexta-feira, das 19h às 
22h

Curso: Gestão de Equipes
Data: 18, 19 e 20 de fevereiro de 2019
Horário: segunda, terça e quarta-feira, das 
19h às 22h

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

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
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Canela
celebra a
volta do
trem

Ontem (6) Cane-
la viveu uma 
tarde festiva. A 

histórica locomotiva 
La Meuse, classe 0-6-
0, fabricada na Bélgi-
ca em 1909, volta para 
Canela após passar por 
um grande processo 
de renovação assinado 
pela empresa MKR, de 
Taquara.

Curiosamente, a 
população canelense, 
55 anos depois, voltou 
a esperar a chegada do 
trem. A máquina – um 
dos símbolos do desen-
volvimento do muni-
cípio – partiu do par-
que temático Mundo 
a Vapor, por volta das 
13h30min, em comboio 
em direção ao centro 
da cidade. Na antiga 
estação férrea, hoje de-
nominada Campos de 
Canela, uma rápida ce-
rimônia marcou a vol-
ta da locomotiva.

A revitalização
O parque temático 

Mundo a Vapor aco-
lheu a proposta feita 
pela Incoporadora No-
valternativa e assu-
miu a recuperação do 
trem, devolvendo este 
patrimônio a Canela. 
Um ano depois de ser 
retirada da antiga Es-
tação Férrea, onde fi-
cou ao ser desativada 
há 40 anos.

O trabalho reali-
zado pela MKR Máqui-
nas e Usinagens, em 
Taquara, foi primoro-
so, devolvendo à Ma-
ria Fumaça detalhes 
que haviam sido cor-
roídos pelo tempo e 
por ações de vândalos.

O empresário 
Márcio Roberto Krum-
menauer disse à re-
portagem da Folha 
que o trabalho foi tão 
cuidadoso que, se al-
guém quiser, “basta 
substituir a caldeira 
da locomotiva para ela 
voltar a andar”.

Estação Campos 
de Canella
O complexo Es-

tação Campos de Ca-
nella resgata a his-
tória da fundação da 
cidade de Canela e sua 
relação com trens e 
trilhos com o Memo-
rial do Trem. Além 
disso, o inédito e ou-
sado projeto contem-
pla espaços de cultu-
ra, entretenimento e 
um centro de gastro-
nomia com pubs, cer-
vejarias, restaurantes, 
cave de vinhos com 
produtos locais, além 
de quiosques comer-
ciais, propiciando es-
paços variados para 
maior permanência 
do residente e do tu-
rista no local.

Momento em que a locomotiva era descarregada, suspensa
por dois guindastes, até chegar novamente aos seus trilhos

FOTOS: FRAN
CISCO ROCH
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Primeira etapa
do projeto estará 
aberta à visitação
em 15 de janeiro

O empresário 
Fernando Bassa-
ni, diretor e um dos 
proprietários da In-
corporadora Novalter-
nativa, comentou or-
gulhoso, esse processo 
de resgatar a história 
e criar uma referência 
no centro da cidade:  
“o que mais mais nos 
motivou neste pro-
jeto foi a vontade da 
comunidade em ver a 
revitalização deste es-
paço”.

Um presente
para Canela
A locomotiva faz 

parte de um espaço 
muito importante para 
Canela. Ela segue co-
berta até 15 de janeiro, 
quando o complexo 
com vagões e restau-
ração da estação férrea 
estará aberta para visi-
tação.

O prefeito Cons-
tantino Orsolin de-
clarou a sua honra de 
estar presente no dia 

em que a locomotiva 
foi devolvida para Ca-
nela. “Quando o poder 
público e a comunidade 

têm a iniciativa de fa-
zer a diferença, as coi-
sas acontecem”, disse 
Orsolin.

Locomotiva foi
recebida com
uma grande
festa, com direito 
à banda e grande 
presença da
comunidade
e turistas
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> Largo
Benito Urbani
Junto com o retor-

no do trem, outro fato 
passa a ser escrito na 
história da cidade. A 
proposição apresenta-
da pelo vereador Isma-
el Viezze renomeando 
o antigo espaço cha-
mado Largo da Fama 
foi aprovada por una-
nimidade pela Câma-
ra de Vereadores no 
dia 26 de novembro. 
O espaço público que 
estará junto ao com-
plexo Estação Campos 
de Canella passará, 
oficialmente, a ser 
chamado Largo Benito 
Urbani.

O espaço, que fica 
em frente a antiga es-
tação férrea foi deno-

minado Largo da Fama 
na década de 1980, 
quando cidade rece-
bia a Festa Nacional 
do Disco, juntamente 
com diversos artistas 
de renome nacional. 
Algum destes artistas 
deixaram suas mão 
gravadas em placas 
que foram coladas na 
parede da antiga esta-
ção e por isso o espaço 
em frente foi denomi-
nado Largo da Fama.

Muitas das placas 
se perderam ao longo 
do tempo e com a re-
vitalização do prédio, 
dentro do projeto Cam-
pos de Canella, as que 
ainda existiam foram 
retiradas e o nome 

perdeu o sentido.
Urbani faleceu no 

dia 25 de março de 
2017, após um aciden-
te de automóvel, dei-
xando um legado de 
empreendedorismo, 
trabalho e espírito co-
munitário.

 O Largo Benito 
Urbani irá se conectar 
com a Rua Ernesto Ur-
bani já existente, mos-

trando que o tempo 
e a história mantêm 
unidos pai e filho, ho-
menageados por seu 
trabalho e amor por 
Canela.

O trem e tudo o 
que girava ao seu re-
dor traduz a história 
da família Urbani. Na 
década de 20, a oficina 
mecânica de Ernes-
to Urbani em Canela 

atendia as serrarias 
que eram movidas por 
grandes máquinas a 
vapor. Herdeiros do 
seu talento, os filhos 
Omar, Benito e Her-
mes cresceram dentro 
da oficina que conser-
tava os locomóveis. 
Apaixonados por má-
quinas a vapor, eles ti-
nham a oficina do pai 
como um laborató-

rio para a criativida-
de, onde passaram a 
criar artesanalmente 
diversas réplicas, re-
produzindo o processo 
industrial de maneira 
minuciosa. O passa-
tempo inspirou um 
novo negócio e em 
1991 nascia o Parque 
Temático Mundo a 
Vapor, um dos ícones 
do turismo de Canela.

Espaço será batizado Largo Benito Urnabi

FOTO: FRAN
CISCO ROCH

A



Sexta-feira, 7 de dezembro de 201806. GERAL

Marcelo Savi vai homenagear
os 40 anos da família Colombo
Algumas histó-

rias merecem sem-
pre uma homenagem 
e um muito obrigado 
vindo da comunidade 
para algumas famí-
lias tradicionais em 
cada cidade. Em Ca-
nela não poderia ser 
diferente, por isso, 
o vereador Marcelo 
Savi irá homenage-
ar, em uma Sessão 
Solene, os 40 anos de 
atuação da família 
Colombo em Canela, 
tanto no meio políti-
co, como esportivo e 
também de entrete-
nimento.

"Durante vários 
anos, a família Co-
lombo sempre se mos-
trou disposta a aju-
dar diversas causas 
por todo o município 

Marcelo Savi, Darci e Gilnei Calzetta

de Canela. Em sua 
história, contou com 
dois vereadores nessa 
Casa Legislativa, que 
são responsáveis por 
diversas ações impor-
tantes e marcantes no 
município de Canela", 
ressaltou Savi.

Além disso, o 
time de futebol da fa-
mília, que é o maior 
campeão dos campe-
onatos amadores da 
cidade, segue envol-
vido no meio espor-
tivo do município, 
sempre dando opor-

tunidades aos jovens 
e levando o esporte a 
diversas faixas etá-
rias da comunidade.

A sessão acontece 
no próximo dia 19, a 
partir das 19h30min, 
na Câmara de Verea-
dores.

FOTO: D
IVU
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Reservatório de Canastra volta ao nível normal
Na quinta (6), equi-

pes da CEEE realizam 
os procedimentos para 
encher o reservatório 
de Canastra, em Cane-
la, que estava rebaixa-
do desde 16 de outubro. 
Com isso, durante o 
dia, houved redução 
do fluxo de água do 
rio Paranhana. A ma-
nobra foi necessária 
para a conclusão das 
obras de manutenção 
que a Companhia está 
realizando em um tre-
cho da tubulação que 
leva água à usina de 
Canastra. Parte dos 
trabalhos só puderam 

ser realizados com a 
interrupção do fluxo 
de água na tubulação 
e, por isso, foi necessá-
rio rebaixar o nível do 
reservatório.

Durante o período 
das obras, que foram 
iniciadas em junho, a 
usina de Bugres con-
tinuou produzindo 
energia. Canastra, que 
só deixou de operar 
durante a etapa seca 
da obra (de outubro 
até ontem), deve retor-
nar à operação após a 
verificação das condi-
ções da adutora com a 
tubulação cheia, o que 

deve ocorrer nos pró-
ximos dias.

As obras de ma-
nutenção receberam 
investimento de apro-
ximadamente 2 mi-
lhões e estão sendo 
executadas desde ju-
nho. Os trabalhos en-
volvem reparos em 

juntas, fundações e 
na estrutura da tubu-
lação metálica, que 
tem aproximadamen-
te sete quilômetros de 
extensão, e incluíram 
reforço e até movi-
mentação de blocos 
de concreto que supor-
tam as estruturas.

FOTO: D
IVU
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Cadastro para
comercialização

de produtos e
alimentos no show 

de Michel Teló
A Prefeitura de 

Canela, por meio das 
Secretarias de Turis-
mo e Cultura, Fazenda 
e Desenvolvimento e 
Departamento de Fis-
calização realizará até 
o dia 14 de dezembro 
cadastro para solicita-
ção de “alvará eventu-
al”, para comercializa-
ção no show de Michel 
Teló, que acontece dia 
28 de dezembro, no 
Parque do Lago.

Os interessados 
devem se dirigir até a 
Secretaria da Fazenda, 
rua Dona Carlinda, 455, 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 11h e das 
13h as 16h30min, apre-
sentando documentos 
de empresa registrada, 
do responsável da em-
presa e solicitação por 
escrito especificando 
qual será o tipo de ven-
da.

A Secretaria da Fa-
zenda informa que os 
interessados serão res-
ponsáveis pela estrutu-
ra necessária para sua 
venda no local, sendo 
de obrigatoriedade o 
uso de tenda gazebo 2x1 
ou de seus carrinhos 
de venda. É de obriga-
toriedade conduzir re-
cipiente para coletar 
o lixo proveniente do 
seu negócio, bem como 
respeitar as normas 
sanitárias.

Somente possuin-
do este alvará e uti-

lizando o crachá de 
identificação será per-
mitida a venda no dia 
e local do evento. O 
documento de licença 
deverá ser afixado em 
lugar próprio e facil-
mente visível.

A venda deverá 
respeitar a legislação 
vigente no município 
Lei n° 454, de 25 de abril 
de 1978, não sendo per-
mitido cartazes que 
agridem a poluição vi-
sual, autofalantes ou 
qualquer outro som 
que não seja o da pro-
dução do evento, varal, 
ou venda em qualquer 
outro espaço que não 
seja o apresentado no 
mapa do evento.

Aos autorizados 
será disponibilizado 
crachá de identifica-
ção, mapa do evento 
e programação deta-
lhada, podendo ser 
retirado na Secretaria 
de Turismo e Cultura 
após apresentação da 
licença para venda.

Esta ação se faz 
necessária para me-
lhor organização do 
evento e assim opor-
tunizar que todos os 
comerciantes possam 
oferecer seus produtos 
e ter um retorno di-
reto com este evento, 
qual é um dos nossos 
principais objetivos ao 
promover eventos de 
grande porte a comu-
nidade.
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O Clube de Pais Re-
creação Maravilha vai 
realizar mais uma fes-
ta neste final de ano. O 
evento com tema na-
talino será realizado 
no dia 16 de dezembro, 
um domingo, às 15h30. 
O local escolhido foi o 
Ginásio do São Lucas.

Haverá vários 

brinquedos, como pis-
cina de bolinha, cama 
elástica, escorregador 
e muitos outros.

O Clube de Pais, 
que realiza festas no 
interior de Canela há 
varios anos convida a 
todos para participa-
rem, levando as crian-
ças e as famílias.

Clube de Pais Recreação 
Maravilha convida para 

festa de Natal

FOTO: SÉRGIO ROCH
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CEEE entrega 120 quilos de
tampinhas plásticas para a APAE
Foram entregues 

na manhã da última 
sexta, 30, 121 quilos de 
tampinhas plásticas 
para a APAE de Cane-
la. O material foi co-
letado por funcioná-
rios da CEEE em Porto 
Alegre, Passo Fundo e 
em Canela e será re-
vertido em recursos 
para auxiliar no cus-
teio da entidade, que 
atende 130 pessoas 
entre crianças, jovens 
e adultos.

A CEEE reali-
za, desde meados de 
2016, o projeto #Tam-
pinhamiga, que tem 
por objetivo arreca-
dar tampinhas plásti-
cas e lacres metálicos 

para serem doados 
a instituições que os 
utilizam em prol de 
causas sociais. Se-
gundo os organiza-
dores dessa iniciativa 
solidária, “além do 
lado social, o progra-
ma tem um caráter 
ambiental, já que há 

um destino nobre ao 
material que, de ou-
tra forma, teria sido 
depositado na natu-
reza”.

Só este ano, qua-
se 1,5 tonelada des-
tes materiais foram 
destinados a onze 
entidades beneficen-

tes de sete municí-
pios: Canela, Canoas, 
Osório, Porto Alegre, 
Rio Grande, Taquara 
e Tramandaí. Desde 
o início do projeto, o 
balanço chega a 2,1 
toneladas de doações 
para 22 instituições 
de 10 municípios.

FOTO: D
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Canela alcança o maior índice de
retorno de ICMS dos últimos 18 anos

A Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda 
e Desenvolvimento 
Econômico comemo-
ra um grande resul-
tado atingindo um 
expressivo índice 
de retorno do ICMS 
(Imposto Sobre Ope-
rações Relativas à 
Circulação de Merca-
dorias e Sobre Pres-
tações de Serviços de 
Transporte Interes-
tadual, Intermunici-
pal e de Comunica-
ção). O secretário da 
pasta, Luciano Melo, 
destaca que o muni-
cípio saltará da 113ª 
posição em 2018 den-
tre os 497 municípios 
gaúchos em retorno 
de ICMS, para 107ª 
colocação em 2019. 
“Isso é resultado da 
reorganização nas 
finanças do municí-
pio. Uma das ações 
promovidas é o pro-
grama de Educação 
Fiscal, que levou no-
ções de tributação às 
escolas para ensinar 
crianças e jovens so-
bre a importância de 

pedir nota fiscal no 
comércio”, ponderou 
Luciano.

Os índices defi-
nitivos de retorno 
dos municípios no 
ICMS para 2019 fo-
ram divulgados re-
centemente no Diá-
rio Oficial do Estado 
e apurados pela Se-
cretaria de Estado 
da Fazenda – SEFAZ/
RS. O IPM (Índice de 
Participação dos Mu-
nicípios) que levou 
em consideração o 
comportamento mé-
dio da economia lo-
cal entre 2016 e 2017 
indica o quanto cada 
uma das 497 prefei-
turas gaúchas vai re-
ceber dos cerca de R$ 
8,08 bilhões corres-
pondentes aos 25% 
da receita de ICMS 
pertencente aos mu-
nicípios. 

Para 2019 o índi-
ce de Canela voltou 
a subir pelo 4º ano 
consecutivo, sendo 
fixado em 0,181427, 
obtendo crescimento 
de 7,6 % sobre o atual 

Luciano Melo, secretário da Fazenda

FOTO: DIVULGAÇÃO

indicador de 2018. O 
resultado é o maior 
IPM nos últimos 18 
anos e expressa o 

trabalho árduo da 
Prefeitura, que atra-
vés da Secretaria 
Municipal da Fazen-

da coleta e audita in-
formações fiscais de 
todas as empresas 
e produtores, a fim 
de garantir o corre-
to cômputo para o 
quesito do Valor Adi-
cionado Fiscal - VAF, 
que é o maior com-
ponente do índice 
de ICMS, com 75% de 
peso no total (para 
o índice 2019 foram 
computadas as mé-
dias dos anos/base 
2016/2017 do indica-
dor econômico). 

O total da movi-
mentação alcançou 
R$ 504,2 milhões, 
novo recorde muni-
cipal em termos de 
valor adicionado, 
número 13% maior 
que o dado anterior 
(2016). Estas estatís-
ticas demonstram 
o crescimento mé-
dio da economia de 
Canela, mesmo em 
um período de crise 
econômica no País. 
Deste montante a 
Prefeitura de Canela 
conseguiu acrescen-
tar nada menos que 

R$ 34.883.574,66  ao 
cômputo de seu VAF 
2017 em pleitos ad-
ministrativos junto 
à Receita Estadual, 
garantindo o cresci-
mento do IPM 2019 
definitivo sobre o 
provisório, que havia 
sido publicado ainda 
no primeiro semes-
tre. 

Em termos fi-
nanceiros, na práti-
ca a participação no 
ICMS corresponde a 
fatia da arrecadação 
municipal que pode 
ser estimada ini-
cialmente em R$ 14,6 
milhões, com vincu-
lações obrigatórias 
para a formação do 
FUNDEB (Educação) 
e financiamento 
da Saúde. O núme-
ro pode ser ainda 
maior, na dependên-
cia do impacto do 
total da arrecadação 
global do ICMS esta-
dual para 2019, em 
especial na hipótese 
da manutenção das 
atuais alíquotas do 
imposto.

 “Isso é resultado da reorganização nas 
finanças do município. Uma das ações 
promovidas é o programa de Educação 
Fiscal, que levou noções de tributação 
às escolas para ensinar crianças e jo-

vens sobre a importância de pedir nota 
fiscal no comércio”. Luciano Melo.
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Espetáculos gratuitos movimentam
o Sonho de Natal no fi nal de semana

FOTO: DIVULGAÇÃO/SONHO DE NATAL

Com uma pro-
gramação in-
tensa de shows 

musicais e espetácu-
los gratuitos no So-
nho de Natal, Canela 
se prepara para mais 
um fi nal de semana 
de cidade lotada.

Hoje às 20h30, 
acontece a segunda 
exibição de “O Des-
fi le Mágico do Natal 
de Canela”, do Grupo 
Tholl. O desfi le notur-
no inicia na Catedral 
de Pedra e segue até a 
Rua Felisberto Soares, 
com 12 alas compostas 
por carros alegóricos, 
tripés, alegorias, per-
sonagens, bonecos, 
malabaristas, fi guri-
nos encantadores e a 
presença especial do 
Papai Noel, com suas 
alegres renas.

 Pelo segundo ano 
consecutivo no Sonho 
de Natal, amanhã, sá-
bado, às 19h30, a “Or-
questra da Escola Tio 
Zequinha” se apre-
senta no Multipalco. 
Cerca de 60 alunos, 
com idades entre 5 e 
70 anos, prometem 
encantar e envolver o 
público.

 No primeiro blo-
co, se apresenta a Ca-
merata Tio Zequinha. 
A orquestra, formada 
por jovens e adultos, 
vai executar repertó-
rio de músicas popu-
lares. Entre as novi-
dades que trarão para 
esta edição está a 
apresentação de mar-
chinhas de Carnaval. 
“Estamos fazendo um 
trabalho de resgate 
das mais famosas de 
todos os tempos”, in-
forma o maestro Car-
los Alberto de Souza. 

 Já no segundo blo-
co, serão interpreta-
das canções natalinas 
tradicionais por alu-
nos de violinos, vio-
las, violoncelo, entre 
outros instrumentos. 
“Ano passado, tivemos 

um excelente públi-
co. As pessoas intera-
giam catando e com 
palmas, e foi muito 
legal. Este ano, quere-
mos repetir o concerto 
harmonioso que fi ze-
mos. Será envolvente, 
familiar e com o clima 
de esperança, paz e 
renovação que o Na-
tal propõe. Quem for, 
vai gostar”, antecipa o 
maestro.

 Na sequência, 
quem sobe ao Multi-
palco é a “Banda de 
Concertos da Brigada 
Militar”, formada pe-
las bandas das corpo-
rações de Santa Ma-
ria, Novo Hamburgo, 
Porto Alegre e Pelotas. 
“Nós nos apresenta-
mos anualmente, em 
novembro, no aniver-
sário da Brigada Mi-
litar. Este ano, com o 
retorno positivo que 
tivemos, decidimos 
participar do Sonho de 
Natal de Canela e de 
outros eventos, com o 
objetivo de aproximar 
mais o efetivo da co-
munidade”, informa a 
coordenadora do pro-
jeto, capitã Vanessa 
Ávila Wenitt.  

  Ao todo, serão 53 

policiais apresentan-
do suas habilidades 
musicais, sensibili-
dade e talento, com 
um repertório que 
vai desde ‘New York, 
New York’ até ‘Por una 
Cabeza’ “Na música 
Hallelujah, o público 
ganhará um presente 
emocionante da BM”, 
diz Wenitt, que com-
pleta: “A apresentação 
também é uma forma 
de mostrar que, além 
de atuar em ocorrên-
cias importantes, a 
polícia também quer, e 
pode, estar ao lado da 
sociedade em momen-
tos especiais, como 
este”.   

 No mesmo dia, 
às 20h, estreia o es-
petáculo “Estatuas 
Humanas – uma per-
formance do nas-
cimento de Cristo”, 
com duração de 45 
minutos, nos jardins 
da Catedral de Pedra. 
Dirigido pela atriz Lisi 
Berti, tendo como ce-
nário um dos princi-
pais pontos turísticos 
da cidade e ao som de 
cantos gregorianos, a 
atração vai apresen-
tar cenas do nasci-
mento de Jesus, além 

de performances indi-
viduais de passagens 
bíblicas. “A inspira-
ção vem de imagens 
de pintores renascen-
tistas, sob um olhar 
mais contemporâneo”, 
explica a diretora.

 Há cinco anos no 
cronograma do even-
to, esta será a primei-
ra vez que a encena-
ção ocorrerá à noite. 
“A mudança vai dar 
mais emoção ao es-
petáculo, que contará 
também com ilumi-
nação cenográfi ca”, 
antecipa Berti.

 Para a diretora, o 
trabalho de expressão 

corporal dos artistas 
representa o teatro 
puro e simples, onde 
menos é mais. “Já 
era visualmente mui-
to bonito, mas, tendo 
como pano de fundo a 
Catedral e à noite, fi -
cará mais belo ainda”, 
destaca Lisi Berti, que 
completa: “A emoção 
é o que move este es-
petáculo que, a partir 
das cenas apresen-
tadas pelas estatuas 
humanas, transmite 
muita paz e propõem 
uma importante refl e-
xão”.

 Domingo, estreia 
o espetáculo “Christ-
mas in Concert”, às 
20h30, no Multipalco. 
Integrando a progra-
mação das últimas 
cinco edições do So-
nho de Natal, o show, 
que remete aos doura-
dos anos 50, ganhou 
repaginação e mais 
glamour.

 Este ano, a clássi-
ca Big Band, formada 
por guitarra, baixo, 
bateria, teclado, nai-
pes de sopro, vocal 
masculino e coral de 
apoio, passará a con-
tar com uma frontwo-
man, no melhor esti-

lo das divas daquela 
década, esbanjando 
swing e charme no 
palco. No repertório, 
canções natalinas ga-
nharão interpretações 
arrojadas. “O objetivo 
é dar ao público a sen-
sação de que estão em 
um musical hollywoo-
diano”, destaca o dire-
tor geral do Christmas 
in Concert, Fernando 
Martinotto. 

 Para completar o 
espetáculo, um corpo 
de baile apresentará 
coreografi as criadas 
exclusivamente para 
o show. “Vamos unir 
a magia do Natal com 
o musical. A intenção 
é que a emoção tome 
conta da plateia”, afi r-
ma Martinotto, que 
completa: “Todos os 
integrantes, desde 
elenco, equipe técnica 
e de apoio, são da re-
gião. Essa é uma for-
ma de valorizamos os 
artistas e produção 
cultural local”.

 Ainda dentro da 
programação do fi nal 
de semana, aconte-
cerá a “Paradinha de 
Natal”, aos sábados e 
domingos, às 15h30, 
com saída da Cate-
dral de Pedra, e o es-
petáculo “O Brilho no 
Teu Olhar”, em horá-
rios variados. Confi -
ra a programação em 
www.sonhodenatal.
com.br/programacao.

“A apresentação 
também é uma 

forma de mostrar 
que, além de

atuar em
ocorrências

importantes, a
polícia também 

quer, e pode,
estar ao lado da 

sociedade em
momentos

especiais, como 
este”.

Capitã Vanessa 
Ávila Wenitt.  

“Todos os
integrantes,
desde elenco, 

equipe técnica e 
de apoio, são da 

região. Essa é
uma forma de
valorizamos os

artistas e
produção cultural 

local”.

Diretor geral
do Christmas in 

Concert, Fernando 
Martinotto.
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Acordes integra
programação do
Sonho de Natal

A partir de hoje, 
as ruas de Canela ga-
nharão ainda mais 
vida com o show de 
músicos locais que 
se apresentação no 
“Acordes”. A atração 
faz parte da progra-
mação do Sonho de 
Natal e será realizada 
sempre às sextas-fei-
ras, sábados e domin-
gos, das 11h às 12h.

 O diretor musi-
cal, Fernando Marti-
notto, antecipa que o 
repertório será bem 
eclético, para agradar 
os mais diversos gos-
tos. “Haverá canções 
natalinas e também 
MPB, Pop Rock, Jazz, 
entre outras”, afirma 
ele, que completa: “O 
repertório livre fará a 
cidade respirar cultu-
ra sob a luz do sol”.

 Martinotto des-

taca que o objetivo do 
Acordes é apresentar 
aos milhares de turis-
tas que visitam a cida-
de nesta época do ano, 
os talentos locais. “A 
música é muito forte 
em Canela e queremos 
mostrar essa qualida-
de aos nossos visitan-

tes”, informa.
 As apresentações 

do “Acordes” acon-
tecerão simultane-
amente nos jardins 
da Casa de Pedra, na 
avenida Osvaldo Ara-
nha e, aos domingos, 
também no Parque 
Caracol.

FOTO: AN
D

RÉ FERN
AN

D
ES

O Desfile Mágico surpreende 
com ousadia e clima lúdico

O público que se 
concentrou na Rua Fe-
lisberto Soares, entre 
a Catedral de Pedra e a 
rua Júlio de Castilhos, 
sexta-feira (30), foi sur-
preendido com a bele-
za de “O Desfile Mágico 
do Natal de Canela”. 
Criado e produzido pelo 
Grupo Tholl. O desfile 
misturou as acroba-
cias que o tornaram o 
“Cirque du Soleil brasi-
leiro”, com o clima lú-
dico que incluía anjos e 
árvores de Natal. Tudo 
ao som de uma trilha 
musical composta es-
pecialmente pela du-
pla Kleiton e Kledir, 
destacando as belezas 
naturais de Canela e 
seu povo.

Patinadoras, bo-
necos gigantes com 
perna de pau, malaba-
ristas e carro alegóri-
co com cama elástica 
foram elementos que 
chamaram a atenção 
do público de aproxi-
madamente 6 mil pes-
soas, especialmente 
das crianças. Uma ré-
plica da Catedral de Pe-
dra se abria no meio do 
desfile, e ali estava um 
presépio mostrando o 
nascimento do Meni-
no Jesus, rodeado de 
bailarinas em forma 
de anjos. Fechando o 
desfile, Papai Noel veio 
em um carro alegórico 
cercado por simpáticas 
renas vivas que, é cla-
ro, aprontavam mui-

tas surpresas.
Os artistas de 

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

“O Desfile Mági-
co do Natal de Canela” 
acontecerá também 
nos dias 07, 14, 21, 22 
e 28 de dezembro e 04 
de janeiro, sempre às 
20h30 e com entrada 
franca. Confira a pro-
gramação completa 
do Sonho de Natal de 
Canela no site oficial: 
www.sonhodenatal.
com.br/programa-
cao.

FOTO: CLEITON
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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                            

*Descobrindo o
Redentor que vive!*

Em Jó 19:25 está escrito: _”Porque eu 
sei que o meu Redentor vive e por fim se 
levantará sobre a terra.”_ 

Jó falou estas palavras ao passar por extre-
mo sofrimento, onde perdera bens, familiares e 
até a saúde física. 

Jó teve a percepção íntima de que o sofri-
mento não era vão e não era para a sua des-
truição.

Ele percebeu que o sofrimento era uma 
obra divina em sua vida para lhe fazer crescer 
espiritualmente e experimentar a bênção de 
Deus. 

O sofrimento fez Jó vislumbrar o Redentor. 
Ele recebeu a revelação de que o sofrimen-

to era passageiro e que a consolação do Espíri-
to logo viria sobre sua vida. 

O mesmo Deus deseja nos revelar ao pas-
sarmos pelas dolorosas experiências da vida.

Descubra o agir divino nos momentos difí-
ceis! 

Encontre o Redentor que vive! 
Leia 2Coríntios 12:1-12.
*O mesmo Deus da paz vos santifique em 

tudo; e o vosso espírito, alma e corpo sejam 
conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda 
de nosso Senhor Jesus Cristo.* 1Tessalonicen-
ses 5:23

*Ora, o Deus da paciência e da consolação 
vos conceda o mesmo sentir de uns para com 
os outros, segundo Cristo Jesus.* Romanos 
15:5

Descubra neste aplicativo:
http://bit.ly/apppaodejuda
O que Deus tem para tua vida.

Acesse:
https://www.blogdatvmenorah.com

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

Banda de Concertos
da Brigada Militar fez

apresentação no Natal Luz
A Banda de Concer-

tos da Brigada Militar 
realizou uma apresen-
tação ontem, quinta-
feira (6), na Rua Coberta 
em Gramado.

A Banda de Con-
certos é formada pelas 
quatro bandas de mú-
sica da BM distribuídas 
no Estado, e foi criada 
com o objetivo de de-
senvolver atividades 
artísticas musicais de 
elevado grau técnico de 
execução e para valori-
zar o efetivo de músi-
cos da corporação, bem 
como, para fortalecer 
ainda mais a aproxima-
ção da sociedade com a 
Brigada Militar.

Em novembro, a 
Banda de Concertos já 
realizou uma apresen-
tação na Casa de Cul-
tura da Orquestra Sin-

fônica de Porto Alegre, 
alusiva ao 181° aniver-
sário da corporação. A 
apresentação contou 
com algumas partici-
pações especiais, dentre 

elas a do cantor tradi-
cionalista Daniel Tor-
res. O show durante o 
Natal Luz teve entrada 
franca.

O 33º Natal Luz de 

Gramado é uma reali-
zação da Gramadotur e 
promoção da Prefeitura 
de Gramado. A direção 
artística é de Edson Erd-
mann.
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Cobertura é destaque no
espetáculo do Lago do Natal Luz

Arquibancadas e camarotes do Reencontros de Natal estão
protegidos da chuva e do frio nesta 33ª edição do Natal Luz

Uma das novida-
des da 33ª edição do 
Natal Luz de Gramado 
é a cobertura total das 
arquibancadas e ca-
marotes do Lago Joa-
quina Rita Bier, onde é 
realizado o espetáculo 
Reencontros de Natal. 
Ao longo dos 81 dias 
do maior evento na-
talino do Brasil, o Na-
tal Luz já vendeu 167. 
957 ingressos totali-
zando uma receita de 
pouco mais de R$ 20,4 
milhões. Deste total 
foram vendidos 75.551 
ingressos somente 
para o Reencontros de 
Natal representando 
cerca de R$ 9,2 mi-
lhões. Apresentado no 
Lago Joaquina Bier to-
das as quartas-feiras 
e sábados, também 
vai acontecer nas se-
gundas-feiras a partir 
de dezembro, sempre 

às 21h30min.
Reencontros de 

Natal, também co-
nhecido como “O es-
petáculo do Lago”, 
conta uma história 
única, que é a de to-
dos também. Trata-se 
do reencontro de uma 
família embalado pe-
las mais belas can-
ções de Natal. Canto-

res, músicos e artistas 
apresentam um re-
pertório empolgante 
em um cenário gran-
dioso. A plateia canta 
junto e se emociona 
com clássicos nacio-
nais e internacionais. 
É um show pirotécni-
co e um grande elenco 
que buscam transfor-
mar a noite de quem 

assiste ao espetáculo 
em uma das mais es-
peciais.

A infraestrutu-
ra montada no Lago 
Joaquina Rita ofere-
ce 5.484 lugares. Os 
ingressos podem ser 
adquiridos no site 
oficial www.natal-
luzdegramado.com.
br.
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Moniandra
Rocha

Papo Simples

Nome: (MONI) Moniandra Foss da Rocha
Idade: 26
Filiação: Fátima Foss e Fabiano da Rocha
Formação: Bacharel em Administração de Empre-
sas. Técnica em design de interiores. Técnica em 
Transações Imobiliárias. Coach Business 
Trabalho: Empresária. Sócia proprietária Attual 
Negócios Imobiliários, corretora de imóveis apai-
xonada
Fato marcante em sua vida: Minha formatura em 
administração e meu casamento. 
O que te deixa sem jeito: Elogios e presenciar de-
sentendimentos alheios
Uma alegria: O dom da vida em sua plenitude
Uma decepção: As pessoas que confundem sorte 
com mérito
Ponto forte: Coragem e Resiliência
Ponto fraco: Difi culdade em dizer não 
Cor preferida: Verde
Prato preferido: Comida? Tô dentro!
Bebida: Espumante e Vinho
Esporte: Vôlei e Corrida
Hobby: Ler
Programa de TV: Futebol, Séries, Filmes e Docu-
mentários
Que fazer no domingo: Trabalhar ou na folga curtir 
a família, amigos, os pets, a natureza, um bom 
chimarrão e um livro. Afi nal tem que fazer a folga 
render. 
Animal de estimação: Dois amores Thor (Shitzu) e 
Hulk (Bulldog inglês) 
Um fi lme: Extraordinário
Uma música: Trem – Bala, Ana Vilela
Um livro: Como assim UM livro??? -  O sucesso é 
ser Feliz, Roberto Shinyashiki
Um defeito: Teimosia
Uma qualidade: Diligência
Uma saudade: Da infância e do convívio diário 
com amigos queridos
Um sonho de criança: Ajudar muitas pessoas, no 
sentido amplo de AJUDAR
O que mais admira numa pessoa: Humor, otimis-
mo e a capacidade de SE superar
O que mais detesta numa pessoa: Mau humor, pes-
simismo e a necessidade de superar o outro
O que tu mudaria em Canela: Amo a cidade e sou 
muito grata por viver aqui. Acrescentaria um cine-
ma e um teatro com vasta programação ao longo 
do ano. 

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Sendo otimista. Na expectativa de dias 
melhores.
Educação: Primordial é a base de tudo e precisa 
iniciar em casa desde cedo.
Religião: Cada um com a sua. Se te torna uma pes-
soa melhor é o que importa.
Amor: O próprio é o mais importante. Sentimento 
que transforma o impossível em possível. Dom di-
vino que todos deveriam se permitir dar e receber.
Família: Laços preciosos. Nosso bem maior. Com 
certeza o empreendimento mais importante de um 
homem.
Amizade: Um amor que nunca morre. Um querer 
bem sem tamanho.
Casamento: Um emaranhado de crenças, culturas 
e pontos de vista muitas vezes diferentes que com 
respeito, amor e bom humor têm tudo para dar 
certo. 

*UM RECADO:
Viva hoje. Ame hoje. Tenha sonhos e faça tudo para 
que eles se tornem realidade. Pratique diariamen-
te a gratidão. Se puder ajude quem precisa. Gaste 
seu tempo e energia cuidando da sua vida. E o 
principal seja FELIZ, afi nal isso é ter uma vida de 
sucesso.

Mamma Mia… espetáculo 
ABBA em Gramado

Com participa-
ção da Orques-
tra Sinfônica 

de Gramado, o grupo - 
ABBA The History a Sa-
lute To Abba - que vem 
se apresentando por 
todo o Brasil, estará 
em Gramado nos últi-
mos dias do ano para 
relembrar o fenôme-
no musical nos anos 
70 e 80, o ABBA uma 
das bandas de maior 
sucesso da história e 
criadora de hits que 
fi caram na memória 
de uma geração.

A Orquestra Sinfô-

nica de Gramado con-
ta com 16 integrantes 
e é regida pelo maes-
tro Júlio Cesar que es-
tarão no palco com as 
8 pessoas da ABBA The 
History - A Salute To 
Abba.

Este show capta a 
imagem, a música e a 
personalidade do gru-
po sueco, que foi uma 
das bandas de maior 
sucesso na história 
da música pop e uma 
das grandes líderes da 
disco music, fenôme-
no musical que conta-
giou o mundo no fi nal 

dos anos 70. O público 
vai ser convidado a 
relembrar o passado, 
com direito a botas 
de couro, fi gurinos 
gritantes, indumen-
tárias cobertas de pe-
dras brilhantes e todo 
o glamour de uma 
época de ouro que in-
felizmente fi cou no 
passado.

O “ABBA The His-
tory - A Salute To 
Abba", é uma ban-
da formada em 2013, 
com o objetivo de co-
memorar em 2014 
o aniversário de 40 

anos do grupo ABBA, 
e de sua vitória com a 
canção WATERLOO, no 
Festival Eurovision da 
Canção em 06 de Abril 
de 1974. Tornando-se 
assim, a melhor ho-
menagem ao ABBA de 
todos os tempos.

Os shows acon-
tecem nos dias 27, 29 
e 30 de dezembro, na 
Faurgs. Os ingressos 
vão de R$50,00 até 
R$140,00 e podem ser 
adquiridos no www.
aloingressos.com.br, 
com descontos para 
idosos e jovens.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Profi ssionais do Ano 2018 da
Folha com 70 homenageados

A Folha de Cane-
la realizou a terceira 
edição do evento Pro-
fi ssionais do Ano – 
troféu Dr. Adir Pedro 
Dalla Porta, na noite 
da última terça (4), na 
Churrascaria Espelho 
Gaúcho.

A noite festiva 
contou com mais de 
70 homenageados, a 
presença de diversas 
autoridades, música 
ao vivo e muito chur-
rasco.

O caderno especial 
com a cobertura da 
festa você confere na 
sexta, 14 de dezembro, 
mas muitas imagens 
já estão disponíveis 
na página da Folha de 
Canela no Facebook.

FOTOS: SÉRGIO ROCHA



As amigas Claudia Bertolucci, Rose
Ecker e Lurdinha Vendrusculo

brindaram o sucesso da Inauguração
da Fabulosa Fábrica de Cerveja, a

primeira cervejaria temática do Brasil.

re.willrich
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As sócias do Kit Festa, Samanta e Sabrina Gross, foram as vencedoras
do prêmio de Profissionais do Ano, na categoria ‘Organizadora de Festa
Infantil’, pelo Folha de Canela. 

Adicione um comentário...

Prêmio Profissionais do Ano 2018

Casal sócio Potyra Gomes e Rodrigo
Lopes, na inauguração da loja Perky

Shoes, em Gramado.

Liane Weber Abreu comemorou os
40 anos da Casa da Velha Bruxa, ao lado

da nova Bruxa da empresa.

Duda Catanio e Antonio Camurça conferindo 
os lindos móveis e estofados da Mr Wood 

no evento de Natal da empresa. 

 Almita Kauffmann participou da inaugura-
ção da Restaura Jeans, que oferece todos 

os tipos de serviços referentes à costura em 
todos os tecidos, tingimento e renovação

do couro e lavanderia, em Gramado.

Professor Cassiá Melo Reis comemorou a 
premiação como profissional do ano, como 

professor destaque de escola particular.
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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 1 aninho do Pedro Henrique! Esperando o Noel, Lucca de 8 meses!

A linda Helena curtindo o mundo encantado do natal!

Lindo este ensaio do fofo Rafael! Luisa divando no seu ensaio!

Evandro, Lisandra 
Lucas, Filippo e 
Vicente prestigian-
do o casamento de 
Rafaela e Edipo na 
Capela Santa Cecília 
no Caracol

Bibiane Schmit
 Assmann com a

sua filha Clara em 
passeio no shopping 
Iguatemi em Caxias.

Casamento de
Edipo Lisboa e Rafaela 
Correia que aconteceu 
no domingo dia 01.

Lindo ensaio dos 15 
anos da Maria Eduarda!
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Durante as pesquisas documentais são 
localizadas relíquias e registros interes-
santes sobre antepassados quase anôni-

mos e desconhecidos. Anos atrás, quando estava 
repassando os livros antigos de batismo de vá-
rios municípios gaúchos, encontrei mais de uma 
dezena de assentamentos relacionados a “bugres 
e bugras” tendo filhos com fazendeiros ou seus 
herdeiros. 

A história conta que houve um processo de 
expulsão e até de genocídio de tribos inteiras que 
“atrapalhavam” o povoamento dos campos de 
cima da serra. Assim ocorreu também na região 
de imigração italiana onde houve uma “limpe-
za” para que fossem assentados colonos em lotes 
determinados pelo governo imperial. É um triste 
acontecimento que às vezes é escondido ou es-
quecido pelas gerações que se sucederam.

Para o Genealogista interessa saber se ain-
da existem sobreviventes dessa epopeia, pois os 
“causos” contados sobre famílias que tiveram 
bisavós “pegas no mato”, e que seriam filhas de 
índios da região fazem parte de lendas, folclore 
e também de fatos verdadeiros. E para surpresa 
geral, milhares de pessoas, com sobrenomes di-
ferentes, têm uma costelinha indígena das tribos 
que estavam por aqui antes da chegada dos pio-
neiros brancos, quer sejam portugueses, alemães 
ou italianos. Com os documentos (fonte primária 
de qualquer pesquisa) fica comprovada a ligação 
multiétnica, com raiz bem brasileira. 

Sabe-se que casais indígenas foram mortos 
ou desaparecidos e deixadas crianças soltas e 
abandonadas pela selva, pelos matos e também 
nas bordas do campo, escondidas em baixo de 
amoreiras e tocas profundas nos peraus que en-
volvem rios encachoeirados e de difícil acesso. 
Essas indiazinhas cresceram e foram criadas por 
famílias e até adotadas, perfilhadas legalmente. 
A natureza não impediu que elas tivessem filhos 
naturais, ilegítimos ou legítimos com tropeiros, 
fazendeiros, militares, colonos, casados ou sol-
teiros. Para quem gosta do assunto, basta consul-
tar livros de batismos do período de 1815 a 1830, 
da grande Freguesia da Vacaria (RS) para verifi-
car as centenas de registros que fornecem ma-
terial necessário para decifrar um pouco mais o 
nosso passado heroico e retumbante. 

Entre tantos dados colhidos, transcrevo o se-
guinte: “Aos vinte e seis dias do mês de Dezembro 
do ano de mil oitocentos e vinte e três, na Cape-
la de Nossa Senhora da Oliveira, batizei e pus os 
santos olhos a Antônia, apanhada no mato, sen-
do inocente, foram padrinhos Policarpo da Silva 
e Joaquina Lopes, do que para constar fiz este 
termo que por verdade assinei. Vigário Marcelli-
no Carvalho de Motta”. No mesmo livro outros 
assentos na mesma linha, mudando palavras e 
frases, como: pega no mato, filha de bugra, pais 
incógnitos com cor de bugre, índia criada, bugra 
administrada, etc. Fica aqui sugestão para outras 
pesquisas sobre o tema.

www.fuj.com.br

VOVÓ PEGA NO MATO

www.portaldafolha.com.br
Natal Luz: Orquestra Sinfônica
de Gramado realiza Concerto 
com o Maestro Linus Lerner

A Orquestra Sinfô-
nica de Gramado apre-
senta neste final de se-
mana mais uma edição 
da série “Grandes Con-
certos”, com a presença 
do renomado maestro 
Linus Lerner e solistas 
convidados como a So-
prano Débora Faustino e 
o Barítono Carlos Rodri-
guez. O espetáculo que 
integra a programação 
do 33º Natal Luz aconte-
ce domingo (9), às 12 ho-
ras, tendo como cenário 
a Igreja Matriz São Pedro 
no centro de Gramado. 
O Concerto é gratuito e 
contará com um reper-
tório eclético.

O maestro Linus 
Lerner que comando o 
espetáculo, é elogiado 
pelo carisma e energia 
que traz para suas per-
formances musicais, 
inspirando artistas e 
encantando o público. 
Lerner é atualmente di-
retor artístico e maes-

tro da SASO: Southern 
Arizona Symphony Or-
chestra (EUA); OSRN: Or-
questra Sinfônica do Rio 
Grande do Norte (Brasil); 
o Festival Internacio-
nal de Música "Grama-
do in Concert" (Brasil); 
e o Festival da Ópera de 
San Luis e a Competi-
ção Internacional de Voz 
Linus Lerner (México). 
Ele também atua como 
condutor do Round Top 
Festival Hill (EUA).

Lerner recebeu seu 
Doutorado em Música 
em Regência Orquestral 
da Universidade do Ari-
zona, seu Mestrado em 
Música em Regência Or-
questral da Universida-
de Estadual da Flórida, 
seu Mestrado em Músi-
ca em Vocal Performan-
ce do Conservatório de 
Música da Universida-
de de Cincinnati e seu 
Bacharelado de Música 
em direção coral da Uni-
versidade Federal do Rio 

Grande do Sul no Brasil.
 
Projeto Orquestra 
nos Bairros
No último sábado 

(1), aconteceu o Projeto 
“Orquestra nos Bairros”. 
Em sua segunda edição, 
a Orquestra Sinfônica 
de Gramado apresentou 
um grande espetáculo 
na Igreja Nossa Senho-
ra de Lourdes, no Bairro 
Várzea Grande em Gra-
mado para um público 

de cerca de 120 pessoas. 
Sob a regência do ma-
estro Bernardo Grings, 
a orquestra formada por 
42 músicos apresentou 
um repertório variado 
com clássicos de Na-
tal e teve a participação 
especial do Tenor Evan-
dro Martins e sua filha 
Johanna Martins.

Confira a progra-
mação do Natal Luz no 
site: http://www.natal-
luzdegramado.com.br/.

FOTO: DIVULGAÇÃO/NATAL LUZ

Suas aspirações de vida se avultam 
com o stellium Sol-Lua-Júpiter na 
casa da espiritualidade. Amplie seu 
ponto de vista e use essa energia 
para diversificar suas pesquisas, já 
que a sua demanda por conheci-
mento fica mais seleta. 

Poderá haver uma transformação 
em como a sua intimidade se mani-
festa, como também na forma de li-
dar com os reveses e você amadure-
ce emocionalmente nesse processo. 
Efeito da conjunção Sol-Lua-Júpiter 
na casa oito. Você tem que cuidar 
dos seus conflitos internos.

Demonstre sua devoção a elas nessa 
fase de encantamento e contenta-
mento nas relações, aproveitando 
as ótimas condições de conexão e 
consonância no aspecto amoroso.

A conjunção Sol, Lua e Júpiter, na 
casa seis, inspira você ao otimismo 
e a cooperação com os demais. Sua 
rotina ganha mais brilho e oportu-
nidades. Seja original no que fizer, 
trazendo suas habilidades criativas 
para a mesa. Já os cuidados consigo 
mesmo se tornam fonte de prazer.

A convergência de pontos de vista 
acontece de forma fluida durante a 
passagem do stellium Sol-Lua-Júpi-
ter pela casa cinco, por isso se junte 
com mais gente nesse período. Seu 
poder de encantar favorece a vida 
social. 

Você se sente bem e confortável 
junto a quem mais convive, já que 
a casa da família recebe a conjun-
ção de Sol, Lua e Júpiter. No lar, no 
trabalho ou onde estuda, as circuns-
tâncias são prazerosas quando você 
está junto a mais pessoas. 

Você tem mais firmeza ao expressar 
o que pensa durante a passagem 
de Sol-Lua-Júpiter unidos pela casa 
três. O convívio com as pessoas 
como um todo fica beneficiado. 
Invista nas trocas de ideias.ndo.

Um novo olhar para a potenciali-
dade dos bens materiais que possui 
se apresenta e você entende como 
fazer melhor uso deles em seu 
benefício. Seu orçamento pessoal e 
do trabalho vão ganhar muito com 
o tom versátil que imprimir nessa 
gestão.

Exaltando os melhores lados da sua 
individualidade, seu senso de valor 
próprio e sua compreensão sobre o 
que almeja favorecem você a fazer 
as melhores escolhas para si.

As circunstâncias, ainda que pos-
sam estar desafiantes, nutrem seu 
otimismo, pois alavanca a entrada 
em consonância com seus valores 
de vida. Sol-Lua-Júpiter se encon-
tram na casa da crise e oferecem 
calma e autoconfiança.

A convivência com as pessoas será 
a sua melhor fonte de contentamen-
to, pois a fase atual enaltece uma 
reconexão por meio das afinidades 
por causa do encontro de Sol, Lua e 
Júpiter na casa das amizades. A vida 
social é o melhor lugar para você 
investir as suas energias.

Seus talentos estarão a todo vapor. 
É o aspecto profissional da sua 
vida que mais será favorecido. O 
que você se propõe a fazer será 
bem feito, e você fica mais sensível 
ao que acontece, ao aproveitar o 
melhor que as atividades diárias 
têm a oferecer.

HORÓSCOPO DA FOLHA
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BANCO 56

AAC
REFLEXOS

JAMAICANA
BILBOTC
ELOIARO
SIFARAD
SACARTE

CANALIZAR
DUOSONI

DTOCTS
ICOPREA

ETANOAD
ARAPONGA
SALARIOS

Respostas 
involuntá-
rias a um
estímulo

Alegação
que pode
agravar a 

pena do réu

Que faz
admissão

em um
emprego

Artefato
que emite 
gargalha-

das
A origem
do Movi-
mento

Rastafári

Persona-
gem de "O

Senhor
dos Anéis"

Unidade
de capaci-
dade elé-

trica (Eletr.)

Zona 
Oeste 

(abrev.)

Relativo à
tonalidade

"Tudo",
em "oni-
presente"

Esposa de
rajá

Otis
Redding,
músico 
de soul

"Let it (?)",
trilha

sonora de
"Frozen"

Ave
frutívora
de canto

estridente
Alvos de 

reivindica-
ções tra- 
balhistas

Roedor de
capinzais
Expressão 
de espanto

Transtorno
repetitivo
Lado da
moeda

Dupla
musical

Substân-
cia do gás

natural

A Princesa
do Sertão

(CE)

Cumprir
certa

etapa do 
sanea-
mento
urbano 

Retirar
dinheiro 

(do banco)

Patrono
dos

ourives

Digo 

Naturais do país-
berço do

Islamismo
(?)

Queiroz,
ator

"Você", no
linguajar
caipira

Armação
de óculos

(?) Peixoto,
repórter

2/go. 3/icó. 4/rani. 5/bilbo — farad — tonal.

Embandeirado II

Com o advento da procla-
mação da república em 1889 pre-
cisamente no dia 15 de novem-
bro pelos militares, formando 
a historicamente conhecida 
“República da Espada”, logo nos 
primeiros dias da nova repúbli-
ca uma bandeira foi criada, o 
que não agradou os republica-
nos pois, lembrava em muito a 
bandeira dos Estados Unidos da 
América, a diferença estava nas 
cores verde e amarelo, contudo 
o posicionamento das faixas e 
estrelas eram iguais.

“Na noite de 15 de novembro 
de 1889, ofi ciais militares sob o 
comando do Marechal Deodoro 
da Fonseca aplicaram o golpe 
militar obrigando a renúncia do 
ministério imperial e a procla-
mação do regime republicano 

no país. Isso mesmo, a suplan-
tação do sistema monárquico 
brasileiro foi realizada por um 
grupo de militares que fi zera o 
trabalho em poucas horas, sem 
a participação popular, de polí-
ticos e sem a menor resistência 
por parte do então governo bra-
sileiro.”

Na base ideológica do mo-
vimento republicano havia por 
parte dos militares o desejo de 
criar um sistema federalista no 
Brasil, semelhante ao norte-a-
mericano, em oposição ao regi-
me centralizador monarquista.

Idealizada por Ruy Barbosa 
a primeira bandeira foi usada 
por apenas quatro dias; forma-
da por treze listas horizontais 
alternadas em verde e amare-
lo contendo no canto superior 
junto a tralha 21 estrelas em 
campo azul.

Primeira bandeira republicana,
utilizada por quatro dias. 

A atual bandeira 
do Brasil foi aprovada 
pelo Decreto nº 4 de 19 
de novembro de 1989, 
e manteve a tradi-
ção das cores verde e 
amarelo. Esta tem em 
suas cores o simbolis-
mo das famílias Ha-
bsburgo e Bragança.

As cores ofi ciais 
da bandeira brasileira 
portanto, são o verde, 
amarelo, azul e bran-
co, com a frase “Or-
dem e Progresso”.

Originalmente, 
simbolizavam as co-
res das casas reais 
da família de D. Pe-
dro I, sendo o verde a 
cor símbolo da casa 
real dos “Bragança” 
e o amarelo da casa 
real dos “Habsburgo”. 
No entanto, ao longo 
dos anos os brasilei-
ros associaram ou-
tros signifi cados para 
cada uma das cores, 

mesmo que estes não 
sejam considerados 
ofi ciais:
• "branco" - signifi ca o 
desejo pela paz
• "azul", simboliza o 
céu e os rios brasilei-
ros
• "amarelo", simboliza 
as riquezas do país
• "verde", simboliza as 
matas (a rica fl oresta 
brasileira)
• A frase "Ordem e Pro-
gresso" foi baseada 
nos estudos do fi lóso-

fo francês fundador 
do positivismo Augus-
to Comte.
• Constelações - alu-
são ao aspecto do céu 
na cidade do Rio de 
Janeiro, às 8 horas e 
30 minutos do dia 15 
de novembro de 1889 
- data da Proclamação 
da República. A dispo-
sição das estrelas deve 
remeter a um obser-
vador situado fora do 
círculo, como detalha 
a Lei nº 8.421.

Fontes: http://historiaporimagem.blo-
gspot.com/2011/11/primeira-bandeira-do
-brasil-republica.html
 https://super.abril.com.br/blog/oraculo/
qual-a-origem-das-cores-da-bandeira-
do-brasil/
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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 51 ao 100 e outro do 
101 ao 150.

Canela, 07 de
Dezembro de 2018.

VAGA PARA
ATENDENTE
Interessados
comparecer

na Madeireira. Rua 
Jose Joaquim Velho 
305, Vila Boeira.
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Alunos da Zeferino colhem
verduras cultivadas na escola

Um trabalho que 
está rendendo bons 
‘frutos’, além de ver-
duras e legumes para 
a comunidade escolar 
da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental 
Zeferino José Lopes, lo-
calizada no Morro Cal-
çado. Trata-se do Proje-
to ‘Alecrim – Alegria de 
Viver’, que incentiva os 
estudantes a permane-
cerem no meio rural 
através do aprendizado 
sobre o cultivo de plan-
tas medicinais, além 
de legumes e verduras. 

A diretora do co-
légio, Adriana Maria 
Selau, explica que os 
alunos estudam e tra-
balham semanalmen-
te na estufa construída 
na escola, aprendendo 
técnicas sobre o plan-
tio. Entre os produtos 
produzidos pelos jo-
vens alunos estão alfa-
ce, couve-fl or, beterra-
ba, vagem e rúcula. 

Estes alimentos 
são consumidos na 
merenda e no almoço 

dos próprios estudan-
tes, sendo que as famí-
lias  também ganham 
alguns produtos de-

pendendo do período 
do ano e da produção. 
“É um projeto funda-
mental para o fortale-

cimento do nosso meio 
rural”, comenta o pre-
feito Constantino Orso-
lin. 

Fotos: D
ivulgação 

Secretaria de Educação adquire 
ônibus com acessibilidade

Veículo será usado para o transporte escolar

A Prefeitura de 
Canela, por meio da 
Secretaria de Edu-
cação, Esporte e La-
zer, recebeu na tarde 
de quinta-feira (29), 
mais um veículo que 
já integra a frota res-
ponsável pelo trans-
porte escolar dos 
alunos da Rede Mu-
nicipal. 

As chaves do Ôni-
bus Escolar, que pos-
sui capacidade para 
transportar 30 estu-
dantes – incluindo 
um elevador de aces-
sibilidade para alu-
nos com necessida-
des especiais, foram 
entregues por Adelar 
H. Camargo (repre-
sentante da Marcopo-

lo/Volare) ao prefeito 
Constantino Orsolin 
e ao secretário de 
Educação, Gilberto 
Tegner. “Estamos re-
alizando grandes in-
vestimentos na Edu-
cação visando um 
ensino com cada vez 

mais qualidade e in-
fraestrutura adequa-
da, tanto para os alu-
nos como professores 
e demais servidores”, 
comenta Orsolin. 

O investimento 
total no Ônibus Esco-
lar, que possui tração 

nos eixos dianteiro 
e traseiro, será de 
R$ 271.500,00. “É um 
equipamento moder-
no que oferecerá todo 
conforto possível aos 
estudantes canelen-
ses”, avalia o secretá-
rio Gilberto Tegner.

Foto: Rafael Zimmermann

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

A CRIANÇA E A DANÇA
 PARTE II

Na semana em que recebo o Prêmio Pro-
fi ssionais do Ano como professora de ballet 
resolvi escrever um pouco sobre este trabalho.

Quando comecei dar aula para crianças 
eu tinha quinze anos. Eram meninas e meni-
nos de uma escolinha particular. Eu não tinha 
experiência, mas tinha muita força de vonta-
de. Foi com este trabalho que resolvi dedicar 
a minha vida aos pequenos, tanto na dança 
quanto na educação.

As crianças eram muito diferentes, os 
pais também e a escola seguia a proposta lú-
dica e queria que as crianças fossem felizes. 
Cresci profi ssionalmente com esta visão, pois 
fui muito bem infl uenciada.

Hoje, tantos anos depois, não é mais tão 
fácil agradar os pais. As crianças, as bem pe-
quenas, ainda se encantam com o simples, 
com a música infantil, com as brincadeiras.  A 
criança deve primeiramente se encantar pela 
dança, senão sua permanência provavelmen-
te será por um curto período. Os pais, por outro 
lado, às vezes acham isso desnecessário. Sen-
do assim, como em qualquer área, sobretudo 
na educação, nunca conseguimos agradar a 
todos.

Mas sou bem convicta dos meus ideais e 
sigo fi rme, agradando alguns, talvez outros 
nem tanto. Sigo trabalhando com muito amor 
e criatividade, qualidades que considero fun-
damentais para se trabalhar com crianças.

Não passo horas ensaiando uma coreo-
grafi a, brinco, rolo no chão, viro criança com 
elas. Chamo atenção também quando neces-
sário. Não gosto de pensar que um trabalho 
de um ano inteiro com crianças se defi na em 
dois minutos no palco. 

Assim como as crianças estão vindo cada 
vez mais cedo para as escolas infantis, elas 
também estão vindo cada vez mais cedo para 
as escolas de dança, muitas até contra sua 
vontade. Então se o professor não tiver muita 
paciência, muito amor e conhecimento do que 
está trabalhando não vai conseguir encantar 
os pequenos.

Não podemos querer que nossas crianças 
sejam sempre as melhores, as mais prepara-
das, as mais dedicadas. Precisamos querer que 
nossas crianças sejam FELIZES, senão ativida-
de nenhuma fará sentido para elas.

Recebo este prêmio com muito orgulho, 
não que eu seja melhor que ninguém, mas 
por ter sido reconhecida por algo que faço com 
tanta dedicação.  E claro que trabalhar com o 
que a gente ama faz toda a diferença.

Seja qual for o seu trabalho, não desista, 
não desanime. Virão críticas, virão elogios e 
mais gratifi cante será o sorriso no olhar de 
quem você conseguiu conquistar com o seu 
trabalho!
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1. SÚMULA DOS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2018

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de NOVEMBRO/2018: CONTRATO NÚMERO 268/2018 – NOTABILI ESTÁ-
GIOS E RECURSOS HUMANOS LTDA CNPJ 15.541.355/0001-65. Dispensa de Licitação, Art. 24, IV. Objeto – Contratação da prestação de serviços de Administração, na condição de Agente de Inte-
gração, do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas e estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva que regularmente matriculados e com frequência efetiva que es-
tejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior e de ensino médio, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Canela. Valor – R$ 28.788,94 (vinte e oito mil, 
setecentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Vigência – 01 de Abril de 2019. Assinatura – 01 de Novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 269/2018 – ESPAÇO EMPRESARIAL 
COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ sob n.º 15.236.066/0001-52, Pregão Presencial 68/2018. Objeto – Contratação dos serviços de Assessoria de Imprensa municipal, estadual, nacional e internacional para 
o 31º Sonho de Natal de Canela, que acontecerá de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019. Vigência – 06 de janeiro de 2019. Assinatura – 06 de Novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 
270/2018 – UNA GESTÃO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 05.540.260/0001-73, Pregão Presencial 59/2018. Objeto – Contratação de empresa para elaboração e realização de concurso público para 
Prefeitura Municipal de Canela/RS. Valor – R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). Vigência – 06 de maio de 2019. Assinatura – 06 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 271/2018 
– BIOTIC SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 11.782.411/0001-00, Tomada de Preços 14/2018. Objeto – Contratação de empresa, para manutenção de Licença para lavra de saibro no DNPM e no 
Município (saibreira Monjolo e Saibreira Amoreiras) e obtenção de licença para Saibreira da Estrada do Chapadão. Valor – R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) mensais. Vigência – 07 de 
novembro de 2019. Assinatura – 07 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 272/2018 – REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 22.172.223/0001-79, Dispensa de Licitação, 
art. 24, IV. Objeto – Contratação de empresa para prestação de serviços gerais de limpeza, conservação, higienização e zeladoria de imóveis da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Valor – R$ 
28.788,94 (vinte e oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos) mensais. Vigência – 08 de novembro de 2019. Assinatura – 08 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 
273/2018 – CTD – COMPANHIA DE TECNOLOGIA, CNPJ 93.445.484/0001-63, Pregão Presencial 68/2017. Objeto – Contratação de empresa para a impressão de carnês de IPTU/Taxa de Coleta de 
Lixo, carnês de ISSQN, carnês de Taxa de Fiscalização/Alvará Sanitário, relativos ao exercício de 2019. Valor – R$ 16.141,70 (dezesseis mil, cento e quarenta e um reais e setenta centavos). Vigência 
– 31 de dezembro de 2019. Assinatura – 12 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 274/2018 – BEATLES BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA – ME, CNPJ 24.599.413/0001-00, Pregão Presen-
cial 64/2018. Objeto – Contratação de empresa especializada na produção de eventos para os espetáculos da 31ª Edição do Sonho de Natal Canela 2018 que ocorrerão junto ao Multipalco da Praça João 
Corrêa. Valor – R$ 299.000,00 (duzentos e noventa e nove reais). Vigência – 31 de dezembro de 2018. Assinatura – 13 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 275/2018 – FRASSETO & RIZZON 
LTDA ME, CNPJ n° 24.599.413/0001-00, Dispensa de Licitação, art. 24, II. Objeto – Contratação de empresa para reforma das instalações elétricas de um painel existente, a fim de atender a administra-
ção do Paço Municipal e salas existentes dento desta área, sendo composto por 04 (quatro) salas, com fornecimento de materiais e mão de obra. Valor – R$ 21.570,00  (vinte e hum mil, quinhentos e 
setenta reais). Vigência – 13 de dezembro de 2018. Assinatura – 13 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 276/2018 – FERNANDA MACEDO OLTRAMARI, CNPJ 10.445.185/0001-82, Inexi-
gibilidade de Licitação, art. 25, III. Objeto – Contratação do espetáculo PARADINHA DE NATAL para o evento 31º Sonho de Natal Canela 2018. Valor – R$178.136,00 (cento e setenta e oito mil e cento 
e trinta e seis reais). Vigência – 06 de janeiro de 2019. Assinatura – 13 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 277/2018 – HM COMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ 01.646.554/0001-23, Dispensa de 
Licitação, art. 24, II. Objeto – Locação de 05 (cinco) equipamento de rádio comunicação, para uso do Departamento de Trânsito do Município. Valor – R$ 6.000,00 (seis mil reais). Vigência – 14 de no-
vembro de 2019. Assinatura – 14 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 278/2018 – GSLC SERVIÇOS DE JARDINAGEM E ZELADORIA LTDA, CNPJ 10.550.485/0001-40, Pregão Presencial 
14/2018. Objeto – Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, manutenção das ruas Centrais do Município com varrição, bem como recolhimento de lixo das lixeiras e limpeza dos 
canteiros de flores. Valor – R$ 228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais). Vigência – 14 de novembro de 2019. Assinatura – 14 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 279/2018 – MARCOS
-ENGE ENGENHARIA MECÂNICA E DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ n° 05.554.156/0001-38, Dispensa de Licitação, Art. 24, I. Objeto – Contrato para elaboração de laudo complementar no setor de 
farmácia referente as condições de trabalho na área de Segurança do Trabalho para a Prefeitura Municipal de Canela conforme detalhado no objeto do presente. Valor – R$ 2.581,53 (dois mil, quinhentos 
e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos). Vigência – 14 de dezembro de 2018. Assinatura – 14 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 280/2018 – IMPACTO VENTO NORTE PRODU-
ÇÕES TÉCNICAS, CNPJ 08.519.719/0001-45, Pregão Presencial 65/2018. Objeto – Contratação de empresa especializada na produção de eventos para os espetáculos da 31ª Edição do Sonho de 
Natal Canela 2018 que ocorrerão junto à Catedral de Pedra, Praça da Matriz e Rua Felisberto Soares. Valor – R$ 1.150.000,00 (hum milhão, cento e cinquenta mil reais). Vigência – 06 de janeiro de 
2019. Assinatura – 14 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 281/2018 – GARCIA & NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 17.671;431/0001-82, Tomada de Preços 18/2018. Objeto – Contra-
tação de empresa, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, para execução de obra de acréscimo e reforma da EMEF Ernesto Dorneles, Avenida Mal. Castelo Branco nº 480, Bairro 
Vila Boeira, Canela, RS, com fornecimento de materiais e mão de obra, a ser julgada pelo MENOR PREÇO GLOBAL. Valor – R$ 1.354.970,84 (hum milhão, trezentos e cinquenta e quatro mil, novecen-
tos e setenta reais e oitenta e quatro centavos). Vigência – 20 de junho de 2020. Assinatura – 20 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 282/2018 – BAZAR BAHIA LTDA, CNPJ 94.307.154/0001-
74, Pregão Presencial 69/2018. Objeto – Contratação dos serviços de montagem, execução, limpeza dos espaços e desmontagem de show pirotécnico do espetáculo “Chegada do Papai Noel”, integran-
te da programação da 31ª Edição do Sonho de Natal Canela 2018, que ocorrerá nos dias 24/11, 29/11 e 01/12 de 2018. Valor – R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Vigência – 01 de dezembro de 
2018. Assinatura – 20 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 283/2018 – F. SANTOS – COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ 08.735.394/0001-38, Pregão Presencial 64/2017. Objeto 
– Contratação de serviços de roçada de escolas do Município, totalizando 39.782 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta e dois) metros quadrados. Valor – R$ 17.504,08 (dezessete mil, quinhentos e 
quatro reais e oito centavos). Vigência – 20 de dezembro de 2018. Assinatura – 20 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 284/2018 – FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANELA, CNPJ 
90.614.645/0001-07, Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, III. Objeto – Contratação das atrações artísticas “Chegada do Papai Noel”, “O Brilho no Teu Olhar” e “Casa do Papai Noel”, que compõem a 
programação do 31º Sonho de Natal Canela 2018. Valor – R$431.830,00 (quatrocentos e trinta e um mil e oitocentos e trinta reais). Vigência – 20 de abril de 2019. Assinatura – 20 de novembro de 2018. 
CONTRATO NÚMERO 285/2018 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CANELA, CNPJ 88.213.327/0001-92, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Objeto – Locação de parte do térreo do 
imóvel localizado à Avenida do Lago, 466, Eugênio Ferreira, destinado a instalação e funcionamento da EMATER – Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão 
Rural. Valor – R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais). Vigência – 20 de novembro de 2019. Assinatura – 20 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 286/2018 – ATMOS FERA PRODUÇÕES 
CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA, CNPJ 13.706.149/0001-32, Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, III. Objeto – Contratação da “Orquestra Atmos Fera” para 03 (três) apresentações musicais junto 
ao espetáculo da “Chegada do Papai Noel”, que compõe a programação do 31º Sonho de Natal Canela 2018. Valor – R$138.339,00 (cento e trinta e oito mil e trezentos e trinta e nove reais). Vigência 
– 20 de abril de 2019. Assinatura – 20 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 287/2018 – CLEITON SCARIOT THIELE, CNPJ 11.175.111/0001-55, Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, III. Objeto 
– Contratação de empresa para cobertura fotográfica do 31º Sonho de Natal Canela 2018, a realizar-se de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019. Valor: R$12.500,00 (doze mil e quinhentos 
reais). Vigência – 20 de maio de 2019. Assinatura – 20 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 288/2018 – DNA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 12.957.146/0001-09, Inexigibilidade de 
Licitação, Art. 25, caput. Objeto – Prestação de serviços para empresa que realize a captação de recursos financeiros como patrocínios de verbas de marketing e incentivados através das Leis de Incen-
tivo dos Órgãos Estaduais e Federais, para a realização dos eventos oficiais promovidos pela Prefeitura Municipal de Canela, compreendendo o contato com possíveis parceiros, agendamento de reu-
niões, visitação às empresas interessadas para apresentação das propostas, repasse de informações pertinentes à realização do contato comercial com as empresas e informe da situação das negocia-
ções para a Secretaria realizadora do evento. Valor: 10% (dez por cento) sobre o valor captado. Vigência – 20 de novembro de 2019. Assinatura – 20 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 
289/2018 – IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA, CNPJ n° 07.675.477/0001-16, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, inciso II e § 1º, c/c Art. 13, III. Objeto – Contratação de em-
presa para prestação de serviços de assessoria com objetivo de auxiliar na implantação do e-Social. Valor – R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais). Vigência – 20 de novembro de 2019. Assi-
natura – 20 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 290/2018 – IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA, CNPJ n° 07.675.477/0001-16, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, 
inciso II e § 1º, c/c Art. 13, III. Objeto – Contratação de empresa para prestação de serviços de perícia contábil 041/3.13.0002291-1 que versa sobre perdas salariais do servidor quando da conversão dos 
salários em URV, com a finalidade de conferência e revisão de cálculo judicial e assistência técnica na execução de sentença. Valor – R$ 1.920,00 (hum mil, novecentos e vinte reais). Vigência – 20 de 
fevereiro de 2019. Assinatura – 20 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 291/2018 – MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO, CNPJ 90.831.660/0002-70, Dispensa de Licitação, art. 24, 
X. Objeto – Locação do espaço “Praça da Matriz”, em frente a Catedral de Pedra para realização dos espetáculos natalinos: “Chegada do Papai Noel” - a realizar-se em 24 de novembro (em caso de 
chuva em 25 de novembro) – 29 de novembro e 01 de dezembro de 2018. Destinada à realização dos espetáculos do evento “31º Sonho de Natal Canela”. Valor – R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). 
Vigência – 01 de dezembro de 2018. Assinatura – 24 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 292/2018 – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS, CNPJ 
03.422.707/0001-84, Dispensa de Licitação, art. 24, II. Objeto – Contratação para Cursos de Gestão e Hospitalidade para a população de Canela. Valor – R$ 16.502,28 (dezesseis mil, quinhentos e dois 
reais e vinte e oito centavos). Vigência – 20 de janeiro de 2019. Assinatura – 26 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 293/2018 – PARQUES DA SERRA BONDINHOS AÉREOS LTDA, CNPJ 
14.756.721/0002-11, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Patrocínio ao evento “31º Sonho de Natal Canela”, a realizar-se de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, na modali-
dade APOIADOR. Valor – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Vigência – 15 de maio de 2019. Assinatura – 26 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 294/2018 – TRI TÁXI AÉREO LTDA EPP, 
CNPJ 19.952.966/0001-63, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Patrocínio ao evento “31º Sonho de Natal Canela”, a realizar-se de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, na 
modalidade COLABORADOR OURO. Valor – R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Vigência – 15 de abril de 2019. Assinatura – 26 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 295/2018 – GAZEBO CUL-
TURAL LTDA ME, CNPJ sob número 11.257.949/0001-98, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, III. Objeto – Contratação de três apresentações ao vivo do espetáculo natalino “CHRISTMAS IN CON-
CERT”, para o evento 31º Sonho de Natal Canela 2018. Valor – R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Vigência – 27 de dezembro de 2018. Assinatura – 27 de novembro de 2018. CONTRATO 
NÚMERO 296/2018 – GARCIA & NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 17.671;431/0001-82, Tomada de Preços 15/2018. Objeto – Contratação de empresa, sob o regime de EMPREITADA POR 
PREÇOS UNITÁRIOS, para execução de obra de reforma da cobertura, da pavimentação do pátio e corredores da escola, rampas de acesso e execução de piso e instalação de equipamentos da quadra 
poliesportiva da EMEF Cônego João Marquesi, com fornecimento de materiais e mão e obra, a ser julgada pelo MENOR PREÇO GLOBAL. Valor – R$ 326.624,83 (trezentos e vinte e seis mil, seiscentos 
e vinte quatro reais e oitenta e três centavos). Vigência – 28 de maio de 2019. Assinatura – 28 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 297/2018 – LISIANE SILVEIRA BERTI - ME, CNPJ 
10.601.933/001-98, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, III. Objeto – Contratação de oito apresentações ao vivo do espetáculo natalino “Estátuas Humanas”, para o 31º Sonho de Natal Canela 2018. 
Valor – R$ 11.000,00 (onze mil reais). Vigência – 28 de janeiro de 2019. Assinatura – 28 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 298/2018 – ADRIANO SCHEIFLER PEREIRA DIAS MEI, CNPJ 
25.253.330/0001-10, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, III. Objeto – Contratação de quatro apresentações ao vivo do espetáculo natalino “O SOM DO VENTO”, para o 31º Sonho de Natal Canela 2018. 
Valor – R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Vigência – 30 de dezembro de 2018. Assinatura – 28 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 300/2018 – GOLDEN MOUNTAIN EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 23.585.934/0001-3, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Patrocínio ao evento “31º Sonho de Natal Canela 2018”, a realizar-se de 24 de novembro de 
2018 a 06 de janeiro de 2019, na modalidade PATROCINADOR OURO. Valor – R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Vigência – 30 de junho de 2019. Assinatura – 29 de novembro de 2018. CONTRATO 
NÚMERO 301/2018 – CHURRASCARIA GARFO E BOMBACHA LTDA ME, CNPJ 92.040.690/0001-20, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Patrocínio ao evento “31º Sonho de Natal 
Canela 2018”, a realizar-se de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, na modalidade COLABORADOR PRATA. Valor – R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vigência – 30 de junho de 2019. Assina-
tura – 29 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 302/2018 – BROCKER TURISMO LTDA, CNPJ 00.737.669/0001-60, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Patrocínio ao evento 
“31º Sonho de Natal Canela 2018”, a realizar-se de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, na modalidade PATROCINADOR BRONZE. Valor – R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Vigên-
cia – 30 de abril de 2019. Assinatura – 30 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 303/2018 – THOMAZI TERRAPLANAGEM LTDA EPP, CNPJ número 05.255.106/0001-50, Pregão Presencial. 
SÚMULA CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA     >>>>>
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63/2018. Objeto – Contratação de empresa para execução de serviços de 700 (setecentas) horas-máquina, de um CAMINHÃO 
TRUCK CAÇAMBA 12 m3; 250 (duzentas e cinquenta) horas de uma ESCAVADEIRA HIDRÁULICA; e 400 (quatrocentas) 
horas-máquina de uma RETROESCAVADEIRA 4X4. Valor – R$ 117.661,00 (centro e dezessete mil, seiscentos e sessenta e 
um reais). Vigência – 30 de dezembro de 2018. Assinatura – 30 de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 304/2018 – 
VALE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS EIRELI – ME, CNPJ 20.983.684/0001-04, Pregão Presencial 63/2018. 
Objeto – Contratação de empresa para execução de serviços de 130 (cento e trinta horas) horas-máquina, de um TRATOR DE 
ESTEIRA. Valor – R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais). Vigência – 30 de dezembro de 2018. Assinatura – 30 
de novembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 305/2018 – COMSAIBRI-COMERCIO DE SAIBRO E BRITAS LTDA, CNPJ sob 
número 08.254.196/0001-52, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Credenciamento de empresa para o recebi-
mento de material rochoso (pedras) oriundas de escavo de obras municipais e particulares para a realização de britagem para 
o município utilizar nas vias Urbanas e Rurais. Vigência – 30 de dezembro de 2018. Assinatura – 30 de novembro de 2018. 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 233/2018 – DREHER CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, CNPJ 06.219.329/0001-
24, Tomada de Preços 17/2018. Valor – R$ 1.376,66 (hum mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos). As-
sinatura – 01 de novembro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 135/2018 – SERMED SERVIÇOS DE ECOGRAFIA 
E RADIOLOGIA MÉDICA LTDA, CNPJ 94.470.978/0001-60, Chamamento Público 05/2018. Objeto – Descredenciamento no 
exame de mamografia bilateral. Assinatura – 01 de novembro de 2018. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 184/2017 – NEL-
SO BENETTI, CPF 108.683.640-53 – BENEFICIÁRIA – Belisária Costa Cabral, CPF 413.304.470-34, Dispensa de Licitação, 
art. 24, X. Valor – R$ 763,00 (setecentos e sessenta e três reais) mensais. Vigência – 03 de março de 2019. Assinatura – 02 
de novembro de 2018. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 043/2018 – DREHER CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ 06.219.329/0001-24, Tomada de Preços 18/2017. Valor – R$ 4.007,65 (quatro mil, sete reais e sessenta e cinco centa-
vos) – suprimidos. Assinatura – 05 de novembro de 2018.  SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 109/2016 – CARACOL TUR 
TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ 04.466.598/0001-60, Concorrência Pública 01/2016. Vigência – 25 de outubro de 
2019. Assinatura – 05 de novembro de 2018. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 108/2016 – JRS TURISMO LTDA, CNPJ 
02.400.185/0001-57, Concorrência Pública 01/2016. Vigência – 25 de outubro de 2019. Assinatura – 05 de novembro de 
2018. DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO 104/2016 – ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA, CNPJ 06.061.646/0001-65, 
Pregão Presencial 39/2016. Objeto – Inclusão de pontos. Valor – R$ 80,00 (instalação) R$ 205,00 (mensalidade) – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana. Assinatura – 06 de novembro de 2018. SEXTO ADITIVO AO 
CONTRATO 162/2017 – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04, Tomada de Pre-
ços 12/2017. Valor – R$ 23.020,82 (vinte e três mil, vinte reais e oitenta e dois centavos). Vigência – 26 de novembro de 2018. 
Assinatura – 06 de novembro de 2018. OITAVO ADITIVO AO CONTRATO 178/2014 – SELBETTI GESTÃO DE DOCUMEN-
TOS S.A., CNPJ 83.483.230/0001-86, Pregão Presencial 51/2014. Valor – Reajuste R$ 0,054 (cinquenta e quatro milésimos 
de reais) por cópia/folha impressa monocromática e R$ 0,375 (trezentos e setenta e cinco milésimos de reais) por cópia/folha 
impressa colorida. Vigência – 14 de novembro de 2019. Assinatura – 13 de novembro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO AO 
CONTRATO 222/2018 – N. S. APARECIDA COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 05.942.577/0001-36, 
Pregão Presencial 65/2017. Objeto – Altera a relação das ruas que receberão a pintura nos meios-fios e a metragem linear. 
Valor – o valor do contrato passa a ser R$ 15.805,00 (quinze mil, oitocentos e cinco reais). Assinatura – 19 de novembro de 
2018. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 207/2018 – JRS TURISMO LTDA, CNPJ 02.400.185/0001-57, Concorrência Pú-
blica 02/2018. Objeto – Fica concedido equilíbrio econômico financeiro da Rota 03. Valor – Rota 03 – R$ 393,75 (trezentos e 
noventa e três reais e setenta e cinco centavos). Assinatura – 21 de novembro de 2018. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 
115/2016 – TATIANA MARLOWE CUNHA BRUNINI, CPF 702.326.870-72, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, Caput. Vigên-
cia – 21 de novembro de 2019. Assinatura – 21 de novembro de 2018. QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 188/2014 – INSTI-
TUTO DE OFTALMOLOGIA IGREJINHA LTDA – EPP, CNPJ 18.073.589/0001-13, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, Caput. 
Vigência – 28 de novembro de 2019. Assinatura – 21 de novembro de 2018. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 120/2018 
– ATITUDE’S CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA ME, CNPJ 11.171.143/0001-82, Tomada de Preços 04/2018. Valor – 
Aditivo R$ 18.328,36 (dezoito mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) – Suprimido R$ 10.742,96 (dez mil, se-
tecentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos). Vigência – 30 de novembro de 2018. Assinatura – 23 de novem-
bro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 203/2018 – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., CNPJ 
88.256.979/0001-04, Tomada de Preços 12/2018. Vigência – 22 de dezembro de 2018. Assinatura – 23 de novembro de 2018. 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 122/2018 – GOMES E FERREIRA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 23.025.558/0001-27, 
Tomada de Preços 02/2018. Objeto – Fica incluído na Cláusula Primeira – Do Objeto do referido Contrato, os serviços especi-
ficados nas planilhas que fazem parte do presente processo. Valor – Aditivado – R$ 12.433,22 (doze mil, quatrocentos e trinta 
e três reais e vinte e dois centavos). Vigência – 18 de fevereiro de 2019. Assinatura – 23 de novembro de 2018. QUINTO ADI-
TIVO AO CONTRATO 142/2013 – GERAL TRANSPORTES LTDA, CNPJ 04.932.202/0001-22, Pregão Presencial 142/2013. 
Valor – R$ 471.264,44 (quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) 
mensais. Vigência – 02 de dezembro de 2019. Assinatura – 29 de novembro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 
204/2018 – B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI, CNPJ 28.080.732/0001-58, Tomada de Preços 13/2018. 
Vigência – 21 de janeiro de 2019. Assinatura – 29 de novembro de 2018. SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO 129/2016 – HOS-
PITAL DE CARIDADE DE CANELA, CNPJ 88.210.794/0001-69, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Inserir a 
prestação de serviço de procedimentos elencados na Portaria GM n.º 2895 de 12/09/2018 e a Resolução CIB/RS n° 387/2018 e 
encaminhados pela Secretaria Municipal da Saúde. Assinatura – 29 de novembro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO 
NÚMERO 255/2018 – DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA – ME., CNPJ n° 01.774.455/0001-27, Dispensa 
de Licitação, art. 24, II. Objeto – Corrige a forma de pagamento. Assinatura – 29 de novembro de 2018. 

Canela, 03 de dezembro de 2018.
Vilmar da Silva Santos

*Comunicamos o falecimento do Sr. José
Carlos de Morais, com 49 anos, residente no 
bairro São Luiz, na cidade de Canela. Deixa
esposa Rosemar e seus filhos Ismael, Raquel,
Robson e Maiara. Seu corpo foi velado na
capela 01 do Cemitério das Araucárias e o
sepultamento foi realizado dia 03/12 as 15:30
no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. José
Ordil de Andrade, com 85 anos, residente
no bairro Palace Hotel, na cidade de Canela. 
Deixa sua filha Angela e familaires. Seu corpo 
foi velado na capela 02 do Centro e a cerimô-
nia foi realizada dia 03/12 as 16:30 no Cemité-
rio Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Oswaldo 
Miller Ribas, com 93 anos, residente no Cen-
tro, na cidade de Canela. Deixa esposa Vera e 
seus filhos Cristina, Vilma e Sergio. Seu corpo 
foi velado na capela 02 e o sepultamento foi 
realizado dia 03/12 as 10h no Cemitério Ecu-
mênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Dirceu
Scheffer Barros, com 53 anos, residente no
Vila Dante, na cidade de Canela; Deixa espo-
sa Maria e seus filhos Rogério, Juliana, Lucia-
na e Geovana. Seu corpo foi velado na capela 
01 do Centro e o sepultamento foi realizado 
dia 04/12 as 16h no Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento do Sra. Doralice 
Gomes Cardoso, com 83 anos, residente no 
bairro Palace Hotel, na cidade de Canela.
Deixa seus filhos Volni, Valdir, Valter , Odilon 
e Valdirene. Seu corpo foi velado na capela 
01 do Centro e o sepultamento foi realizado 
dia 06/12 as 16:30h no Cemitério Municipal de 
Canela.
 
*Comunicamos o falecimento do Sr. Moacir
Conceição de Freitas, com 73 anos, residente
no bairro Bom Jesus, na cidade de Canela.
Deixa sua esposa Alda e seus filhos Gilberto 
Moacir, Jean Roberto e Gisele. Seu corpo foi 
velado na capela 02 do Cemitério Araucárias  
e o sepultamento foi realizado dia 06/12 as 
16:30h no Cemitério Municipal de Canela.
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Acidente com morte na ERS 235
Um acidente por 

volta das 7h20min de 
ontem (6), vitimou o 
motociclista Valde-
mar Scalcon, 37 anos. 
Ele chocou-se contra 
a lateral de um cami-
nhão, na ERS 235, no 
ponto onde a rodovia 
deixa de ter canteiros 
centrais, após mu-
dança feita pela EGR 
nessa semana.

O local da colisão 
fica cerca de 100 me-
tros antes da rótula 
de acesso ao distrito 
industrial. A vítima 
conduzia a motocicle-
ta Honda Titan, pla-
cas ION-0733, de São 
Francisco de Paula, 
quando, segundo tes-
temunhas, ao fazer a 
conversão para pista 
única, chocou-se na 
lateral de um cami-
nhão Ford Cargo, pla-
cas MJJ-0783, de Presi-
dente Getúlio/SC.

Scalcon caiu para 
baixo do caminhão, 
tendo partes do corpo 
dilaceradas. Ele era 
vigia da CEEE em Ca-
nela, tinha acabado 
de sair do trabalho e 
se dirigia para casa.

A ocorrência foi 
atendida pela equipe 
de socorro da EGR e 
Bombeiros de Canela.

A via ficou com 
o trânsito desviado e 
lento, os veículos no 
sentido bairro-centro 
foram desviados por 
dentro do bairro São 
Rafael.

A Polícia Civil foi 
acionada e investiga 
o caso, segundo o de-
legado Vladimir Me-
deiros, câmeras de 
segurança flagram o 
momento do acidente 

Acidente foi na nova 
conversão para pista única

Valdemar Scalcon
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Fique atento
à mudança de

trânsito na ERS 235
A Empresa Gaú-

cha de Rodovias (EGR) 
alterou, na tarde de 
terça-feira (4), o fluxo 
do trânsito na RS-235, 
no trecho entre o bair-
ro Canelinha e a saída 
para São Francisco de 
Paula. As pistas pas-
saram a ter sentido 
único nos trechos du-
plicados, tanto para 
os motoristas que tra-
fegam no sentido Sai-
qui/Canelinha, como 
aqueles que trafegam 
em direção a São 
Francisco de Paula. 

Já os motoristas 
que trafegam pela Rua 
Severino Inocente Zini 
e desejam retornar 
em direção ao Cen-

tro de Canela devem 
ingressar na RS-235, 
seguir até a rótula, fa-
zendo o retorno pela 
própria rodovia.

 
Saída Canelinha
e São Rafael 
O mesmo é válido 

para quem utiliza as 
ruas Presidente João 
Goulart, Alfredo Ange-
li e Juscelino Kubits-
check. Para se des-
locar em direção ao 
Saiqui é preciso voltar 
um pequeno trecho 
em direção ao Centro 
e retornar no acesso 
próximo ao Posto de 
Saúde do bairro Cane-
linha, seguindo pela 
rodovia.

FOTO: EDUARDO IDALINO

Preso com 38 frio no Salto
Na tarde de sába-

do (01), por volta das 
17h, a Brigada Militar 
de São Francisco de 
Paula foi informada 
de forma anônima, 
via 190, que havia um 
indivíduo armado em 
um bar na Estrada 
Eletra, no Salto.

A guarnição foi ao 
endereço, mas o sus-
peito não se encontra-
va mais no local. Du-
rante patrulhamento 
nas proximidades foi 
visualizado uma ca-
mionete Corsa, placas 
de Gramado, onde o 
carona possuía as ca-
racterísticas do acu-
sado de estar armado.

Durante a abor-
dagem, os policiais 
Militares perceberam 
o momento que o ca-
rona retirou um re-
vólver da cintura e o 
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colocou embaixo do 
banco. O motorista 
saiu imediatamen-
te com as mãos para 
cima e deitou no chão 
dizendo que não co-
nhecia o indivíduo, 
apenas havia lhe dado 
uma carona há pou-
cos instantes, tam-
pouco sabia que esta-
va armado.

O indivíduo de 36 
anos, com anteceden-

te por posse de entor-
pecente, admitiu que 
a arma pertence a 
um tio dele. O revól-
ver calibre 38, estava 
municiado com seis 
munições intactas no 
tambor e havia mais 
12 munições, cinco 
em seus bolsos e ou-
tras sete no coldre. Ele 
foi preso em flagran-
te por porte ilegal de 
arma de fogo.

BM Canela prende o Pé Grande
A BM de Canela 

prendeu o Pé Grande, 
mas não se trata da 
criatura mitológica e 
sim um rapaz com 18 
anos feitos recente-
mente, mas dono de 
extensa ficha crimi-
nal.

Segundo a BM, o 
preso é conhecido pela 
prática de furtos no 
município, tendo sido 
25 vezes detido por 
furtos, seis vezes por 
apreensões de objeto 
(sem procedências), 
e ainda por posses de 

entorpecentes.
Desta vez, na 

madrugada de sába-
do (1), por volta das 
03h40min, a guarni-
ção da Brigada Mili-
tar de Canela, duran-
te patrulhamento na 
Rua João Pessoa, área 

central, abordou “Pé 
Grande” e, pelo siste-
ma foi constatado que 
havia um mandado de 
prisão expedido pela 
comarca de Canela. O 
autor foi pela primei-
ra vez encaminhado 
ao presídio de Canela.
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e mostram que o con-
dutor da motocicleta 
perde o controle da 

moto, na interseção, e 
se choca na lateral do 
Ford Cargo.



Sexta-feira, 7 de dezembro de 2018 SEGURANÇA .17

Casa destruída pelas
chamas no São Rafael

Os Bombeiros de 
Canela foram acio-
nados por volta das 
19h30min de sexta 
(30), para combater 
um incêndio na Rua 
Gabriel de Souza, no 
bairro São Rafael.

No local, uma 
casa de madeira esta-
va em chamas. Ela era 
localizada no meio de 
outras quatro residên-
cias de madeira.

Os Bombeiros se-
guiram com o com-
bate às chamas e 
evitaram que o fogo 
atingisse outras ca-
sas.

Segundo relatos, 
as chamas iniciaram 
no interior da resi-
dência. A moradora 
apresentava sinais 
de embriaguez e foi 
socorrida por popula-
res, após conduzida 
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Em prisão domiciliar,
foi preso no Gildão

Na madrugada de 
domingo (2), por volta 
das 3h, a Brigada Mi-
litar de Canela em pa-
trulhamento na Rua 
Padre Cacique visuali-
zou um indivíduo co-
nhecido por seus an-
tecedentes de tráfico, 
parado na via pública 
em frente a um esta-
belecimento de festa 
noturna (bailão). Ao 
perceber a aproxima-
ção da viatura correu 

em direção ao inte-
rior do local, onde foi 
abordado.

Em consulta ao 
sistema foi constata-
do que ele estava em 
prisão domiciliar e 
não poderia se ausen-
tar de sua residência 
no período da noite. 
O autor de 31 anos foi 
preso e encaminhado 
à delegacia onde foi 
registrada a ocorrên-
cia.

Dois proprietários de mercados
presos na Operação Salutem
Ação que vistoriou
mercados de Canela
apreendeu cerca de uma 
tonelada de alimentos
impróprios para consumo

A Polícia Civil de 
Canela e a Pre-
feitura Munici-

pal de Canela realiza-
ram, durante a tarde 
desta sexta-feira (30), 
ações de fiscalização 
em diversos merca-
dos, padarias e açou-
gues da cidade, de-
nominada Operação 
Salutem.

A atividade con-
junta, que teve por 
objetivo verificar a 
existência de produtos 
à venda que estives-
sem impróprios para 
o consumo humano, 
foi realizada em diver-
sos bairros da cidade, 
focando a fiscalização 
na comercialização 
de carnes, laticínios e 
produtos com a data 
de validade vencida.

Os proprietários 
do Mercado João Licks, 
na Av. João Pessoa, e 
da Padaria do Dudu, 
no bairro Canelinha, 
foram presos em fla-
grante pela prática de 
crime contra a rela-
ção de consumo, sen-

do encaminhados ao 
Presídio Estadual de 
Canela. 

Segundo a Polí-
cia Civil, no Mercado 
João Licks havia um 
abatedouro clandesti-
no, sendo a atividade 
ilícita flagrada pelos 
policiais e fiscais da 
Vigilância Sanitária, 
da Secretaria Munici-
pal de Saúde. No local, 
ainda foram apreendi-
dos cerca de 400kg de 
carnes e 50kg de queijo 
impróprios para o con-
sumo. O proprietário, 
que possui anteceden-
tes pelo mesmo crime, 
foi preso em flagrante. 
O mercado foi interdi-
tado, sendo suspensas 
suas atividades até 
que sejam regulariza-
das as estruturas in-
ternas.

Já no mercado 
do Bairro Canelinha, 
foram apreendidos 
mais de 100kg de car-
ne, centenas de re-
médios (cuja venda 
é controlada) e vasta 
quantidade de produ-

tos vencidos, além de 
cigarros contrabande-
ados.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 
de Canela e respon-
sável pela operação, 
informou que a ação 
foi exitosa, pois gran-
de quantidade de ali-
mento sem a mínima 
condição de consumo, 
prejudicial à saúde 
humana, foi apreen-
dida, responsabilizan-
do-se os proprietários.

Participaram da 
ação quinze policiais 
civis e sete servidores 
da Prefeitura Munici-
pal. O material apre-
endido foi descartado 
pela Vigilância Sani-
tária do Município.

Vladimir desta-

Carnes impróprias para o
consumo foram apreendidas

cou ainda que ambos 
proprietários foram 
indiciados pela práti-
ca de crime contra as 
relações de consumo, 
com pena prevista de 
até cinco anos, con-

tra a saúde pública e 
contra a ordem tri-
butária, devido à so-
negação de impostos, 
já que produtos de 
origem animal, sem 
procedência, são ven-

didos sem pagamento 
de tributos.

 “Este tipo de ação 
será pauta permanen-
te da Polícia Civil de 
Canela”, finalizou o 
delegado.

Em um dos mercados funcionava um 
abatedouro clandestino

Cerca de uma
tonelada de
alimentos foram 
apreendidos e
descartados
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ao Hospital de Canela 
pelo SAMU.

Policias do reforço 

da BM, batedores de 
motocicletas, deram 
apoio à ocorrência.
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Duas mulheres presas por furtos 
em lojas de Canela e Gramado

Após cometer o crime em Gramado,
mulheres vieram para a filial de Canela

Dois presos por envolvimento
na morte de idoso em Gramado

Na tarde de quar-
ta (5), a Polícia Civil de 
Gramado, com apoio 
do reforço da Opera-
ção Serra, realizou a 
prisão de dois sus-
peitos (um homem e 
uma mulher) de en-
volvimento na morte 
de  Guido Loesch, de 
63 anos, cujo corpo foi 
encontrado no dia 28 
de novembro último, 
em sua casa, no inte-
rior de Gramado.

O corpo da vítima 
estava em uma cadei-
ra, com as mãos e pés 
amarrados e um saco 
na cabeça. As prisões, 
de natureza temporá-

ria, foram deferidas 
pelo Poder Judiciário 
de Gramado a partir 
das provas obtidas 
por meio das investi-
gações desenvolvidas 
pelo Órgão Policial. 
A solução do crime é 

prioridade absoluta 
da Delegacia de Polí-
cia de Gramado e vá-
rios policiais traba-
lham exclusivamente 
na busca de provas no 
sentido de elucidar o 
crime.

Os suspeitos fo-
ram presos no interior 
de Gramado, em casa, 
sendo apreendidos 
diversos documentos 
que podem auxiliar 
do esclarecimento do 
fato. Ainda foi apreen-
dida uma espingarda, 
calibre 36, e munição.

Interrogados, am-
bos negaram envolvi-
mento do crime. Não 
será revelada a iden-
tificação dos suspei-
tos neste momento 
para não prejudicar 
as investigações, que 
prosseguem. Ambos 
foram recolhidos ao 
sistema prisional.

BM prende procurado da justiça
Na tarde de quarta-

feira (05), por volta das 
15h20min, a guarnição da 
Brigada Militar de Cane-
la em patrulhamento no 
Bairro Canelinha realizou 
a abordagem de um indiví-
duo conhecido por seus an-
tecedentes por receptação, 

furto e roubo.
Em consulta ao siste-

ma foi constatado que ha-
via um mandado de prisão 
expedido pela comarca de 
Canela. O autor de 21 anos 
foi preso em flagrante e en-
caminhado ao sistema pri-
sional.
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Foragido de
Taquara preso por
furto em Canela

Na tarde de quar-
ta-feira (5), por vol-
ta das 13h30min, a 
guarnição da Brigada 
Militar de Canela foi 
acionada no Bairro 
Distrito para atender 
ocorrência de furto 
em residência.

O autor de 26 anos, 
com antecedentes por 
furtos, receptação e 

roubo, furtou um rá-
dio, sendo flagrado e 
detido pelo morado-
res. O autor foi preso, 
sendo constatado pe-
los Policiais Militares 
que ele estava foragi-
do do presídio de Ta-
quara desde 16 de no-
vembro deste ano. Ele 
foi encaminhado ao 
Presídio de Canela.

Na tarde de quar-
ta-feira (5), por volta 
das 15h50min, a Bri-
gada Militar de Cane-
la foi informada que 
duas mulheres esta-
vam detidas por po-
pulares em uma loja 
no centro de Canela 
após terem cometido 
furto em uma loja de 
brinquedos no centro 
de Gramado.

Através da câme-
ra de segurança do 
estabelecimento em 
Gramado, foi visuali-
zado um casal reali-
zando o furto de uma 
boneca, avaliada em 
R$ 1.600,00, as ima-
gens foram repassa-
das a Brigada Militar 

e ao mesmo tempo 
para a filial em Ca-
nela. Coincidência 
ou não, os au-
tores, mais 
uma outra 
m u l h e r , 
f o r a m 
até a fi-
lial em 
C a n e l a 
onde fo-
ram re-
conhecidos 
pelos funcioná-
rios que acionaram a 
guarnição da BM.

O homem con-
seguiu fugir antes 
da chegada dos Poli-
ciais Militares, mas 
as duas mulheres 
foram abordadas. 

Uma, de 22 anos, 
com vasta ficha por 
crimes de furtos, e 

uma adolescen-
te de 16 anos, 

t a m b é m 
com an-
teceden-
tes por 
f u r t o s , 
a m b a s 

morado-
ras de Por-

to Alegre, es-
tavam com uma 

grande quantia em 
dinheiro. Em revista 
também encontrado 
uma chave de fenda, 
um alicate e um es-
tilete. 

Na sequência, re-
presentantes de ou-

tras lojas, duas da 
cidade de Gramado 
e três de Canela, in-
formaram que as 
mesmas detidas fur-
taram objetos dos 
es tabelec imentos , 
inclusive trazendo 
imagens das câme-
ras de segurança de 
seus estabelecimen-
tos. 

Os Policiais Mili-
tares acreditam que 
eles possuíam um 
veículo de apoio onde 
guardavam os mate-
riais subtraídos. A 
autora e a adolescen-
te infratora foram 
conduzidas à delega-
cia onde foi registra-
da a ocorrência.

Ofício SMGPG/DLC n.º 476/2018 

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 77/2018 – Registro de pre-
ços para aquisição de combustíveis.
Edital de Pregão Presencial 78/2018 – Registro de Pre-
ços para contratação de empresa para intermediação na 
prestação de serviços de fornecimento de passagens aé-
reas.
Edital de Pregão Presencial 79/2018 – Registro de pre-
ços para aquisição de água mineral.
Edital de Pregão Eletrônico 23/2018 – Registro de preços 
para aquisição de conjunto de camisetas e calções, coletes 
para treino.
Edital de Pregão Eletrônico 24/2018 – Registro de preços 
para aquisição de equipamentos e materiais esportivos.
Edital Pregão Eletrônico 37/2018 -  Aquisição de Veículo 
de transporte sanitário com acessibilidade, Emenda Parla-
mentar 4304401712281716229 – Transporte Eletivo.
Concorrência Pública 10/2018 - Execução de Pavimen-
tação Asfáltica, Drenagem Urbana, Calçadas e Sinaliza-
ção das Ruas: Gaucholândia, rua Santa Rita, rua Santa 
Maria, rua Adolfo Augusto Richter, rua da Olaria, rua dos 
Farrapos (trecho 1), rua dos Farrapos (trecho 2), localiza-
dos na Vila Dante,  rua 8 de abril, rua Alfredo Garcia da 
Silva, rua Campo do Esperança, rua Bento Vieira da Sá, 
rua Eva Peron, rua Maria Seibt, rua José Foss, rua Amália 
Selbach, rua Teófilo Willrich, rua Clary Antonio Rigotto, rua 
Werner Jung, rua Turíbio da Silva, rua Parobé, Travessa 
Pedro Sander, denominado LOTE 01.  Financiamento CEF 
503.727.30/2018 – Programa Pró-Transportes- Avançar 
Cidades.
Informações poderão ser obtidas no Departamento de Li-
citações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/
RS, através do fone (54) 3282 5100 ou através do e-mail 
licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 06 de dezembro de 2018.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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> Edital de Casamento nº 6064 <
Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: CARLOS ALBERTO DA SILVA, natural do Estado 
de Santa Catarina, nascido na Cidade de São Joaquim, 
motorista, divorciado, domiciliado e residente na Rua Pi-
nheiro Machado, n° 510, nesta Cidade e ADELIA ELISA 
DE CASTRO FARIAS, natural deste Estado, nascida nes-
ta Cidade, garçonete, divorciada, domiciliada e residente 
na Rua Pinheiro Machado, n° 510, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

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

Registradora

> Edital de Casamento nº 6065 <
Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: JONAS FELIPE DA SILVA MARQUES, natural des-
te Estado, nascido nesta Cidade, operador de máquinas, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Homero Pacheco, 
n° 909, nesta Cidade e CAMILE DE OLIVEIRA DA SILVEI-
RA, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, estudan-
te, solteira, domiciliada e residente na Rua Homero Pache-
co, n° 909, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 03 de dezembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6066 <
Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: JOSÉ WELLISON SÉRGIO DA SILVA DIAS, natu-
ral do Estado da Paraíba, nascido na Cidade de Camalaú, 
auxiliar de cozinha, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua Papa João XXIII, n° 147, Centro, apto 101, nesta Ci-
dade e MARIA LUSIANE DE ARAUJO FRANÇA, natural 
do Estado da Paraíba, nascida na Cidade de Sumé, ope-
radora de caixa, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Papa João XXIII, n° 147, Centro, apto 101, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 05 de dezembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento Edital nº 6067 <
Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: OLIVER SOREN KRAUSE, natural do Estado de 
Santa Catarina, nascido na Cidade de Blumenau, adminis-
trador, divorciado, domiciliado e residente na Rua Tenente 
Manoel Correa, n° 457, Apto. 405, nesta Cidade e MARI-
NA ALEXANDRINA DO ESPIRITO SANTO AGIBERT, na-
tural do Estado de São Paulo, nascida na Cidade de São 
Paulo, publicitária, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Tenente Manoel Correa, n° 457, Apto. 405, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 05 de dezembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Profissionais
do  Ano 2018
Fizemos um gran-

de evento na última 
terça (4). Quero agra-
decer, de coração, a 
todos os nossos agra-
ciados e seus convi-
dados, às autoridades 
que prestigiaram nos-
sa premiação, à equi-
pe da Folha de Canela, 
a mais pau-ferro do 
jornalismo regional, 
e ao Espelho Gaúcho, 
que, sempre, tão bem 
nos recebe.

Muito obrigado, a 
confiança da comuni-
dade em nosso traba-
lho é o que nos move 
para fazer um veículo 
de comunicação cada 
vez melhor!

Aí que me refiro!

Vagão do Tempo
"Os mais antigos" 

conhecem minha fa-
mília (Martins da Ro-
cha) como "os Taqua-
ra", isso porque eles 
eram oriundos da ci-
dade com este nome e 
também eram muito 
altos, atributo físico 
que não herdei.

Os Taquara, se-
gundo minha vó An-
dradina, vieram para 
Canela em função da 
expansão da cidade, 
muito pelos negócios 
de João Corrêa da Sil-
va, em busca de novas 
oportunidades, entre 

eles a linha de trem.
As primeiras his-

tórias do trem que eu 
ouvi foram da minha 
avó, depois vieram os 
estudos em sala de 
aula e os relatos dos 
nossos historiadores 
locais.

Os Taquara, assim 
como o trem, vieram 
de lá para Canela, 
para fazer parte do 
desenvolvimento da 
cidade.  Sou tão apai-
xonado por esta histó-
ria que em 2001 escre-
vi uma música sobre o 
trem, chamada Vagão 
do Tempo, falando da 
saudade que sinto de 
um tempo que não 
vivi.

Não por acaso, 
também, tal música 
venceu festivais na 
região e tocou mui-
to nas rádios do Vale 
do Parangaba, espe-
cialmente Taquara. 
A gente, os Taquara, 
chegou antes do trem, 
nos radicamos, vive-
mos, amamos esta 
terra e trabalhamos 
nela e por ela.

Me enche de or-
gulho ao ver a estação 
revitalizada e o trem 
voltando à cidade.

Parabéns à Noval-
ternativa, ao Mundo A 
Vapor, a atual admi-
nistração municipal e 
à anterior, que iniciou 
o processo.

Aqui escreve, não 
o colunista, nem o 
jornalista, mas, um 
canelense feliz com a 
revitalização da esta-
ção férrea e do trem, 
que faz parte da his-
tória de nossa cida-
de, da qual muitos de 
meu entes também 
fizeram parte.

Mas é bem aí que 
eu me refiro!!!

Caso Ibiraiaras
e as vítimas do 
confronto
Vamos direto ao 

assunto: as vítimas do 
assalto em Ibiraiaras 
foram o funcionário 
do banco, que morreu, 
e as muitas pessoas 
que foram submeti-
das à violência, seja 
no cordão humano 
formado pelos assal-
tantes, seja quem teve 
que assistir a situa-
ção, acuado em casa 
ou no seu trabalho.

Fora essas víti-
mas, temos de um 
lado os bandidos e do 
outro a polícia e pon-
to.

Cabe salientar, 
talvez em caixa alta, 
que ainda não se pode 
precisar de onde par-
tiu o tiro que matou 
Rodrigo Mocelin da 
Silva, que estava pre-
so, como refém, no 
porta-malas do carro 
em fuga dos bandidos.

Esses são os fatos 
e contra fatos não há 
argumentos.

Quero me colocar 
aqui de lado contrário 
de alguns membros 
da imprensa que vem 
criticando o trabalho 
da Brigada Militar, 
dizendo que ninguém 
deu bola para a mor-

te de 10 bandidos em 
dois assaltos a bancos 
no mesmo dia, aqui 
no Estado (seis do as-
salto em Ibiraiaras e 
quatro em uma ten-
tativa em Arroio dos 
Ratos).

A população deu 
bola sim, apoiou o 
trabalho da BM. Quem 
não gostar que adoce.

Esse papo do po-
liticamente correto é 
chato e babaca.

De quatro assal-
tantes mortos em 
Ibiraiaras, três deve-
riam estar sob tutela 
do Estado. Dois deles 
em prisão domiciliar 
e um deveria ser mo-
nitorado por tornoze-
leira eletrônica, mas 
havia rompido o equi-
pamento. Os quatro 
tinham antecedentes 
por assaltos a resi-
dências e comércios.

Em Arroio dos Ra-
tos, os bandidos atira-
ram contra a Brigada, 
dois deles eram me-
nores, mas portavam 
armas e munição, que 
seriam usados em as-
salto a bancos.

Detalhe, todos, to-
dos com anteceden-
tes.

Se a ação da Bri-
gada Militar é um tipo 
de “efeito Bolsonaro”, 
eu não sei, o que eu 
sei é que devemos ter 
bem claro quem são 
as vítimas e quem são 
os bandidos. A Briga-
da Militar não é ban-
dido e os bandidos 
não são vítimas. Pena 
que alguns colegas da 
imprensa continuam 
com esse discurso 
bisonho que não é 
mais aceito pela so-
ciedade.
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Canela e Gramado 
abrem inscrições para 

concursos públicos com 
mais de 170 vagas

Salários variam entre R$ 1.214,97 e R$ 13.036,20 
para cargos desde Ensino Fundamental

Incompleto até Superior Completo

Os municípios de 
Gramado e Canela 
estão abrindo inscri-
ções para concursos 
públicos que oferecem 
178 vagas. Somente 
na prefeitura grama-
dense, são 102 vagas 
para preenchimento 
imediato, além de ca-
dastro reserva, abran-
gendo 73 cargos. Os sa-
lários variam entre R$ 
1.324,28 e R$ 13.036,20 
para cargos desde o 
Ensino Fundamental 
Incompleto até Supe-
rior Completo. As ins-
crições custam de R$ 
60 a R$ 150. 

Na Gramadotur, 
autarquia responsá-
vel por eventos como 
o Natal Luz, são seis 
vagas de preenchi-
mento imediato além 
de cadastro reserva, 
para um total de oito 
cargos, com salários 
entre R$ 2.841,29 e R$ 
6,4 mil. Na Câmara 
de Vereadores, o con-
curso é para cadastro 

reserva nos cargos de 
Técnico em Informá-
tica e Auxiliar de Ad-
ministração.

As inscrições e os 
editais para os con-
cursos de Gramado 
estão disponíveis no 
site www.fundatec.
org.br. A data provável 
das provas é 9 e 10 de 
fevereiro. As inscri-
ções vão até 2 de ja-
neiro.

A Prefeitura de Ca-
nela abre novo Con-
curso Público que tem 
como objetivo a con-
tratação de 70 profis-
sionais de nível médio 
e superior.

Há oportunidades 
nos cargos de Agen-
te Administrativo (1); 
Fiscal (1); Monitor 
(25); e Profissionais 
do Magistério com 
habilitação em Edu-
cação Infantil (33), 
Séries Iniciais do En-
sino Fundamental (1), 
Língua Portuguesa (1), 
Matemática (1), His-

tória (1), Geografia (1), 
Educação Física (3), 
Língua Estrangeira 
Moderna - Inglês (1) e 
Ciências Naturais (1).

Com carga horá-
ria de 20h ou 40h se-
manais, os seleciona-
dos devem fazer jus à 
remuneração no valor 
entre R$ 1.214,97 e R$ 
2.540,20.

Os interessados 
em alguma destas 
funções podem efe-
tuar inscrição até o 
dia 19 de dezembro 
de 2018, somente por 
meio do endereço ele-
trônico www.unars.
com.br. A taxa de par-
ticipação tem valor 
de R$ 100,00 ou R$ 
150,00.

Todos os inscritos 
neste certame reali-
zarão Prova Escrita, 
no entanto, alguns 
candidatos também 
serão submetidos a 
Provas de Títulos e 
Prática, de acordo 
com cargo almejado.
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