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Papai Noel
já recebeu

350 cartas no
Natal Solidário

de Canela
Pedidos são dos
mais variados e

alguns têm recado ao
bom velhinho: “eu
mereço”! Página 9

Canela decreta
calamidade nas contas

da saúde. Página 3

Policial Militar que
trabalhava em Canela
é morto em confronto
com a BM. Página 22

Nova morte envolvendo
motociclista na RS 235.
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Homem mata ex-
namorada e se suicida

no Santa Terezinha.
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“Quando algo ruim
acontece você tem três

escolhas: deixar isso 
defi nir você, deixar isso 

destruir você ou fazer isso 
te deixar mais forte”

02. ABERTURA

defi nir você, deixar isso defi nir você, deixar isso 
destruir você ou fazer isso destruir você ou fazer isso 

A importância das profi ssões
Todas as profi ssões são importantes para 

nossas vidas, pois dependemos uns dos ou-
tros. Além disso, devemos respeitar todas elas, 
pois nos auxiliam em nosso dia a dia.

Algumas profi ssões dependem de forma-
ção em universidades outras não, porém são 
profi ssões que precisam da prática, ou seja, da 
pessoa aprender como se faz aquela tarefa e 
fazer várias vezes para que seu trabalho saia 
perfeito.

O jardineiro, o pipoqueiro, o pintor, o 
açougueiro, dentre outros são exemplos de 
profi ssões importantes que não precisam de 
formação em universidade.

O agricultor também é muito importan-
te, pois sem ele não teríamos os alimentos 
para nos alimentar. Mas se não tivéssemos o 
motorista de nada adiantaria plantar, pois os 
alimentos não chegariam até os supermerca-
dos.

Uma das importantes profi ssões é a dos 
responsáveis pela limpeza das vias públicas 
(os garis). Imagine se não existissem esses 
profi ssionais para fazer a limpeza de nossas 
cidades, como estas fi cariam sujas, cheias 
de lixos acumulados, mal cheirosas onde as 
doenças se espalhariam com muito mais 
facilidade.

Como fi caríamos se não existissem os 
profi ssionais da saúde, estaríamos doentes 
e sem condições de curar nosso organismo 
sozinho, muitas pessoas morreriam por não 
receber tratamento.

E assim, o padeiro que faz os pães, as ros-
cas; o cabeleireiro para cortar nossos cabelos 
e tratar dos mesmos, o professor que ensina 
seus alunos; o bombeiro para salvar vidas, 
o guarda que faz nossa proteção, o carteiro 
que leva as correspondências, o escritor para 
redigir livros; o jornalista que corre atrás das 
notícias e fatos que acontecem no mundo; a 
costureira que faz nossas roupas; e muitos 
outros profi ssionais.

 Cada profi ssão e profi ssional tem sua 
importância na sociedade para mantê-la equi-
librada. Pensando e procurando valorizar, o 
Jornal Folha de Canela, resolveu homenagear 
os diferentes profi ssionais e profi ssões que 
fazem a diferença na comunidade canelense, 
distinguindo estes que fazem nossa cidade 
crescer e manter o equilíbrio sustentável.

 O que se espera ainda é que estes pro-
fi ssionais tenham remuneração digna e um 
reconhecimento respeitoso por todos que for-
mam nossa sociedade. Sendo assim, cumpri-
mento a todos pela sua indelével participação 
no desenvolvimento de nossa comunidade.

Canelense compre e utilize os serviços de 
nossa cidade.

J. TEDESCO & CIA LTDA. 
|| 22.719.526/0001-69 ||

Torna público que requereu à 
Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Gramado a Re-
novação da Licença de Ope-
ração, para a atividade de 
Fabricação de móveis sem 
tratamento de superfície e 
com pintura (exceto a pincel)
l localizada na Rua Miguel 
Tissot, n°765, Várzea Grande, 
Gramado/RS.

Licenciar Soluções
Ambientais Ltda.

Empresa técnica de
consultoria ambiental

(54) 3282.6625

AGRADECIMENTO

2º Pel BM
de Canela

Quando se reúne uma equipe 
competente é quase certo que os 
frutos valerão a pena ser colhi-
dos. O Poder Legislativo de Ca-
nela que não é somente com-
posto de vereadores, mas de 
um grupo de profi ssionais que 
labutam diuturnamente em prol 
das demandas, atribuída a função 
legislativa, ou seja, a elaboração 
das leis que regulam o Estado, a 
conduta dos cidadãos e das organi-
zações públicas e privadas.

Neste sentido, este COMANDO parabe-

niza a todos por conta da rápida 
intervenção e aprovação da PL 
190 que autoriza o Poder Execu-
tivo repassar R$ 60,000,00 (Ses-
senta Mil Reais) ao Consepro a 

fi m de reformar o refeitório do 
Corpo de Bombeiros Militar de 

Canela Se continuarem trabalhan-
do com esse profi ssionalismo, dis-
posição e dedicação é seguro que 
nós ajudaram a salvar vidas e pa-
trimônios e que o futuro de todos 

será brilhante. Mais uma vez parabéns! 
Um ótimo Natal e próspero ano novo.

Segue a lista de
profi ssionais desta casa, 
parabenizados:
• Luiz Fernando S. Silva – 
Diretor Geral;
• Sheila Virtuosa Cruz – 
Contadora;
• Roberto Vargas Jr –
Ofi cial Administrativo;
• Luiz André Meyer – Dire-
tor Financeiro;
• César Velho –
Agente Legislativo;
• Rafael C. Dos Santos -
assessor Jurídico;
• Gabriele Carvalho –
Estagiária Sala da Câmara.
com

• Eduardo Sauererssig – As-
sessor de Comunicação;
• Mauro Silva – Assessor de 
Bancada PSDB;
• Márcio V. Cardoso – As-
sessor de Bancada PDT;
• Éder de Castro – Agente 
Legislativo;
• Franciele Ferreira – As-
sessora de bancada PPS;
• Simôni Atz Assessoria de 
Bancada PP;
• Henrique Vilela – Asses-
sor de Bancada – PMDB;
• Nessandra Oliveira – Te-
lefonista/ recepcionista.

VEREADORES:

• Alberi Dias – Presidente

PDT; Ismael Viezze
Carlos Oliveira;
Merlin Jone Wulff;

MDB
Marcelo Savi;
Marcelo Drehmer;
Emília Fulcher;
Leandro Gralha;

PP
Carmen Lúcia de Moraes;
Jonas Bohn Bernardo;

PSDB
Jerônimo Terra Rolin

MIGUEL OLIVEIRA DE SOUZA – 1º Sgt
COMANDANTE DO 2º Pel BM 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 Canabarro
• Padaria São Lucas
• Atacadão de Sor-

vetes
• Mercado e Açougue 

Gallas
• RedeFort 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

CONFIRA OS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL
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Canela decreta calamidade nas contas da 
saúde e cogita emprestar valores ao HCC

A exemplo do que 
vem aconte-
cendo em di-

versas cidades e esta-
dos do Brasil, foi a vez 
de Canela decretar 
estado de calamidade 
financeira no siste-
ma de saúde pública 
municipal. O decreto 
é datado de 6 de de-
zembro e foi publicado 
hoje na Folha de Cane-
la (confira na íntegra 
na página 18).

O secretário Mu-
nicipal de Saúde, Jean 
Spall, disse à reporta-
gem da Folha que di-

versos fatores levam 
à calamidade das con-
tas da saúde, mas, o 
principal é o atraso de 
recursos por parte do 
Governo do Estado.

“Para a Prefeitu-
ra, já são cerca de R$ 
1 milhão que o Estado 
está atrasado com o 
envio de recursos, com 
pagamentos penden-
tes desde 2014”, expli-
cou Spall.  “Já para o 
Hospital de Caridade 
de Canela, o atraso no 
pagamento dos meses 
de agosto a novembro 
deste ano ultrapassa 

R$ 1 milhão”, senten-
ciou o secretário.

Para o Município, 
que conta com outras 
fontes de 
recursos, 
os atrasos 
não são 
tão signi-
ficativos. 
“Acredita-
mos que 
com os 
ajustes e 
gestão que 
fizemos no 
orçamen-
to, conse-
guiremos 

fechar o ano sem maio-
res problemas, po-
rém, o Hospital pode, 
a qualquer momento, 

deixar de 
atender os 
serviços de 
urgência e 
emergên-
cia”, justi-
ficou.

D e s -
ta forma, 
o decreto 
é uma se-
g u r a n ç a 
j u r í d i c a 
para que 
a Prefeitu-

ra possa, de maneira 
emergencial, mexer 
em seu orçamento e 
destinar recursos pró-
prios para despesas da 
saúde e, após o repas-
se do Estado, se res-
sarcir destes valores, 
sem riscos de aponta-
mentos dos órgãos fis-
calizadores.

“Nossa maior pre-
ocupação é o HCC”, diz 
Jean, “com o decreto 
poderemos emprestar, 
de recursos próprios da 
Prefeitura, este valor 
ao HCC e manter estes 
serviços funcionando. 

Assim que o Estado 
pagar, recolocaremos 
estes valores nos seus 
locais de origem”.

O Hospital de Ca-
nela aguarda o des-
fecho de uma ação 
judicial, que visa o pa-
gamento dos valores 
atrasados do Governo 
do Estado em 48 horas 
a partir da intimação 
ou bloqueio de contas. 
Caso essa ação não 
surta efeito, a Prefei-
tura poderá auxiliar a 
casa de saúde com o 
decreto de calamida-
de.Secretário Jean Spall

FOTO: REPRODUÇÃO

Anne Grahl Müller eleita nova presidente
da OAB Subseção Canela Gramado

A cada três anos a 
Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) passa por 
processo de eleições para 
escolha dos novos pre-
sidentes de Diretoria da 
Seccional (Estado), Conse-
lheiros Seccionais, Conse-
lheiros Federais, Diretoria 
da Caixa de Assistência 
dos Advogados, Diretoria 
das Subseções (municí-
pios) e Conselheiros Sub-
seccionais.

No dia 30 de novem-
bro aconteceu a votação 
para escolher os nomes 
daqueles que irão coman-
dar a entidade no triênio 
2019/2021. Os advogados e 
advogadas de Gramado e 

Canela votaram no Foro 
da Justiça do Trabalho.

Subseção
Canela Gramado
Na Subseção Cane-

la Gramado a chapa foi 
única (Chapa 10 – Avança 
Mais), sendo eleita como 
presidente, para o triê-
nio 2019/2021, a advogada 
Anne Grahl Müller. Como 
vice-presidente será Ro-
berto Maldaner; Secretária 
Geral, Mariana Pütten de 
Oliveira; Tesoureira, Queli 
Mewius Boch; e Secretário 
Adjunto, Vicente Mendon-
ça de Vargas Pinto.

As propostas da Chapa 
10 para a Subseção Cane-

la Gramado passam pela 
busca do sonho da sede 
própria para a entidade vi-
sando dispor à classe um 
espaço de convivência pro-
fissional e cultural; pro-
mover a aproximação dos 
inscritos na Subseção com 
a CAARS e o Sistema OAB 
(ESA, OABCred e OABPrev); 
ampliação da rede de con-
vênios locais; ações para 
valorização profissional, 
respeito as prerrogativas e 
capacitação da jovem ad-
vocacia; manutenção da 
interlocução com o Judici-
ário e demais instituições 
e aproximação da OAB 
com a comunidade atra-
vés de ações sociais. Mariana Melara Reis e Anne Grahl Müller

FOTO: REPRODUÇÃO
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Extinção das carroças em Canela
foi debatida na Câmara

Na noite de 
quinta-feira 
(6), o verea-

dor Jerônimo Terra 
Rolim convocou as 
autoridades e a co-
munidade em geral 
para a Audiência Pú-
blica onde foi deba-
tido o Projeto de Lei 
168/2018, que "Cria o 
Programa de Redução 
Gradativa de Veículos 
de Tração Animal e dá 
outras providências". 
Estiveram presentes 
também os vereadores 
Carlos Oliveira e Car-
men Lúcia de Moraes.

A proposta do Pro-
grama de Redução 
Gradativa de Veículos 
de Tração Animal se 
constitui em uma polí-
tica pública abrangen-
te que prevê uma série 
de ações que vão muito 

além da simples proi-
bição da circulação 
dos Veículos de Tração 
Animal (VTA). Entre 
elas, o cadastramento 
social de carroceiros, 
ações de qualificação 
e de inserção no mer-
cado de trabalho dos 
condutores de veícu-
los de tração animal, 
adequação e qualifica-
ção da coleta seletiva 
de resíduos sólidos na 
região onde está sen-
do implantado o pro-
grama e melhorias na 
mobilidade urbana.

Dentro do conjun-
to de ações previstos 
no programa, está o 
projeto de inserção 
social dos carroceiros 
e a ideia de alterar os 
VTA´s por veículos de 
tração humana, ou 
seja, bicicletas, trici-

clos, entre outros. A 
lei, no formato que 
está, prevê a extin-
ção das carroças em 
quatro anos, mas, na 
audiência de ontem, 
representantes do Po-
der Executivo, como 
Álvaro Grulke da As-
sistência Social e o 
Secretário de Saúde, 
Jean Spall, manifesta-
ram apoio para uma 
ação imediata, e não 
gradativa.

Multas
e punições
As punições pre-

vistas para quem de-
sobedecer a legislação 
são advertência, multa 
e, por fim, a apreensão 
do animal, do veículo 
e demais equipamen-
tos utilizados na in-
fração. A multa será 

fixada em unidades de 
Referência Municipais 
(URMs) e poderá ser 
aplicada em dobro no 
caso de reincidência. 

O veículo será 
apreendido somente 
quando, após aplica-
ção de multa por rein-
cidência, se verificar a 
prática da infração de 
modo continuado ou, 
ainda, quando o agen-

te de fiscalização veri-
ficar maus-tratos ao 
animal.

"O Poder Público 
abraçando o problema 
se resolve. Podemos ex-
trair de mais produtivo 
de nossa Audiência Pú-
blica, foi a posição do 
Poder Executivo, atra-
vés das secretarias de 
Saúde, de Assistência 
Social e de Meio Am-

biente, ao informar 
que querem sim extin-
guir esse problema, e 
em um período mais 
curto e não gradativa-
mente em quatro anos. 
Se os políticos de anos 
atrás tivessem se pre-
ocupado com os pro-
blemas ambientais, 
muita coisa já estaria 
resolvida", ressaltou 
Jeronimo.

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

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

Especialização em Análise
Estratégica de Custos
Início das aulas: 31 de maio de 2019
Horário: sextas-feiras, das 18h30min às 
22h30min e, aos sábados, das 8h às 12h
Inscrições até o dia 31 de maio de 2019

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

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

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

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

Projeto de ciclismo na Severino Travi
A Escola Muni-

cipal Severino Travi 
conta com um projeto 
de ciclismo, desenvol-
vido pela professora 
Eliane de Oliveira, que 
é praticante do ciclis-
mo e compete em pro-
vas de MountainBike. 
“Comecei a desenvol-
ver o projeto, pois uso 
a bike como meio de 
transporte e tam-
bém em competição. 
Por encontrar com os 
alunos pelo centro e 
ver como não sabiam 
nada de como se por-
tar no trânsito de bi-
cicleta, quis contribuir 
de alguma forma para 
que tivessem mais se-

gurança no trânsito”, 
conta a professora.

Durante o ano de 
2018, alunos do sexto 
ao nono ano apren-
deram como fazer o 
ajuste correto do se-
lim e guidão, a im-
portância do uso do 

capacete, de como 
andarem de bicicle-
ta nas vias públicas, 
benefícios do esporte 
e as diversas compe-
tições que existem no 
ciclismo.

A iniciativa foi se-
lada com um passeio 

ciclístico, na última 
segunda (10), escola 
Severino Travi, Dis-
trito Industrial de Ca-
nela, até o Santuário 
de Caravaggio. Cerca 
de 60 crianças de 10 a 
17 anos pedalaram o 
percurso.

FOTO: REPROD
U

ÇÃO

Noite de ação de 
graças na Escola 

João Alfredo
A Escola João Al-

fredo realizou sua 
noite de ação de gra-
ças na noite da últi-
ma quinta (6), onde 
reuniu a comuni-
dade escolar para 
apresentações artís-
ticas e homenagens.

P r a t i c a m e n -
te todos os alunos 
se apresentaram, 
resultado dos tra-
balhos artísticos 
realizados no edu-
candário, em uma 
noite de muita emo-
ção.

Como entrada do 
evento, a comuni-
dade foi convidada 
a doar um alimento 
para o Hospital de 
Canela.

Apresentações
reuniram todos
os alunos

Alimentos
arrecadados foram 

doados ao HCC

FOTOS: REPROD
U

ÇÃO

 UCS Sênior tem matrículas abertas
Está aberto o período de ma-

trículas para o Programa UCS Sê-
nior, da Universidade de Caxias 
do Sul. Para se inscrever, os novos 
alunos devem dirigir-se ao Cam-
pus de Canela, no turno da tarde.

Criado em 1991, o Programa 
da Universidade de Caxias do 
Sul promove interação em gru-
po para pessoas a partir dos 50 
anos na realização de atividades 
que têm como enfoque principal 

a Educação e a Longevidade. As 
ações integram os âmbitos da ex-
tensão, do ensino e da pesquisa, 
e reúnem cerca de 1.300 alunos, 
compondo a maior iniciativa 
de atendimento ao idoso de seu 
gênero em todo o país, conside-
rando estrutura física e compe-
tências pedagógicas, conforme 
explica o coordenador do Pro-
grama, professor Delcio Antonio 
Agliardi.

As atividades que serão de-
senvolvidas em Canela serão: 
Memória Afiada; Laboratório 
de Escrita Criativa; Dança como 
Exercício Mental e Corporal; Tec-
nologias Digitais; Bordado com 
Literatura; Fotografia Digital; 
Moda e Estilo; e Jardim e Horta 
Orgânica.

Para saber mais, é possível 
contatar o UCS Sênior pelo telefo-
ne (54) 3282-5100.
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Câmara e Prefeitura 
repassam R$ 475 mil 

para o Hospital
A sessão da Câma-

ra de Vereadores de Ca-
nela da última segunda 
(10), foi marcada pela 
aprovação de dois re-
passes para o Hospital 
de Caridade de Canela, 
somando R$ 475 mil.

Os repasses são 
oriundos de valores de 

recurso próprio da Pre-
feitura e do orçamento 
do Legislativo, sendo 
R$ 135 mil da Câmara 
e R$ 340 mil da Prefei-
tura.

Este aporte deve 
ajudar o HCC que vem 
enfrentando diversos 
problemas financeiros.

Câmara repassa R$ 
60 mil para o Corpo 

de Bombeiros
Também na sessão 

da última segunda (12), 
a Câmara de Vereadores 
de Canela aprovou o re-
passe de R$ 60 mil para 
o Corpo de Bombeiros de 

Canela. O recurso é do 
orçamento do Legislati-
vo e será utilizado para a 
reforma do refeitório do 
quartel dos Bombeiros, 
através do Consepro.

Amigos do Parque
do Palácio apresentam

projeto para área
Prefeitura defendia a cedência para iniciativa privada

O grupo deno-
minado Ami-
gos do Parque 

do Palácio apresen-
tou, em audiência 
pública, na última 
terça (11), um proje-
to para manutenção 
do parque, conforme 
sugestão do prefeito 
Constantino Orsolin, 
após a contrariedade 
do grupo e de parte da 
comunidade à cedên-
cia do espaço para a 
iniciativa privada por 
pelo menos 25 anos. 
Orsolin havia estipu-
lado o prazo de três 
meses para que os 
contrários a cedência 
apresentassem uma 
alternativa viável ao 
parque.

O projeto apresen-
tado contempla di-
versas ideias do gru-
po, tais como escolas 
esportivas, cursos de 
formação artísticas, 
áreas de lazer e anfi-
teatro coberto.

O custo de im-
plantação do proje-
to apresentado é de 
aproximadamente R$ 
1,2 milhão e o grupo 
defende que tal verba 
pode ser buscada com 
a iniciativa privada 
e órgãos de financia-
mento internacio-
nais.

A manutenção do 
Parque, conforme o 
projeto, chega ao va-
lor de R$ 181 mil anu-
ais e sugere formas 
de custeio como parte 
da parcela correspon-
dente aos ingressos 
gerados pelo Parque 
do Caracol, buscar 
empresas dispostas 

a assumir o custeio 
de alguns serviços 
por períodos defini-
dos, pagamento por 
concessões de uso do 
Parque para explora-
ção de uma cafeteria, 
locação de espaços 
no Parque para rea-
lização de eventos e 
comercialização de 

lembranças de Canela 
e do Parque, feitas por 
artesãos locais.

Como a Prefeitu-
ra ainda não recebeu 
o projeto de forma 
oficial, ainda não se 
manifestou sobre o 
assunto e deve avaliar 
a proposta posterior-
mente.

FOTOS: REPRODUÇÃO

Alberi Dias busca
Recadastramento 

Imobiliário
Em busca da me-

lhoria da qualidade dos 
serviços prestados e de 
oferecer mais agilidade 
nos processos junto à co-
munidade, o Presidente 
da Câmara de Verea-
dores de Canela, Alberi 
Dias, acompanhando 
do Assessor Jurídico da 
casa, Fabiano de Abreu 
Faes, em reunião com o 
Prefeito Constantino Or-
solin, e com o Secretário 
de Governo, Vilmar San-
tos estão buscando via-
bilizar um Projeto Piloto 
em Canela de Recadas-
tramento Imobiliário.

O objetivo geral 
deste projeto, é atuali-
zar os dados cadastrais 

dos contribuintes cane-
lenses no que se refere 
à titularidade de bem 
imóveis no municí-
pio, evitando equívocos 
como cobranças inde-
vidas de impostos, ou 
erros no banco de da-
dos da Prefeitura. Atu-
almente, Canela possui 
16.409 imóveis com in-
cidência tributária de 
alíquota de o,27% (com 
edificação), e 4.948 com 
a alíquota de 2%, ou, 
sem edificações no ter-
reno.

O projeto piloto de-
verá ocorrer na Rua 
Willibaldi Rinaldo Die-
terich, situada no bairro 
Saiqui.
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Família Colombo comemora 40 anos em sessão solene
Esporte, política e bailão – a trajetória de Darci Calzetta

A Câmara de Ve-
readores de Canela 
vai homenagear os 40 
anos de atividades da 
família Colombo em 
Canela, durante ses-
são solene, na próxi-
ma quarta, 19, a partir 
das 19h30min.

A família Colom-
bo de destaca em três 
áreas: esporte, políti-
ca e, o que o patriarca 
Darci Calzetta chama 
de entretenimento, 
os famosos bailões do 
Colombo.

A história começa 
em 1978, mas antes é 
necessário fazer um 
adendo sobre o nome 
Colombo. Segundo 
Darci, este era o so-
brenome de seu avô, 
Guilhermo, que veio 
da Itália. O Calzetta é 
de sua avó, mas com 
essas confusões de re-
gistro que aconteciam 
antigamente, ele ficou 
com o sobrenome da 
vó e o apelido do vô, 
que deu nome tam-
bém à família e aos 
times de futebol.

Abaixo, um sim-
plório resumo de tudo 
que o que aconteceu 
nestes 40 anos e você 
pode ver porque vale a 
homenagem.

Esporte
Na garagem, uma 

espécie de museu 
do Colombo, ao lado 
de taças, uniformes, 
bandeiras, fotos e re-
cordações, Darci (71) 
e seu filho Gilnei (50) 
falam orgulhosos do 
time que iniciou em 
1978, como uma equi-
pe da fábrica de mó-
veis em vime, pro-
priedade de Darci. A 
fábrica funcionava no 
antigo Cantão, hoje 
São Lucas, onde nas-
ceu também o campo 
de futebol e o primei-
ro salão de bailes do 
Colombo. Ao longo dos 
anos, o time cresceu e 
hoje ostenta 12 cam-
peonatos de diversas 
modalidades de fut-
sal de Canela e Região, 
além de 34 vice-cam-
peonatos.

Bairro São Lucas
O bairro São Lu-

cas, onde nasceu o 
time do Colombo, tem 
este nome por causa 
de um grupo de ora-
ção, do qual participa-
va Darci e sua esposa 
Maria Júlia, além de 
Ari Piva e esposa, en-
tre outros casais da 
cidade.

O santo escolhi-
do para dar nome ao 
grupo e à capela foi 
Lucas, dando nome 
também ao bairro. “A 
imagem de São Lucas 
ainda está lá na cape-
la, ela foi trazida por 
padre Américo, da Itá-
lia”, diz Colombinho.

Política
Foi em 1976 que 

Colombinho concor-
reu pela primeira vez 
e se elegeu vereador 

Dê-lhe festa,
dê-lhe baile
Boa parte da co-

munidade canelen-
se arrastava o pé nos 
bailões do Colombo, 
entre 1978 e 1986, pri-

meiro no bairro São 
Lucas e depois na Rua 
Ruy Cunha, centro da 
cidade. Pelo palco do 
Colombinho, muita 
gente famosa da épo-
ca cantou em prosa e 

verso, tais como Chi-
co Rei e Paraná. João 
Paulo e Daniel, As 
Marcianas, Gretchen 
e diversas bandas que 
faziam sucesso no Es-
tado.

Darci e Maria Júlia Calzetta, com a taça de 
campeão do futsal Máster 2018

Maju e Darci, tia Tereza, agachados Gilnei 
e Sandra Calzetta, em 1978, no local em que 

nasceu o campo e o salão de bailes

Darci e Gilnei na garagem que virou museu do Colombo

FOTO: FRAN
CISCO ROCH

A

pela Arena. Depois, 
vieram mais quatro 
eleições, em três, se 
elegeu, numa ficou 
suplente.

A história políti-
ca tem a participação 
em diversas adminis-
trações, como líder 
partidário e liderança 
comunitária, tendo 
como principais re-

alizações, segundo o 
próprio Darci, a cons-
trução das lojas do 
Parque do Caracol, da 
nova sede do Banrisul, 
a vinda da agência do 
IPE, a colocação de luz 
e água em partes dos 
bairros São Lucas, São 
Rafael, Canelinha, Ba-
nhado Grande e Linha 
São João, todas entre 

1976 e 1986.
“Tenho muito or-

gulho de ajudar a nos-
sa comunidade”, diz 
Colombinho, que cita 
suas viagens à Bra-
sília, encontros com 
presidentes como Fi-
gueiredo e Fernando 
Henrique Cardoso, 
além de diversos mi-
nistros.

O sexto em pé, da esquerda para a direita, é 
Luiz Felipe Scolari, zagueiro do Juventude, 
jogando no campo do Colombo

Santinho da primeira 
campanha, em 1976

Bailão lotado na Ruy Cunha

Com Barreirito, no palco 
do Bailão do Colombo

FOTOS: ARQ
U

IVO PESSOAL/COLOM
BO
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Papai Noel já recebeu 350 cartas
no Natal Solidário de Canela

Pedidos são dos mais variados e alguns têm
recado ao bom velhinho: “eu mereço”!

Não bastasse ter 
que descer da Catedral 
de Pedra, participar 
do O Desfile Mágico 
do Natal e das Para-
dinhas de Natal no 
Centro e nos bairros, 
o Papai Noel bate o 
ponto diariamente na 
Praça João Corrêa, em 
Canela. Ele fica em 
sua casa recebendo 
as crianças das 14h às 
21h, em dias de sema-
na, e das 10h às 21h 
nos finais de semana.

E haja disposição! 
Até agora, o Bom Ve-
lhinho já recebeu 350 
cartas do Natal Soli-
dário, com os mais 
variados pedidos de 
crianças carentes. 
"Este ano eu me com-
portei direitinho", es-
creveu a pequena Yas-
min, justificando o 
pedido de um patinete 
de unicórnio com ca-
pacete.

Tem também pe-
didos como uma bo-
neca Barbie Asas Má-

gicas, um pônei de 
brinquedo, das bone-
cas Lol e Baby Alive. 
Neste último caso, a 
criança é bastante in-
cisiva na justificativa: 
"Eu mereço!".

Mas há pedidos 
mais simples, como 
o de uma criança pe-
dindo um gatinho 
preto "de verdade". Ou 
o de outra que quer 
um despertador ou 

um bidê com duas ga-
vetas. A maioria dos 
pedidos, no entanto, 
envolve alimentos, 
roupas, calçados e, 
principalmente, ma-
terial escolar.

A promoção do 
Natal Solidário de Ca-
nela -  que está inse-
rida na programação 
da 31ª edição do Sonho 
de Natal, vai até o dia 
6 de janeiro, e quem 

quiser ajudar a reali-
zar o sonho das crian-
ças carentes pode pe-
gar uma cartinha na 
Praça João Corrêa.  Há, 
inclusive, pessoas que 
pegam mais de uma 
carta, procurando aju-
dar várias famílias. 

Até o momen-
to, 150 pessoas já se 
prontificaram a fazer 
mais feliz o Natal das 
crianças da cidade.

FOTO: RAFAEL CAVALLI/SERRA PRESS

O Brilho no teu Olhar é atração
diária no Sonho de Canela

Após mais um fi-
nal de semana com 
intensa programa-
ção, o Sonho de Cane-
la apresenta diaria-
mente o espetáculo “O 
Brilho no teu Olhar”. 
Uma atração que 
acontece na fachada 
da Catedral de Pedra 
de Canela com som e 
luz integrando a deco-
ração natalina com a 
iluminação existente 
na fachada. Durante 
12 minutos uma tri-
lha sonora pontua o 
espetáculo. Muitos 
efeitos especiais, em 
sincronia entre as lu-
zes dos ornamentos, 
transformam um dos 
pontos mais visitados 

do Brasil em um espe-
táculo de arte, beleza 
e fé.

De segunda a 
quinta, a atração 
acontece em dois ho-
rários, às 21 e 22 horas. 

Já de sextas a domin-
gos, às 22, 22h30min 
e 23 horas. O show é 
gratuito.

Na próxima sexta-
feira, dia 14, acontece 
mais um Desfile Má-

gico de Natal de Cane-
la, uma criação e pro-
dução do Grupo Tholl.

O 31º Sonho de Na-
tal de Canela acontece 
até o dia 13 de janeiro 
de 2019.

FOTO: RAFAEL CAVALLI/SERRAPRESS

Do jazz ao choro: 
Acordes terá

apresentação de
seis músicos neste 
final de semana

Hoje (14), Thiago 
Biazus leva seu jazz e 
erudito para a Avenida 
Osvaldo Aranha e Beto 
Lisboa apresenta o me-
lhor do rock e do pop 
rock nos Jardins Teatro 
Casa de Pedra.

Sábado, é a vez do 
saxofonista Gabriel Bo-
elter apresentar reper-
tório Pop na Avenida Os-
valdo Aranha e Maurício 
Santos levar o melhor 
da MPB e do Pop Rock, 
com voz e violão, para 
os Jardins Teatro Casa 
de Pedra.

Domingo, o músico 

nativista Rodrigo Batis-
ta promete emocionar 
o público com seu acor-
deon na Avenida Osval-
do Aranha. Já o grupo 
Duo de Cima faz pocket 
show de rock clássico, 
com voz e violão, nos 
Jardins Teatro Casa de 
Pedra, e Laerte Hugen-
tobler apresenta reper-
tório com bossa nova, 
choros e milongas no 
violão instrumental, no 
Parque do Caracol.

As apresentações do 
“Acordes” são gratuitas e 
acontecem simultanea-
mente, das 11h às 12h.

FOTO: RAFAEL CAVALLI/SERRA PRESS

Atelier aberto
de Kira Luá

A artista Kira Luá 
e a curadora Marina 
Dal Ponte, da Galeria 
de Arte12b de Grama-
do, estarão recebendo 
e brindando os con-
vidados com um Cle-
ricot, no Atelier Solar 
Azul do Galo Cantante, 
no domingo (16), das 
14h30min às 19h30min,

Os visitantes estão 
convidados a conhecer 
de perto o trabalho da 
artista Kira Luá e de 
Mario Palermo.

Às 16h haverá uma 
visita guiada pela Gale-
ria de Arte onde a artis-
ta fará uma explanação 
sobre seus mais de 30 
anos de pinturas e es-
culturas. Apresentará o 
desenvolvimento de sua 
trajetória, até chegar a 
sua fase atual, os “Seres 
Imaginários” que tem 

referências no surrea-
lismo em especial no 
artista Joan Miró.

Kira contará as his-
tórias do seu relacio-
namento com o grande 
artista Mario Palermo, 
falecido marido, e con-
tará como cada tem seu 
processo criativo, seus 
olhares para o mundo 
e o que cada um queria 
expressar.

O atelier/galeria 
tem obras importantes 
dos artistas que fazem 
parte do acervo da fa-
mília, com esculturas, 
fotografias, pinturas, 
cerâmicas que a artista 
produz, como também 
obras de Mario Paler-
mo.

O solar fica na Li-
nha São João, 1640, in-
formações pelo What-
sApp (54) 99992-4461.
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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/

Desfile de Harley Davidson 
no Natal luz de Gramado

Neste sábado (15), 
a programação do 33º 
Natal Luz de Gramado 
será embalada pelo En-
contro de Motociclistas 
Harley Davidson. A III 
Christmas Parade é um 
desfile que irá percorrer 
as ruas e avenidas de 
Gramado, com motoci-
clistas e garupas vesti-
dos de Papai e Mamãe 
Noel.

Trata-se de tra-
dicional encontro de 
membros do H.O.G.® 
Porto Alegre Chapter 
Brasil. O HOG, ou Har-
ley Owners Group, é um 
grupo de proprietários 
de Harley Davidson que, 
dentro do espírito de 
amizade, fraternidade 
e solidariedade que per-
meia no grupo, os “har-
leyros” firmaram uma 
parceria com a Prefei-
tura Municipal e irão 
participar do #diade-

doargramado, doando 
mais de 800 itens de hi-
giene pessoal e limpeza. 
O desfile terá início às 
10h, com duração apro-
ximada de 45 minutos 
e a entrega dos kits de 

com itens de higiene e 
limpeza será realizada 
no palco da Rua Cober-
ta. Vale lembrar que o 
evento acontece dias 14, 
15 e 16 de dezembro com 
diversas atividades na 

cidade e contará com 
mais de 180 motociclis-
tas, vindos dos estados 
do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa 
Cataria e Rio Grande do 
Sul.

FOTO: CLEITON
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Confira a programação
do final de semana:
 
Dia 14 de Dezembro - sexta 
feira
16 horas - Parada de Natal - 
Avenida Borges de Medeiros.
16 horas – Trupe de Natal – 
Vila de Natal.
17h30min – Coral Expressões 
da Serra - Árvore Cantante 
– Largo da Igreja São Pedro.
19h30min – Show Brasil - 
Rua Coberta.
20h30min - Show de Acen-
dimento – Em frente ao 
Palácio dos Festivais.
21h30min – Natal Pelo 
Mundo – ExpoGramado.

 Dia 15 de Dezembro - sába-
do
10 horas – III Christmas Pa-
rade HOG
16 horas - Parada de Natal - 
Avenida Borges de Medeiros.
16 horas – Trupe de Natal – 
Vila de Natal.
17 horas – Coral Jovem de 
Novo Hamburgo - Árvore 
Cantante – Largo da Igreja 
São Pedro.
19h30min – Grupo de Cordas 
- Rua Coberta.
20h30min - Show de Acen-
dimento – Em frente ao 
Palácio dos Festivais.
21h30min – Reencontros de 
Natal - Lago Joaquina Rita 

Bier.
 
Dia 16 de Dezembro - do-
mingo
16 horas - Parada de Natal - 
Avenida Borges de Medeiros.
16 horas – Trupe de Natal – 
Vila de Natal.
18h30min – Ballet Deisi 
Fleck Aventuras no Sitio 
do Pica Pau Amarelo – Rua 
Coberta.
19h30min – Coral En’Cantos 
- Rua Coberta.
20h30min - Show de Acen-
dimento – Em frente ao 
Palácio dos Festivais.
21h30min - Grande Desfile 
de Natal - ExpoGramado.
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Luzinhas
de Natal
gigantes 

enfeitam 
Canela

Após receber de volta 
sua locomotiva, o cen-
tro de Canela ganhou 

mais luz e colorido na últi-
ma segunda-feira com a de-
coração de Natal da Estação 
Campos de Canella, revitali-
zada pela Incorporadora No-
valternativa. Cinquenta luzes 
coloridas foram instaladas na 
fachada da antiga estação fér-
rea. Mas não são luzinhas de 
Natal comuns, quem já pas-
sou pelo Largo Benito Urbani 
certamente reparou no tama-
nho das lâmpadas que estão 
penduradas no endereço.

Vinte vezes maior que o 
tradicional adereço de Natal 
que enfeita os pinheiros, elas 
são uma criação dos irmãos 
Sandro e Denis Schaulet, cria-
dores do Big Land,  parque 
temático onde todas as atra-
ções serão gigantes e que está 
confirmado entre as opções 
de entretenimento da Estação 
Campos de Canella.

Tudo foi reproduzido em 
grande escala para imitar 
cada detalhe, desde a cor do 
fio, a cor e o design das lâm-
padas e spots e até a tomada 
onde estão ligadas. Para criar 

as enormes luzinhas de Natal, 
os irmãos Schaulet levaram 
um mês desde a concepção do 
projeto até a instalação.

A decoração é uma pré-
via do que será o Big Land, 
primeiro parque do gênero 
no Brasil, que irá 
reunir pelo menos 
30 atrações gigan-
tes totalmente in-
terativas em 500 
m². “Identifica-
mos que existem 
muitas atrações e 
parques contem-
plativos aqui na 
serra, nós quere-
mos justamente o 
contrário, que as 
pessoas interajam 
com tudo que tiver 
aqui dentro”, explica Sandro.

Videogames, televisores, 
brinquedos antigos como o 
Genius e o “pega peixe” são 
algumas das reproduções em 
grande escala que estarão 
na Big Land. Além de provo-
car as pessoas a interagirem 
com cada uma das atrações, 
o conceito do parque também 
é o de usar objetos e brinque-
dos antigos para despertar a 

memória dos mais velhos e a 
curiosidade dos mais novos, 
atingindo todas as idades.

Tudo é projetado e cons-
truído pelos dois irmãos. Fi-
lhos de marceneiro, o tema do 
gigantismo foi escolhido tam-

bém em função 
da possibilidade 
de poder construir 
cada item do par-
que, já que as cria-
ções são muito es-
pecíficas, a busca 
por fornecedores 
normalmente é 
frustrada. “Eu 
sempre gostei de 
construir, por isso 
também tivemos a 
ideia da Big Land, 
para que a gente 

mesmo possa construir. Assim 
garantimos o acabamento, os 
detalhes e podemos fazer o que 
quisermos”, explica Denis.

A decoração de Natal de-
verá ficar instalada até a 
abertura oficial da Estação 
Campos de Canella prevista 
para janeiro. Já o parque te-
mático Big Land tem abertu-
ra prevista para novembro de 
2019.

“Eu sempre gostei 
de construir, por 

isso também tive-
mos a ideia da Big 

Land, para que a 
gente mesmo possa 
construir. Assim ga-

rantimos o acaba-
mento, os detalhes 
e podemos fazer o 

que quisermos”
Denis Schaulet

FOTO: RAFAEL CAVALLI Concurso e atividades 
culturais na

feirinha ecológica
No próximo dia 

22, o 1º Concurso de 
Ambientes Decora-
dos de Natal e o Natal 
Compre de Quem Faz 
será uma oportunida-
de interessante para 
o público conhecer 
ainda mais de perto 
produtores de orgâ-
nicos, cerâmicas, an-
tiguidades, velas, so-
pas e saladas, queijos, 
agricultura familiar, 
artesanato em lã, de-
fumados, confeitaria, 
guirlandas natalinas 
e diversos outros pro-
dutos feitos por quem 
faz a tradicional  Fei-
rinha Ecológica e Cul-
tural de Canela, que 
todos os sábados des-
de 2012 oferece ao pú-
blico arte, cultura e 
gastronomia.

O lugar tem uma 
energia incrível, as 
pessoas chegam com 
suas sacolas de teci-
do e batem papo com 
as famílias que aca-
baram de colher seus 
produtos que estão à 

venda ali. Tudo muito 
simples, com muito 
amor e completamen-
te integrado à nature-
za.

Para dar ainda 
mais vida a este mo-
mento, foram con-
vidadas 12 pessoas 
para serem juradas 
e escolher o melhor 
ambiente decorado 
de Natal. O dia terá 
ainda atrações cultu-
rais, teatro, música e 
contação de história. 
Tudo isso para que a 
véspera de Natal seja 
ainda mais especial. 
O público terá a opor-
tunidade de comprar 
diretamente do pro-
dutor e fazer com que 
os presentes de natal 
tenham outro signifi-
cado em 2018.

A entrada é gra-
tuita com degustações 
e presentes de natal 
feito por quem faz a 
Feirinha, que fica no 
espaço Canela Rural, 
junto ao Centro de Fei-
ras.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Produtos de Canela
premiados no País e Exterior

Canela é conhe-
cida interna-
c i o n a l m e n t e 

pelos seus inúme-
ros atrativos turís-
ticos. Agora também 
está sendo reconhe-
cida pela qualidade 
de alguns produtos. 
Recentemente uma 
vitivinícola e uma 
agroindústria de Ca-
nela foram premia-
das em concursos de 
renome nacional e in-
ternacional.

Após ganhar um 
prêmio na França em 
2017, desta vez a Viti-
vinícola Jolimont re-
cebeu duas medalhas 
de ouro no Concur-
so Internacional de 
Vinos y Licores – La 
MujerElige 2018, rea-
lizado neste mês em 
Mendoza, na Argenti-
na. Na ocasião, a vi-
tivinícola canelense 
foi condecorada com 
a medalha Doble Ouro 
com o Jolimont Vinho 
Moscatel Espumante 
2017 e a medalha Ouro 
para o RécolteSecrét 
Cabernet Sauvignon 

2015. “Estes prêmios 
são muito importan-
tes, pois nossos pro-
dutos foram avaliados 
por 62 enólogas, com a 

participação de 17 paí-
ses. Nosso terroir aqui 
do Morro Calçado, em 
Canela, possibilita a 
produção de boas uvas 

e consequentemen-
te um bom produto”, 
avalia Agielto Bertuz-
zo – sócio-proprietário 
da Jolimont.

Novo
empreendimento
Especializado em 

cervejas artesanais, 
vinhos e espuman-
tes, a Casa Jolí Bistrô 
Vino Bier é um pub da 
Vitivinícola Jolimont 
que foi inaugurado 
oficialmente no últi-
mo dia 6, localizado 
próximo a Catedral de 
Pedra, no Centro de 
Canela, na Rua Borges 
de Medeiros, nº 771. 

Um espaço inti-
mista e aconchegan-
te que reúne clientes 
que procuram um 
ambiente descolado 
com excelente gastro-
nomia. Porções, pra-
tos e hambúrgueres, 
além de cervejas ar-
tesanais, vinhos, es-
pumantes e coquetéis, 
em um espaço rús-
tico/contemporâneo 
com toque intimista, 
fazem parte da casa.

“Estes prêmios são muito importantes, pois 
nossos produtos foram avaliados por 62 enó-
logas, com a participação de 17 países. Nosso 

terroir aqui do Morro Calçado, em Canela, 
possibilita a produção de boas uvas e conse-

quentemente um bom produto”, avalia Agielto 
Bertuzzo – sócio-proprietário da Jolimont.
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Prêmio Queijo Brasil
Enquanto isso, a 

Queijaria e Agroindús-
tria Alvorada Missio-
neira, localizada na Li-
nha São João, também 
recebeu duas meda-
lhas no Prêmio Queijo 
Brasil. Os produtos pre-
miados foram o Quei-
jo Serrano – medalha 
de Ouro na categoria 
cru e o Queijo Árabe 
Chancliche – medalha 
de Bronze na categoria 
pasteurizado.

Os sócios-proprie-
tários da agroindús-
tria, Vanderlei Kaeffer 
e Alessandra Valim, 
contam que os queijos 
começaram a ganhar 
fama por meio dos 
clientes que frequen-
tam a Feira Ecológi-
ca realizada todos os 
sábados pela manhã, 
no Espaço Canela Ru-

ral, na parte externa 
do Centro de Feiras de 
Canela. “O queijo ára-
be é mais picante, leva 
pimenta e um tempe-
ro próprio do Libano, 
ideal para saborear 
como aperitivo. Já o 

nosso queijo serrano 
é diferenciado, pois o 
fermento é feito com 
a utilização do soro de 
outros queijos. Isso dá 
um sabor final único”, 
conta Alessandra Va-
lim, fazendo uma ho-

menagem especial ao 
seu ex-professor uru-
guaio Yamandú. “Ele 
já é falecido, mas todo 
conhecimento que te-
mos sobre queijos é 
graças a ele”, revela 
Vanderlei.  
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Iraci Casagrande
Koppe lança livro
sobre a história do

turismo em Gramado
O lançamento 

do livro "Gramado, o 
Lago, as Hortênsias 
e o Turismo", da pes-
quisadora Iraci Casa-
grande Koppe, abriu, 
na sexta-feira (7), as 
comemorações em 
homenagem aos 60 
anos da 1ª Festa das 
Hortênsias de Gra-
mado. Realizado no 
Hotel Laghetto Stilo 
Borges, o evento foi 
promovido pelo Gol-
den Propriedades de 
Lazer, que patrocinou 
a impressão da obra 
literária. Além de ba-
te-papo com a autora, 
a solenidade contou 
com sessão de autó-
grafos de Iraci. Todos 
os convidados foram 
presenteados com um 
livro.

O diretor do Gol-

den, Giovani Ghisle-
ni, destaca que com-
partilhar história e 
cultura faz parte dos 
compromissos da em-
presa. "Nosso grupo 
está muito feliz por ter 
a oportunidade de co-
laborar para que mais 
estudantes, crianças, 
cidadãos e até mesmo 
novos moradores da ci-
dade possam se encan-
tar com esse capítulo 
fundamental da histó-
ria de Gramado", diz.

Para a escritora 
Iraci Koppe, a publi-
cação do livro é a re-
alização de um sonho. 
"Esse livro ficou cinco 
anos na gaveta. Procu-
rei a Marta Rossi e ela 
prontamente ajudou a 
viabilizar esse sonho 
com apoio do Golden", 
agradece.
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Campos de Canela 
inaugura em janeiro

A Incorporadora 
Novalternativa divul-
gou essa semana a 
data de abertura da 
Estação Campos de 
Canella, prevista para 
dia 17 de janeiro de 
2019.

O local vai reunir 
cultura, gastronomia 
e turismo no espaço 
revitalizado da an-
tiga estação férrea e 
promete ser o maior 
atrativo do centro de 
Canela.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Angélica Avila e Renato Rossa 
à espera da Melissa

Lavínia Machado Toledo para o Festival
de Dança da academia Neusa Martinotto

Vicente Correia 
com a DJ

Michele Wender

Confraternização 
das bailarinas da 
Prof. Melissa Rossi 
Ruppenthal

Eduardo e Sandra com
a Daminha Helena

No casamento de Rafaela &
Edipo, Everton e Lesli Correia Roberto Oliveira, Imaculada, Valentina,  

Henrique e Vicente em noite de festa e 
comemoração
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Nathalia Larocerie recebe clientes no 
mais novo Duck Bill, em Gramado.

Adicione um comentário...

Duck Bill

Claudia Gomes de Oliveira Rech
(proprietária) e Vanderlei Rodrigues

dos Santos (gerente) da loja Conceito
Sier, a mais nova loja de móveis de

Gramado,  produtos que aliam a moderna 
tecnologia em equipamentos de última 
geração ao trabalho artesanal de sua 

equipe altamente especializada, desta-
cando-se pela qualidade, acabamento e 

atualidade de suas linhas.

 Uma das mais importantes bandas
que fazem tributo ao grupo sueco

ABBA estará em Gramado. É o ABBA The 
History, eles estarão pela primeira vez 

na Serra para fazer três shows nos dias , 
27, 29 e 30 de dezembro/18, na Faurgs. 

As belas Karin Lacerda e Felicitas Rovesti  
prestigiaram a inauguração da loja Lez a
Lez em Gramado, uma marca de Jurerê
Internacional, que reúne a sofisticação
da cidade com o universo descolado da 
praia e das baladas eletrônicas à beira
mar. A marca reconhecida pelas estampas e 
cores inspiradas no conceito Urban Beach.
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Raquel Cerqueira e Chania
Chagas no Bazar Fui Delas, na

Pousada Cravo & Canela.

Angelita e Kimberly Ecker prestigiaram
o evento de lançamento da carta de
drinks do Josephina em Gramado.

Suni Bertoluci recebeu o cantor
Duca Leindecker no aniversário

do Boteco do Bill.
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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
Franciele
da Silva Dias

Papo Simples

Nome: Franciele da Silva 
Dias
Idade: 30 anos
Filiação: José Adi Dias e 
Claudia Oliveira da Silva
Formação: Consteladora Fa-
miliar pela Hellinger®schule 
Brasil e Alemanha
Trabalho: Consteladora 
Familiar
Fato marcante em sua vida: 
Os nascimentos dos meus 
filhos. 
O que te deixa sem jeito: Não 
consigo pensar em algo que 
me deixa sem jeito. 
Uma alegria: São muitas, 
incontáveis!
Uma decepção: Depois de 
aprender mais sobre os 
relacionamentos o que con-
siderava decepção se tor-
nou aprendizado e hoje me 
fortalece.
Ponto forte: Determinação, 
alegria!
Ponto fraco: Deixar algumas 
coisas importantes para 
última hora.
Cor preferida: Azul.
Prato preferido: Muitos! Ado-
ro comer!
Bebida: Água.
Esporte: Natação.
Hobby: Assistir filme.
Programa de tv: Grey’s Ana-
tomy.
Que fazer no domingo: De-
pende o domingo, desde ficar 
com a família até trabalhar 
e estudar.
Animal de estimação: Ca-
chorro e gato.
Um filme: Lion: Uma Jorna-
da Para Casa, O Homem Que 
Viu o Infinito.
Uma música: No momento, 
Me curar de mim de Flaira 
Ferro e You Are So Beautiful 
de Joe Cocker.
Um livro: Viagens interiores; 
Bert Hellinger.
Um defeito: Teimosia.
Uma qualidade: Ter me 
tornado uma pessoa grata 
por tudo.
Uma saudade: Meu Pai.
Um sonho de criança: Ser 
famosa.
O que mais admira numa 
pessoa: Determinação.
O que mais detesta numa 
pessoa: Quando a vejo des-
respeitar alguém.
O que tu mudaria em Cane-
la: Sinceramente, eu amo 
nossa cidade, nossa quali-
dade de vida e como temos 
boas pessoas aqui, sinto-me 

uma privilegiada em viver 
em Canela.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Como definição a 
arte da governança, e tam-
bém a arte da negociação, 
que possamos nos tornar 
uma sociedade onde nossos 
representantes, exerçam sua 
arte, baseada em valores que 
promovam o bem coletivo. 
Educação: Vai muito além do 
conhecimento, trata-se de 
respeito, de gentileza.
Religião: Minha religião 
é o amor e minha prece é 
gratidão.
Amor: Ser grato.
Família: Tudo.
Amizade: Vínculos que tor-
nam nossa vida mais bonita.
Casamento: Um relaciona-
mento onde ambos estão 
dispostos, onde ambos 
trocam de forma equilibra-
da, fortalecendo o vínculo e 
nutrindo o amor, para que 
ele dê certo.

*UM RECADO: Gostaria de 
deixar público o agradeci-
mento pelo convite em par-
ticipar da coluna, para mim 
foi uma alegria, e também 
foi muito divertido!
E para você que leu até aqui, 
muito obrigada também!
E como forma de agradecer 
desejo para você o melhor! 
E o melhor acontece para 
nós quando nos autorres-
ponsabilizamos pela nossa 
vida. 
Que possamos nos tornar 
responsáveis pelas nossas 
ações, pelo nosso desenvol-
vimento.
Que possamos ter clareza so-
bre o que de fato queremos. 
Escolher passar uma vida 
encontrando culpados, ou 
uma vida onde assumo o que 
vou fazer daqui por diante.
Tudo é difícil até se tornar 
fácil.
Mudar pode ser (e é) difícil, 
mas deixar para o outro a 
responsabilidade da minha 
vida ser como é, acredito que 
seja mais difícil ainda.
E deixo uma frase de Bert 
Hellinger, que para mim diz 
muito.
“Ao tomar ação, recebo algo 
de presente”.

1 aninho da fofura Bia!

Yasmin em seu fofo 
ensaio Natalino!

Arthur Rossi da
Silva esta semana

completou seus 3 anos 
de puro charme

8 meses do 
gatinho Pedro 
Basei Dalatea

Alícia Anschau dona desse sorriso
cativante  completará 3 primaveras

no domingo, parabéns amada!
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A história de nossa região é rica em de-
talhes. Graças a Arqueólogos e Antropó-
logos sabemos que tribos indígenas vi-

viam por aqui há centenas de anos. No início 
do século XVIII começaram a chegar militares, 
tropeiros e sesmeiros paulistas, paranaenses, 
catarinenses e portugueses que iniciaram o 
processo de povoamento e ocupação territorial.

Desses pioneiros muitos de seus descen-
dentes estão espalhados pela região das Hor-
tênsias, principalmente aqueles do casal Pe-
dro da Silva Chaves e Gertrudes de Gody Leme, 
considerados os fundadores de São Francisco 
de Paula. Seus filhos e netos foram herdando e 
comprando terras ao longo da faixa de campos 
que chegava aqui próximo a Canela e Grama-
do. A conhecida Fazenda do Faxinal é um ponto 
histórico que teve vários proprietários de famí-
lias conhecidas como Amaral, Paula Machado, 
Soares, Soares de Oliveira e Souza. Já no sécu-
lo XIX outras famílias se fixaram em campos 
e matas e são reconhecidas como fundadoras 
tendo patriarcas Joaquim da Silva Esteves, Jo-
aquim Gabriel de Souza e João Correia Ferreira 
da Silva. A chegada de alemães e depois italia-
nos formataram uma nova aliança familiar e 
étnica onde aparecem Wasen e Wortmann que 
tiveram casamentos com filhos de fazendeiros 
serranos.

Hoje aponto o militar e tropeiro Antônio José 
Alves de Sá que pela herança da esposa recebeu 
terras no Fachinal em torno do ano de 1804. Ele 
nasceu na Freguesia de Santa Isabel, em Lisboa, 
cerca de 1758, tendo casado em Porto Alegre, no 
ano de 1789 com Anna Gordiona da Silva Chaves 
(filha de Joaquim da Silva Chaves e Catharina 
Ignez de Aguiar). De acordo com o pesquisador 
Sebastião Fonseca de Oliveira, este casal em 23-
12-1814, vende a José Antônio Pereira e a Manoel 
de Souza Cravo, uns campos e matos denomi-
nados “Da Cria” com duas léguas, pouco mais 
ou menos, confrontando desde a saída da Serra 
pela estrada velha das tropas e seguindo pela 
estrada geral, que subiam as tropas para São 
Paulo, até o Passo Velho que é do Rio Santa Cruz; 
e saindo por ele acima até donde faz barra no 
Rio do Pinto, que lhe chamam o Rio da Porteira, 
e por este dito Ribeirão acima até donde findam 
as taipas de pedras que servem de divisa, e por 
esta dita acima à costa da mesma Serra até a 
estrada velha.

Seus descendentes são encontrados em vá-
rias cidades gaúchas, incluindo a capital Por-
to Alegre e também no Rio de Janeiro. Alguns 
sobrenomes que fazem parte desta linhagem: 
Fróes e Silva, Sá, Oliveira, Castro Menezes, Pan-
cada, Pinheiro Bittencourt, Teixeira, Lucena, 
Mabilde Bruck, Caldas, Cirne Colares, Brito, 
Wolwacz, Prévidi, Ferreira Alves, Pereira e War-
pechoviscki, entre outros.

Para quem se interessar sobre o assunto é 
só visitar o meu site onde contei alguma coisa 
sobre a epopeia deste antigo povoador da serra 
gaúcha.

ANTIGOS POVOADORES

www.portaldafolha.com.br

Conexão perfeita com tudo que é 
original, moderno e único. Desen-
volva algo que tem a ver com tecno-
logias ou ciências eletrônicas. Tudo, 
menos rotina. Esse é seu grito de 
guerra para estes tempos. No amor, 
é bom tomar cuidado com isso.

Cultive mais independência na pro-
fissão. Será mesmo que, no amor, 
deve ser tudo ou nada? Segure essa 
ânsia de perder o seu amor. É um 
dia bom para consolidar afetos pro-
fundos e realistas.

Seu faro está apurado, sem dúvida, 
para captar tudo o que as pessoas 
querem esconder. E, com a Lua em 
Aquário, os sinais e cismas são facil-
mente traduzidos e entendidos por 
você. No trabalho, uma atitude fiel e 
modesta dará bons resultados.

As coisas parecem se encaixar 
melhor agora nos campos finan-
ceiro, íntimo e romântico. Bons 
relacionamentos, bom pique 
para tocar o dia e uma intuição 
que capta o futuro. Canalize tudo 
para fins produtivos, de ajuda ao 
próximo.

Você hoje precisa de ar, de gen-
te com ideias e propostas novas. 
Sacudir a mesmice é a regra. A vida 
social e o debate de ideias te enri-
quecem. Nas parcerias, conversas 
rendem e tornam tudo mais leve.

Mais um dia ótimo para aprender 
algo novo que seja útil no trabalho 
ou na vida íntima. Que tal buscar 
modelos de futuro que facilitem o 
presente? No amor, quanto mais 
aceitar a realidade, mais em paz 
você ficará.

Vai para o mundo brilhar, Libra! O 
céu está perfeito para você ter aque-
la prova de capacidade e talento 
que merece. E tem mais: profun-
didade, envolvimento responsável 
e instinto imbatível. Cuidado para 
não torcer o pé.

O que mais você pode esperar além 
de um amor estável e confiável? Pa-
rece raro nestes tempos de descarte 
rápido, mas aí está: com seu gesto 
sensato e confiável, as provas que 
esperava chegam. Também é um 
bom dia para lidar com imóveis e 
dinheiro.

Dinamismo e capacidade de agir 
contam muito agora. Você está 
preparado para assumir tarefas ar-
riscadas, mas é bom tomar cuidado 
com gente mal-intencionada. Vigie 
a saúde, que está mais sensível hoje. 
Cuide do seu lado espiritual também.

Bola para frente! Conte com o que 
você tem em mãos agora. Alguém 
de Escorpião traz a prova de que é 
possível coordenar afeto nas horas 
importantes. Sua imaginação tem 
vez e lugar, seja em casa ou com os 
mais íntimos.

Hoje é dia de buscar a liberdade 
para você deixar fluir de verdade o 
que sente. Inclusive, é bom separar 
o que você sente do que os outros 
sentem, ok? Agenda livre, alimen-
tação saudável, tratos no visual e 
pronto, já está ótimo por hoje.

Busque um pouco de isolamento e 
solidão hoje, descanse e durma mais. 
Os antigos caldeus dariam um outro 
toque: seja discreto sobre sua vida com 
algumas mulheres, fique na sua. Esta-
dos alterados de consciência, sonhos 
lúcidos e intuições dão o tom do dia.

HORÓSCOPO DA FOLHA

Hortense na celebração dos 60 
anos da Festa das Hortênsias

Um evento carre-
gado de emoção contou 
com um elemento capaz 
de traduzir esse senti-
mento com precisão: a 
Hortense. Na sexta-feira 
(7), a Câmara de Verea-
dores de Gramado reali-
zou uma sessão solene 
na Sociedade Recreio 
Gramadense para pres-
tar uma homenagem 
aos 60 anos da realiza-
ção da primeira Festa 
das Hortênsias.O even-
to, realizado em par-
ceria com a Prefeitura 
Municipal, foi marcado 
por discursos emociona-
dos e por homenagens 
àquelas que foram as re-
presentantes das 12 edi-
ções da festa. Rainhas, 
princesas e familiares 
foram surpreendidos 
com alguns presentes 
como lembrança dessa 
celebração.

A Hortense foi um 
desses itens, pois é o 
símbolo de proteção da 
Região das Hortênsias. 
Inspirada na flor que 

caracteriza cenários na-
turais e dá nome a nos-
sa região – Hortênsias 
– desde a sua criação a 
Hortense passou a ser 
considerada um símbo-
lo de bem-aventurança, 
felicidade e bem-estar. 
“Ficamos felizes em po-
der contribuir com esse 
momento histórico de 
Gramado, pois a Hor-
tense é uma peça que re-
presenta de uma forma 
muito delicada a impor-
tância dessa flor para a 
cidade”, explica Carla 
Leidens. 

“Por sua versatili-
dade, sabemos que todas 
as pessoas que foram 
presenteadas saberão 
usá-lo de forma a terem 
nesse pingente a melhor 
recordação da home-
nagem que receberam”, 
completa Alex Araújo. 
“A Hortense está à venda 
no comércio e nos pontos 
turísticos de Gramado, 
Canela, Nova Petrópolis 
e São Francisco de Paula. 
Também pode ser entre-
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gue de forma personali-
zada para eventos e oca-
siões especiais”, lembra 
Patrícia Zanotelli.  Carla, 
Alex e Patrícia são os só-
cios criadores do pin-

gente que pode ser ad-
quirido nas versões ouro 
e prata e nos tamanho 
adulto e infantil. Mais 
informações no site 
www.hortense.com.br.
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Ruas da Vila Boeira recebem pavimentação
A Prefeitura, por 

meio da em-
preiteira Pa-

vicon, trabalhou no 
final de semana para 
a pavimentação de 
quatro ruas da Vila 
Boeira: Sylvio Hof-
fmann, José Joaquim 
Raymundo, Luiz Brasil 
e Armindo Albert Fin-
ger. Para concluir os 
trabalhos neste bair-
ro, ainda falta a via 
João Maria dos Santos 
que recebe serviços de 
drenagem e colocação 
de meio-fio.

O investimento, 
conquistado por meio 
de convênio com o 
Daer/RS – Departa-
mento Autônomo de 
Estradas de Rodagem, 
é de R$ 1.536.337,96.

Bem-Estar
O prefeito Cons-

tantino Orsolin, 

acompanhou os ser-
viços e explicou que o 
investimento em in-
fraestrutura é impor-
tante para melhorar 
a vida dos morado-
res. “O município está 
mudando muito com 
essas obras. E a par-
ceria e compreensão 
da comunidade é fun-
damental para esses 
avanços”, afirma.

Segundo o prefei-
to, as comunidades 
também estão envol-
vidas nas melhorias 
“Depois das obras con-
cluídas, notamos que 
os próprios moradores 
passam a zelar mais 
pelo ambiente. Plan-
tam árvores, pintam 
as fachadas, cuidam 
das calçadas. Dessa 
forma a cidade melho-
ra como um todo”, ex-
plicou o chefe do exe-
cutivo.

Moradores
agradecem
O casal Terezinha e 

Armando Denardi (foto) 
acompanharam de perto os 
trabalhos na Rua Sylvio Ho-
ffmann, via que residem há 
48 anos. “Eu nem acreditava 
que ia ter asfalto. Agora a 
expectativa é a melhor possí-
vel. Não vai ter mais pó, nem 
barro. Além de ficar mais 
bonito também”, elogiaram.

Rua José Joaquim Raymundo

FOTOS: RITA SOU
ZA

Saúde compra van adaptada para 
transporte de pacientes cadeirantes
Dentro do pro-

pósito de humani-
zar cada vez mais 
os serviços de saú-
de do município, a 
Prefeitura de Cane-
la acaba de adqui-
rir um veículo exe-
cutivo Van Sprinter, 
adaptado para que, 
além do transporte 
normal, também ga-
ranta acessibilidade 
no transporte de ca-
deirantes. Além da 
adequação interna 
para transportar ca-
deirantes, o veículo 
conta com elevador 
especial de acesso, o 
que garante dignida-
de e conforto ao ca-
deirante e também 
ao servidor da saúde 
que o auxilia. O veí-
culo tem capacidade 
para 18 passageiros.

Tanto o Secretá-
rio de Saúde, Jean 
Spall, quanto o Pre-
feito Constantino 
Orsolin e o respon-
sável pelo transpor-
te, Jeferson Oliveira, 

foram enfáticos ao 
afirmarem que este 
é mais um sonho 
realizado e que faz 
parte da proposta de 
garantir um atendi-
mento cada vez mais 
humanizado no setor 
de saúde.

O paciente cadei-
rante Luiz Braum, 60 

anos, foi o primeiro a 
testar o equipamento 
da van e agradeceu a 
preocupação da pre-
feitura. “Sei que é uma 
obrigação das autori-
dades garantir a aces-
sibilidade, mas nem 
todos fazem isso. Feliz-
mente vocês têm essa 
compreensão e sensi-

bilidade”, disse ele.
O investimen-

to no veículo foi de 
R$ 219.000,00 com 
recursos próprios, 
oriundos do IPTU. O 
veículo estará em 
circulação em breve, 
assim que o empla-
camento e o seguro 
estiverem prontos.

FOTO: RITA SOU
ZA

Secretaria de
Saúde engajada

na campanha que
celebra os 30 anos 
do Dia Mundial de 
Luta contra a Aids
Há 30 anos, aids 

era sinônimo de 
morte. O preconcei-
to e o medo eram 
transmitidos com a 
mesma rapidez do 
HIV. Na luta contra 
a Aids, um dos ges-
tos mais simbólicos 
foi o ato de tecer 
colchas (quilts) para 
manter viva a me-
mória das vítimas. 
Em 1988, foi criado 
o Dia Mundial de 
Luta contra a Aids. 
O 1º de dezembro se 
tornou um marco 
na resposta global 
à epidemia. Hoje é 
possível viver com 
HIV. O diagnóstico 
e o tratamento evo-
luíram. Os efeitos 
colaterais dos me-
dicamentos foram 

reduzidos. Além da 
camisinha, existem 
novas estratégias de 
prevenção.

Essa história 
continua e o Mi-
nistério da Saúde 
lançou neste ano a 
campanha “30 anos 
do Dia Mundial de 
Luta contra a Aids 
- Uma Bandeira de 
Histórias e Conquis-
tas”.

Em Canela, a Se-
cretaria de Saúde 
realiza durante todo 
o mês de dezembro, 
ações de prevenção 
do HIV/AIDS, onde 
as unidades de saú-
de e Caps realizam 
os testes rápidos 
para diagnóstico de 
HIV, Sífilis Hepatites 
B e C.



Sexta-feira, 14 de dezembro de 201814. PUBLICAÇÕES LEGAIS

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.180,
de 6 de dezembro de 2018.

Declara estado de calamidade financeira
no sistema da saúde pública municipal e
dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande 
do Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas 
atribuições legais, nos termos do art. 63 da Lei Orgânica 
Municipal;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e de-
ver do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação;

CONSIDERANDO que ao Município compete prover 
a tudo quanto se relacione ao seu peculiar interesse 
e ao bem-estar de sua população, bem como, prestar 
serviços de atendimento à saúde da população com a 
cooperação técnica e financeira da União e do Estado;

CONSIDERANDO que o Hospital de Caridade de Ca-
nela é a única casa de saúde local, conveniada e con-
tratada pelo Município para atendimento dos serviços 
básicos de saúde;

CONSIDERANDO a grave crise financeira que atraves-
sa o Hospital, o que tem aparentado a situação de invia-
bilidade econômica e financeira da instituição, agravado 
pelo problema ESTADUAL de atendimento básico e ele-
tivo da saúde pública, cujo sistema não vem atuando a 
contento e tampouco repassando os valores mensais 
devidos ao HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA há 
mais de três meses; 

CONSIDERANDO o atraso e não pagamento de obri-
gações diversas de responsabilidades do Hospital de 
Caridade de Canela; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir os servi-
ços essenciais de atendimento à saúde, sobretudo na 
urgência e emergência; 

CONSIDERANDO o acréscimo da população transitória 
nesta época do ano; e

CONSIDERANDO os termos exarados no processo n 
12506/2018, 

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado Estado de Calamidade
Financeira no Sistema da Saúde Pública Municipal. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO
MUNICIPAL DE CANELA.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Luiz Fernando Tomazelli
Procurador Geral do Município

Jean Carlo Monteiro Spall
Secretário Municipal de Saúde

Registre-se e publique-se.

Vilmar da Silva Santos
Secretário Municipal da Governança,

Planejamento e Gestão

|| VOLARE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA ||
|| 29.723.868/0001-00 ||

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana, a Licen-
ça Prévia, para a atividade de Parque Temático, localizado 
na Estrada Banhado Grande, S/n°, cidade de Canela/RS. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental (54) 3282.6625

NOTIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE CANELA, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede à Rua Dona Carlinda, 455, 
prédio da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob 
número 88.585.518/0001-85, de ora em diante deno-
minado CONTRATANTE, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, senhor Constantino Orsolin, brasilei-
ro, casado, CPF n° 239.070.960-53, CI nº 7002843402,  
vem NOTIFICAR  a empresa,  vem NOTIFICAR  a em-
presa  INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, 
PINTURA E INSTALAÇÕES EM OBRAS EIRELLI 
EPP,  inscrita no CNPJ sob n° 15.495.552/0001-95,  de 
ora em diante denominada NOTIFICADA, com sede 
no Rio de Janeiro/RJ, na Av. das Américas, n° 18000, 
bairro Recreio dos Bandeirantes, inscrita no CNPJ sob 
n° 15.495.552/0001-95, neste ato representada por 
seu  representante legalmente habilitado, senhora Sue-
li Aparecida Pereira, CPF 057.072.827-42, documento 
de identidade nº 201480274, residente e domiciliada a 
Estrada Prof. Brant Hora, número 26, Lote 07, Quadra 
C, bairro Guaratiba, em Rio de Janeiro/RJ, por este ins-
trumento e na melhor forma de direito, tendo em vista o 
expediente administrativo número 2017/11179, que ver-
sa sobre a Licitação Pública, Modalidade Tomada de 
Preços 20/2017, Contrato Número 039/2018,  referen-
te a execução das obras de Implantação de Revitaliza-
ção da Avenida Osvaldo Aranha – Passeio Público, com 
fornecimento de materiais e mão de obra, conforme 
memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e proje-
tos em anexo no edital, pelos fatos e fundamentos que 
passa a expor: Considerando parecer fundamentado da 
fiscalização do Contrato, acerca da  rescisão amigável 
do Contrato n.º 039/2018,  solicitada pela  NOTIFICA-
DA,  o MUNICÍPIO INFORMA a NOTIFICADA que será: 
a) Feita a rescisão unilateral do Contrato 039/2018,  
com fundamento nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 
8.666/93, em especial os incisos I, II, III, V, VII e VIII do 
artigo 78;  b) Aplicada a multa de 10% (dez por cento) 
do valor total do Contrato,  conforme previsto na Cláu-
sula Oitava – Multas e Penalidades, item 8.5, letras “a”, 
“c” e  “d”, do Contrato Número 039/2018; c) Aplicada a 
penalidade de suspensão temporária de participar em li-
citação e impedida de contratar com o MUNICÍPIO, pelo 
prazo de 02 (dois) anos, conforme previsto na Cláusula 
Oitava – Multas e Penalidades, item 8.3, III, do Contrato 
Número 039/2018. A NOTIFICADA, querendo, poderá 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar o recurso 
previsto no artigo 109, I, alíneas “e” e “f” da Lei 8.666/93.

Canela, 12 de dezembro de 2018.
Constantino Orsolin

Prefeito Municipal de Canela

Ofício SMGPG/DLC n.º 488/2018

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos 
seguintes editais:
Concorrência Pública 12/2018 - Contratação de em-
presa, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇOS 
UNITÁRIOS,  para execução de Pavimentação Asfál-
tica, Drenagem Urbana, Calçadas e Sinalização das 
Ruas: Avenida do Cassino e rua do Oratório, no bairro 
Eugênio Ferreira/Palace Hotel; rua Gravataí, rua Edvino 
Otto Seibt, rua José Ademir Tegner, Beco do Bambuzi-
nho, rua do Banhado, rua Mário Lucena de Andrade, rua 
Érico Veríssimo e Beco das Amoreiras, localizadas no 
Bairro Vila do Cedro; rua Aristides de Brito, localizada 
no Bairro Santa Marta; rua Marçal Jose dos Santos, lo-
calizada no Bairro Santa Terezinha, denominado LOTE 
02,  a ser julgada pelo menor preço global nos termos 
da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações, conforme 
projetos, planilhas orçamentárias, memorial descritivo e 
cronogramas físico financeiro e de execução - anexos.
Financiamento CEF 503.727-30/2018 - Programa Pró-
Transportes - Avançar Cidades.
Informações poderão ser obtidas no Departamento de 
Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Ca-
nela/RS, através do fone (54) 3282 5100 ou através do 
e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@cane-
la.rs.gov.br.

  Canela, 13 de dezembro de 2018.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Faleceu Celino Velho Antunes, com 92 anos, 
residente no bairro Eugênio Ferreira, na cidade de 
Canela, deixa seus filhos João, Joceli, Dirnei, Aldo e 
Celso. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Munici-
pal de Canela.

Faleceu Rafael Peretti Padilha, com 29 anos, resi-
dente no bairro Vila Boeira, na cidade de Canela, 
deixa seu irmão Gabriel, namorada e familiares. Seu 
sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal 
de Canela.

Faleceu Noeli Jardim dos Santos, com 74 anos, 
residente no bairro Vila Maggi, na cidade de Canela, 
seus filhos Renato Ezequiel e Antonio Sergim. Seu 
sepultamento foi realizado no Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias.

Faleceu Doralice Gomes Cardoso, aos 83 anos, 
viúva. Residia no Bairro Centro. Deixa os filhos e 
netos. Foi sepultada no Cemitério Municipal. Os 
serviços funerais foram realizados pela Funerária 
Divina Paz.

Faleceu dia 10/12/2018, MARIA ESTELA DOS 
SANTOS FALEIRO DA SILVA, aos 68 anos, viúva. 
Residia no Bairro Santa Teresinha. Deixa os filhos 
e netos. Foi sepultada no mesmo dia no Cemitério 
Municipal. Os serviços funerais foram realizados 
pela Funerária Divina Paz.

Faleceu dia 10/12/2018, GILMAR PIRES PEREIRA, 
aos 47 anos, solteiro. Residia no Bairro Palace Ho-
tel. Deixa irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 
11/12 no Cemitério Municipal. Os serviços funerais 
foram realizados pela Funerária Divina Paz.

Faleceu dia 10/12/2018, LUCRECIA DA SILVA, aos 
34 anos. Residia no Bairro Santa Teresinha. Deixa 
as filhas, pais, irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no 
dia 11/12 no Cemitério Municipal. Os serviços fune-
rais foram realizados pela Funerária Divina Paz.

Faleceu dia 11/12/2018, MIGUEL SALVADOR DOS 
REIS,  aos 53 anos, casado. Residia no Bairro 
Jardim das Fontes. Deixa a esposa, irmãos e sobri-
nhos. Foi sepultado no dia 12/12 no Cemitério Ecu-
mênico Parque das Araucárias. Os serviços funerais 
foram realizados pela Funerária Divina Paz.

Faleceu dia 11/12/2018, NILZA MARIA BONETTO 
PACHECO,  aos 54  anos, viuva. Residia no Bairro 
Vila Miná. Deixa companheiro, filhos, irmãos e sobri-
nhos. Foi sepultado no dia 12/12 no Cemitério São 
Caetano, em Caxias do Sul. Os serviços funerais 
foram realizados pela Funerária Divina Paz.

Faleceu dia 11/12/2018, MARIA CANDIDA DOS
REIS BUCHEBUAN,  aos 89 anos, casado. Residia 
no Bairro Vila Boeira. Deixa os filhos, netos, bis-
netos e tataraneto. Foi sepultado no dia 12/12 no 
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias. Os 
serviços funerais foram realizados pela Funerária 
Divina Paz.
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> Edital de Casamento Edital nº 6068 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: RENAN WENDER DE BARROS, natural 
deste Estado, nascido nesta Cidade, empresário, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Paul Harris, n° 805, Casa 
10, nesta Cidade e BRUNA FAGUNDES DE OLIVEIRA, 
natural deste Estado, nascida na Cidade de Porto Alegre, 
empresária, solteira, domiciliada e residente na Rua Paul 
Harris, n° 805, Casa 10, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 07 de dezembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento Edital nº 6069 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: LEONARDO DE BRITO COLOMBO, natural deste 
Estado, nascido nesta Cidade, web designer, solteiro, do-
miciliado e residente na Rua Gustavo Müller, n° 63, nesta 
Cidade e DANIELE CRISTINA SIMIONI DA LUZ, natural 
deste Estado, nascida nesta Cidade, web designer, soltei-
ra, domiciliada e residente na Rua Gustavo Müller, n° 63, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 07 de dezembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento Edital nº 6070 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: TIAGO BIAZUS, natural deste Estado, nascido na 
Cidade de Passo Fundo, músico, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Rui Barbosa, n° 208, Bairro Vila Maggi, 
Casa 01, nesta Cidade e VANESSA MARTINELLI, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de Passo Fundo, fun-
cionária pública estadual, solteira, domiciliada e residente 
na Rua Rui Barbosa, n° 208, Bairro Vila Maggi, Casa 01, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 12 de dezembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Jogos Rurais: integração
das escolas do interior

A Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte e Lazer pro-
moveu, na quarta-feira (12), os 
Jogos Rurais, que envolveram 
as Escolas Municipais de En-

sino Fundamental Zeferino 
José Lopes, Balduíno Boelter, 
Machado de Assis e Santos 
Dumont, localizadas no inte-
rior do município. O evento 

foi realizado no Parque do Ca-
racol e contou com a disputa 
das modalidades de voleibol, 
masculino e feminino e fute-
bol, masculino e misto.

Premiados:

FUTEBOL MASCU-
LINO
CAMPEÃO: Escola 
Santos Dumont
2º LUGAR: Escola
Balduíno Boelter
3º LUGAR: Escola
Zeferino José Lopes

FUTEBOL MISTO:
CAMPEÃO: Escola 
Balduíno Boelter
2º LUGAR: Escola
Santos Dumont
3º LUGAR: Escola
Zeferino José Lopes

VOLEIBOL
MASCULINO
CAMPEÃO: Escola 
Balduíno Boelter
2º LUGAR: Escola
Zeferino José Lopes
3º LUGAR: Escola 
Santos
Dumont

VOLEIBOL MISTO
CAMPEÃO: Escola 
Balduíno Boelter
2º LUGAR: Escola
Zeferino José Lopes
3º LUGAR: Escola 
Santos 
Dumont

Olimpec – Neusa
Mari Pacheco fica com 

o Troféu Olímpico
O Departamento 

de Esportes da Secre-
taria de Educação, no 
dia 5 de dezembro, 
realizou o encerra-
mento da Olimpíada 
Estudantil de Canela, 
a OLIMPEC 2018, com 
a divulgação do troféu 
olímpico que será en-

tregue nas atividades 
de 2019. Ao longo do 
ano, foram realiza-
dos competições nas 
modalidades de Fut-
sal, Basquete, Volei-
bol, Handebol, Rústi-
ca, Atletismo, Xadrez, 
Vaca Parada e Bad-
minton.

Veja como ficou o top 5 das escolas:
1º - NEUSA MARI PACHECO –
1400 pontos (Campeã Geral)
2º - MARISTA MARIA IMACULADA -
1015 pontos
3º - COOPEC – 810 pontos
4º - SEVERINO TRAVI – 600 pontos
(Campeã entre as escolas municipais)
5º - JOÃO ALFREDO CORRÊA PINTO -
510 pontos. O ranking geral você confere no 

Portal da Folha na internet.

Escola Santos Dumont - Futebol Masculino

Escola Balduíno Boelter - Futebol Misto

Entrega das
medalhas da
Gincana

Balduíno Boelter - Voleibol Masculino

Escola Balduíno
Boelter - Voleibol 

Misto
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Apartamento, n° 103D, com 02 dormitórios, sala,
cozinha com lavanderia, vaga descoberta para 01 carro,

localizado na Rua Homero Pacheco, n° 909, Ulisses de Abreu. 
Aluguel R$ 800,00 + taxas.

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

Vianna Rocha, 1300, São Luiz . Aluguel R$ 900,00+taxas

Apartamento, n° 406D, com 03 dormitórios, sala, cozinha com 
lavanderia, 02 banheiros, vaga para carro, localizado na Rua Dr. 
Ruy Vianna Rocha, 1300, São Luiz . Aluguel R$ 1.300,00+taxas

Apartamento, n° 401, com 02
dormitórios, sala, cozinha,

banheiro, lavanderia, box para carro, localizado na Rua
Castro Alves, n°60, Vila Maggi. Aluguel R$ 1.300,00+ taxas

Apartamento, n° 201, com 
02 dormitórios, cozinha, sala , 
área de serviço, banheiro, box 
para carro, localizado na Rua 
Londres, 138, Eugenio Ferreira. 
Aluguel R$ 950,00 + 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

VAGA PARA
ATENDENTE
Interessados
comparecer

na Madeireira. Rua 
Jose Joaquim Velho 
305, Vila Boeira.

COMPRO sucatas, latinhas, 
cobre, metal, baterias, sucatas 
de informática, eletrônicos, 
etc. Tratar com Carioca. Fones: 
54 99637.1164 | 98111.6660 | 
99158.1086 | 98436.3589.

PROCURO Casa 2 ou 3
quartos. Dou garantias.
Fone: 54 99695.07575.

VENDO Medidor de glicose.
Novo com lancetas. R$ 100,00.
Fone: 54 99695.0575.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 42

ATF
TREVOMAIO

SARNAMALES
XISVARAS

MAMATAIRMA
DOSEAAAN
EMORFINA
TAESCURAS

TUCANOMAGA
RESTMAEL
IRERIÇAR

ESTEORALA
MAXIMAMIM

GODGACASA
AGONIALG

ESCRAVIDÃO

R OV

Cavidade
da face
ligada à
faringe

Gerente,
em inglês

Furacão que
atingiu ilhas
do Caribe e
da Flórida

Raiva;
rancor

As decisões
tomadas

com
sensatez

Anestésico
usado con-
tra dores
crônicas

Condições 
de ruas que 
favorecem
assaltos

Descanso,
em inglês

A civilização
que cons-

truiu o
Coliseu

(?) gêmea:
o par

amoroso
ideal

Direção do
nascer 
do sol

Arrepiar
(os pelos
da nuca)

A essência
do ser
(fig.)

Religião
que

respeita o
ramadã

A seguran-
ça dos

presídios
federais

Vai por (?):
acredite 
no que 
eu digo

Gal Costa, 
cantora 
baiana

"(?) Save
the Queen",

hino do 
Reino Unido

Sofrimento
do mori-
bundo

Luís Gusta-
vo: ator de
"Brasil a

Bordo" (TV) 

Sistema
abolido no
Brasil em
13/5/1888

(?) Pataló-
jika, vilã

(HQ)
Alvo

Bucal
(?) 

Stravinsky, 
compositor

Azedinha
(Bot.)

Apoio;
sustento

É cobrada
de visitan-
tes com o objetivo de
melhorar a infraestru-
tura dos
passeios

Como se
sentem as
pessoas 

estressadas

Segredo para vencer
na vida (pop.)

Transporte histórico de
São João del Rei (MG)
O Mês das

Noivas
Ingrediente
do suspiro

"Há (?) que
vêm para
o bem"
(dito)

Arco, em
inglês

"Cheio de",
em "zeloso"

Acessório
de pesca
Que tem
devoção

Doença de
pele canina
Nome da le-
tra da Xuxa

Vantagem
como o

lucro pes-
soal com 

obras super-
faturadas

Político
filiado 

ao PSDB

Medida
para servir
cachaça

Tomba
Abertura
no cós de

calças

 3/arc — god. 4/igor — irma — rest. 5/âmago. 7/manager.

De Prosa e Verso
Charla
com Juliano 
Gomes
Queridos leitores 

neste semanário traze-
mos a entrevista com o 
compositor e cantor Ju-
liano Gomes, natural de 
Santana do Livramento, 

com longa carreira na 
música nativista. Iniciou 
seus primeiros passos 
na música na infância, 
hoje é um dos nossos 

referencias na música 
regional e está lançando 
um novo trabalho com 
muito talento sensibili-
dade e qualidade.

Fabiano - Nesta volteada vamos 
falar sobre o teu trabalho de músico 
e compositor, quando começou a tri-
lhar o caminho da música?

Juliano - Eu comecei meio cedo. 
Meus tios já tocavam gaita e violão. 
Daí já veio meu interesse, quando en-
tão meu tio Leonel anunciou que ia 
começar a dar aulas de gaita de botão 
fui um dos primeiros alunos. Isso foi 
em 1985, eu tinha 12 anos. Frequen-
tei as aulas por um ano e um mês e 
depois comecei a tocar pra duas in-
vernadas daqui de Santana do Livra-
mento. Depois comecei nos festivais, 
se não me engano em 1989. 

Fabiano - Sabemos que tu és 
de Santana do Livramento, terra de 
grandes nomes da música e da arte 
regional, inclusive a terra de Paixão 
Côrtes. Quais foram as tuas infl uên-
cias musicais? Quem são os teus re-
ferenciais?

Juliano - Minhas infl uências co-
meçaram na família. Como naquela 
época não tinha internet, era difícil 
ouvir algo que não fosse só regional 
e íamos mais pelo que tocava nas 
rádios daqui, de Rivera e da Argenti-
na. Mas nomes como dos meus tios, 
Os Vaqueanos, Noel Guarany, Cenair 
Maicá, Jaime Caetano Braun, Gildo 
de Freitas, Raulito Barbosa, Ernesto 
Montiel, Atahualpa Yupanqui e tantos 
mais colaboraram pra minha forma-
ção musical.

Fabiano - Juliano, sabemos que 
você participa ativamente dos festi-
vais de músicas regionais. Qual é a 
importância dos festivais para tua 
carreira e para a música do RS? Quais 
outros trabalhos você já realizou?

Juliano - Os festivais de músi-
ca aqui do sul sempre foram muito 
importantes pela sequência que tí-
nhamos em fazer arranjos, musicar 
os poemas, ensaiar... Paralelo a isso 
sempre se manteve a nossa música 
regional através da pesquisa de te-
mas que abrangem nossa cultura.

Fabiano - Comente um pouco so-
bre o teu novo trabalho – Proscrito - 
Porque o nome?

Juliano - Proscrito é um trabalho 
que surgiu 10 anos após eu ter grava-
do o Sensitivo. Já tinha esse tema que 
me foi dado pelo Guilherme Collares e 
enquanto preparava o repertório, caiu 
bem na época que eu estava voltando 
pra minha terra, depois de anos fora. 
Não como banido, mas com o senti-
mento de dever cumprido e querer 
voltar para as minhas raízes. Até en-
tão meu novo trabalho não tinha títu-
lo, foi aí que escolhi "Proscrito".

Fabiano - As músicas deste tra-
balho são fruto de parcerias. Fale um 
pouco sobre estes parceiros para que 
os nossos leitores possam conhecê
-los melhor?

Juliano - Ao longo destes 30 anos 
de música fui conhecendo grandes 
poetas e compositores da nossa músi-
ca regional. Alguns deles estão comi-
go no Proscrito, outros, estiveram no 
Sensitivo. Fica aqui meu respeito por 
cada um deles que nos entregam seus 
temas com a maior confi ança pra que 
sejam musicados.

Fabiano - Eu gostaria que tu co-
mentasses sobre a arte da capa do 
disco. De quem é esta obra e quem é 
este artista?

Juliano - O desenho de capa do 
Proscrito é do Leonardo Borges, com-
positor daqui de Santana, a quem devo 
meu “muito obrigado” pela sensibili-
dade; e a arte fi cou a cargo do Michel 
Martins, ex integrante do Quarteto 
Coração de Potro e que é mestre em 
design gráfi co. Meu carinho aos dois.

Fabiano - Você poderia destacar 
alguma música em especial, contar a 
história dela? Sabemos que os poetas 
aqui do RS são extremamente sensí-
veis ao ambiente do campo local de 
formação do gaúcho?

Juliano – Bah! Essa é uma ques-
tão meio complicada porque cada 
uma dessas que estão aí tem o meu 
maior apreço. Tanto que tive que es-
colher 12 no meio de tantas. Cada 
uma delas tem uma história especial 
e cada uma delas mereceu todo nosso 
carinho.

Fabiano - Gostaria que tu contas-
ses a história da música ‘Poema de 
Adeus’. Este poema narra uma histó-
ria de amor? Explica para os ouvintes 
a sensibilidade deste poeta Evair Soa-
res e os teus arranjos nesta  música?

Juliano - ‘Poema de Adeus’ foi 
feita pra mãe do Evair como um ca-
rinho de fi lho pra mãe. O Evair está 
comigo como parceiro musical desde 
2001, mas somos amigos de infância 
e isso sempre colaborou pra toda essa 
sintonia e grande amizade.

Fabiano - Se me permite em te 
chamar de amigo, fi z muito gosto em 
falar com você, amigo! Por isso, deixa 
o teu chasque para a gauchada serra-
na e para os leitores.

Juliano -  Estou à disposição pra 
nossas conversas e que sigamos as-
sim... Fazendo nossa música regional 
e cultuando nossos costumes, crenças 
e tantas coisas mais que envolvem 
este Estado tão rico que é o nosso Rio 
Grande do Sul. Grande abraço a todos.
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Colombo conquista título do Master

Quando 
completa 
quarenta 

anos de ativida-
des junto à co-
munidade cane-
lense, a família 
Colombo come-
mora mais um 
título esportivo, 
desta vez foi o do 
Campeonato Mu-
nicipal de Futsal 
Máster.
Veja como ficou 
a premiação:

FOTOS: ED
U
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O IDALIN
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Campeão: Colombo/
Gulla/Bazar Gyba

Vice-campeão: Amigos do Bulhões e do Jurerê3º lugar: Penharol4º lugar: M. Tiririca

Goleador:
Tiaguinho - Ami-
gos do Bulhões e do 
Jurerê – 15 Gols

Destaque do
Campeonato: Balu 
Colombo/Gulla/
Bazar Gyba

Destaque da final: 
Ronildo – Amigos 
do Bulhões e do 
Jurerê

Disciplina: Amigos 
do Bulhões e do 
Jurerê

Revelação do Cam-
peonato: Amauri - 
Amigos do Bulhõe e 
do Jurerê

Melhor Treinador: 
Carlão - Colombo/
Gulla/Bazar Gyba

Goleiro menos 
vazado: Paulinho - 
Colombo/Gulla/Ba-
zar Gyba – 30 Gols 
Sofridos

Semifinais do
Futebol de Campo

Quatro equipes 
ainda disputam o tí-
tulo do Campeonato 
Municipal de Campo 
– 1ª divisão. A partida 
da semifinal acontece 
neste sábado, a partir 
das 14h, no campo da 

Celulose.
Os confrontos são: 

União Rancho Grande 
x Mercenários e Green 
Open x Âncora (foto), 
com jogo único e dis-
puta de pênaltis no 
caso de empate.

FOTO: REPROD
U

ÇÃO
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Sub 13 do Serrano garante vice 
campeonato da Liga Serrana

Após se destacar 
nas categorias sub 15 
e sub 11, foi a vez da 
gurizada do sub 13 do 
Talento Serrano, cate-
gorias de base do Es-
porte Clube Serrano, 
de Canela, fazer boni-
to.

Eles conquista-
ram o segundo lugar 
da Liga Serrana, no 
último domingo (8).

Após venceram 
o AABG por 3 x 2 na 
semi, a gurizada aca-
bou perdendo para o Grêmio Nova Petró- polis, mas garantiu o vice-campeonato.

FOTO: REPROD
U

ÇÃO

Ponto do Corpo academia assume 
preparação física do Quero Quero S.C.

O Quero Quero 
Sport Club, primeira 
equipe inclusiva LGBT 
da Serra Gaúcha, se 
prepara para a dis-
puta da Copa Sul Gay 
em Florianópolis no 
dia 09 de fevereiro 
de 2019. A equipe gra-
madense é formada 
por atletas amadores 
de Gramado, Canela, 
Porto Alegre e Bento 
Gonçalves e foi criada 
em maio de 2018. Hoje, 
já são mais de 20 inte-
grantes entre atletas, 
diretoria, e comissão 
técnica.

Responsável tam-
bém pela organização 
da Copa Internacional 
de Futsal LGBT de Gra-
mado, o Quero Quero 
ganha um grande re-
forço: o apoio da Aca-
demia Ponto do Corpo 
de Gramado. A direção 

da academia passa 
a apoiar o time e as-
sinará a preparação 
física da equipe vi-
sando potencializar a 
competitividade e au-
mentar o rendimento, 
tudo isso de forma vo-
luntária.

O professor e dire-
tor da Ponto do Corpo, 
Vitor Accorsi Anorte, 
será o preparador físi-
co da equipe.

Além da disputa 
da Copa Sul Gay em 
Floripa, eliminatória 
para a copa nacional 
da categoria, o Quero 
Quero também se pre-
para para a segunda 
edição da Copa Inter-
nacional de Gramado 
que já está marcada 
para ocorrer de 06 à 
09 de junho de 2019.

Outra novidade é 
a criação de um elen-

FOTO: REPROD
U

ÇÃO

co para disputas na 
categoria voleibol. A 
equipe ainda selecio-
na interessados em 
participar do grupo 
para as equipes de 
futsal, futebol sete e 
voleibol. Podem par-
ticipar membros da 
comunidade LGBT ou 
não. A comissão téc-

nica da equipe, por 
exemplo, é formada 
por heterossexuais. 
Interessados podem 
entrar em contato pe-
las redes sociais do 
clube: @queroquerosc 
no Instagram e Quero 
Quero Sport Club no 
Face e participar dos 
treinos.

Atletas das
Hortênsias

conquistam título 
nas Acemíadas

No último dia 30, 
ocorreu mais uma 
edição das Acemíadas 
Jovem da ACM-YMCA/
RS. O evento foi reali-
zado na ACM Espor-
tes Centro em Porto 
Alegre e contou com 
a participação de 250 
pessoas, entre profes-
sores e alunos.

A delegação do 
ACM Região das Hor-
tênsias foi a segunda 
maior delegação ins-
crita, com de 30 atle-
tas, número inferior 
somente à delegação 
da ACM Centro.

As Acemíadas é 
uma reunião esporti-
va de jovens das ACMs 

do Rio Grande do Sul 
disputando as mo-
dalidades de futsal, 
handebol, basquete-
bol, voleibol, nas ca-
tegorias masculinas e 
femininas, com a rea-
lização de 52 jogos ao 
todo.

A Região das Hor-
tênsias participou do 
evento com quatro ti-
mes, sendo três times 
de basquete e um time 
de futsal.

Os atletas das fo-
ram campeões trou-
xeram os primeiro e 
segundo lugares no 
basquete masculino 
e o quarto no futsal 
masculino.

FOTO: REPROD
U

ÇÃO

Campeões do Basquete

Alunos da ACM realizam 
troca de faixa do judô
No último sábado 

(8), os alunos do judô 
da ACM Região das 
Hortênsias realizaram 
a cerimônia de troca 
de faixa – Bonenkai. O 
evento, que aconteceu 
na sede da unidade, 
reuniu judocas, seus 
familiares e colabora-
dores da ACM em uma 
linda cerimônia.

Ao todo, 11 judocas 
acemistas evoluíram e 
trocaram suas faixas 

para as cores: cinza, 
azul, amarela, laran-
ja e verde. Segundo o 
Professor Juan Almey-
da, essa graduação 
aconteceu mediante 
a avaliação constante 
dos alunos: “Todos es-
tão de parabéns! Quem 
está recebendo uma 
faixa superior, agora 
tem a missão de dar 
o exemplo para os de-
mais atletas que vão 
iniciar no Judô.”

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Nova morte envolvendo
motociclista na RS 235

Um acidente, na 
tarde de terça 
(11), por volta 

das 13h, deixou uma 
vítima fatal. A colisão 
aconteceu no bairro 
Jardim das Fontes, na 
RS 235, na altura do 
Rancho Jane.

A camionete VW/
Amarok, placas QIW 
1774, de Porto Belo/
SC, que trafegava no 
sentido bairro – cen-
tro, bateu de frente 
com uma motocicle-
ta Honda/Bros, placa 
IXL 5702, de Canela. 
O condutor da moto, 
Miguel Salvador dos 

Reis Pereira, morreu 
na hora.

As circunstâncias 
do acidente ainda não 
foram esclarecidas.

Os Bombeiros e a 
emergência da EGR 
atenderam a ocorrên-
cia. O trânsito foi des-
viado pela estrada la-
teral, de chão batido, e 
ficou lento.

Miguel, 53 anos, 
era morador do bairro e 
havia trocado de moto 
há algumas semanas. 
Este foi o segundo aci-
dente com morte nes-
te trecho da RS 235 em 
uma semana.

FOTOS: FRANCISCO ROCHA

Amarok colheu de frente a motocicleta

Com a violência
da colisão, o
motociclistas
teve fraturas
múltiplas e
morreu no local

Miguel Salvador 
dos Reis Pereira era 
morador do bairro

FOTO: REPROD
U
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Preso em São
Chico por assalto
à mão armada

em Canela
A Polícia Civil, em 

ação conjunta realiza-
da entre as Delegacias 
de Polícia de Canela e 
São Francisco de Pau-
la, realizou a prisão 
de criminoso que as-
saltou mercado na 
tarde do sábado, dia 
1º de dezembro, locali-
zado no Bairro Jardim 
das Fontes em Canela.

Antônio da Silva 
Ramos, vulgo Toinho 
(foto), foi preso no iní-
cio da manhã desta 
segunda-feira (10) em 
sua residência, locali-
zada no Bairro Cam-
po do Meio, em São 
Francisco de Paula, 
por agentes policiais 
das duas Delegacias 
de Polícia. Ele possui 
diversos anteceden-
tes policiais, inclusive 
pela prática de roubos 
semelhantes recente-
mente na região.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Po-
lícia de Canela e res-
ponsável pela ação 
policial, referiu que 
o crime, dada a gra-
vidade, teve resposta 
imediata da equipe de 
policiais civis cane-

lenses. A autoridade 
policial reconheceu, 
ainda, o apoio dado 
pelo Poder Judiciário 
pela pronta análise 
das representações 
formuladas pela Polí-
cia Civil.

A Delegada Fer-
nanda Aranha, titular 
da Delegacia de Polí-
cia de São Francisco 
de Paula, referiu a im-
portância da integra-
ção entre os órgãos 
policiais, com a troca 
de informações e ação 
conjunta, para o êxito 
da identificação e pri-
são do criminoso.

O criminoso foi 
encaminhado ao Pre-
sídio Estadual de Ca-
nela, tendo sua prisão 
preventiva decretada.

Toinho foi preso 
em São Francisco 
de Paula

FOTO: REPROD
U

ÇÃO/D
P CAN

ELA

Civil apoia retirada de 
cercamento irregular

de área no Saiqui
A Polícia Civil de 

Canela auxiliou a Pre-
feitura Municipal de 
Canela em ação de 
retirada de cercamen-
to irregular de área 
pública localizada no 
Bairro Saiqui. A ação, 

realizada na tarde 
desta segunda-fei-
ra (10), contou com o 
uso de viatura policial 
e retroescavadeira, 
após determinação 
judicial para retirada 
do cercamento.

FOTO: D
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Preso por 
roubar
facas

artesanais 
em São 
Chico

Na madrugada de terça-
feira (11), a Brigada Militar de 
São Francisco de Paula recebeu 
ligações de moradores infor-
mando que um indivíduo havia 
quebrado uma vidraça de uma 
loja de artigos gaúcho, no cen-
tro da cidade.

A guarnição foi ao endere-
ço e abordou um suspeito, com 
as vestimentas descritas pelo 
comunicante. Com ele foram 
encontradas duas facas arte-
sanais, avaliadas em R$760,00 
cada, ainda uma barra de ferro 
utilizada para quebrar vitrine.

O proprietário do estabele-
cimento compareceu ao local e 
reconheceu os objetos encon-
trados como sendo de sua loja.

O autor de 26 anos, com an-
tecedentes por furtos e roubo 
foi preso em flagrante.

Motociclista ferido em 
colisão no Canelinha

Um acidente por volta 
das 16h de ontem (13), dei-
xou um motociclista ferida, 
com suspeita de fratura na 
perna. A colisão aconte-
ceu na Rua Presidente João 
Goulart, bairro Canelinha, 
próximo ao entroncamento 
com a RS 235.

Eduardo Martins da Ro-
cha, condutor da motocicle-
ta, placa INF 0147, de Cane-
la, acabou colhido pelo Fiat/
Tio, placas IMT 8483, tam-
bém de Canela.

O motociclista foi socor-
rido pelo Corpo de Bombei-
ros e encaminhado ao Hos-
pital de Canela pelo SAMU.

FOTO: GIRLEI D
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Homem mata ex-namorada e
se suicida no Santa Terezinha
Um feminicí-

dio ocorreu, 
por volta das 

22h30min de terça 
(10), na Rua Caxias, 
bairro Santa Terezi-
nha, em Canela.

Gilmar Pires Pe-
reira, o Nego, 47 anos, 
matou sua ex-namo-
rada, Lucrécia Silva, 
34 anos, com dois 
disparos de revólver, 
calibre 38, um deles 
no rosto. A fi lha de 
12 anos da vítima foi 
testemunha do crime, 
assim como uma pa-
rente do assassino.

Na sequência, por 
volta das 23h, quando 
a reportagem da Folha 
estava no local, foram 
ouvidos disparos de 
arma de fogo. Minu-
tos depois, foi confi r-
mado que o suspeito, 
Nego, havia se suici-
dado, em um terreno 
baldio nas esquinas 
das ruas Dona Carlin-
da e Dom Pedro II.

Segundo o Dele-
gado Vladimir Medei- Gilmar e Lucrécia

ros, a Polícia Civil está 
trabalhando para en-
cerrar a investigação 
e trabalhos de polícia 
jurídica.

Gilmar e Lucré-
cia eram namorados 
há cerca de 90 dias e 
separados há cerca 
de 30. A mulher mo-
rava em uma casa de 
parentes de Gilmar 
e pretendia se mu-
dar. Ela nunca havia 
registado ocorrência 

contra ele, mas o as-
sassino possuía ante-
cedentes de Maria da 
Penha por relaciona-
mento anterior.

Segundo apura-
do pela Polícia Civil, 
o homem chegou a 
entregar a arma para 
um parente, durante 
a discussão, depois, 
dizendo ir em bora, 
pegou a arma de volta 
virou para a vítima e 
efetuou dois disparos, 

um no rosto, matando 
a mulher na hora. Ele 
fugiu a pé em direção 
ao centro.

De posse das ca-
racterísticas do sus-
peito, Brigada Militar 
e Polícia Civil segui-
ram na direção em 
que Gilmar teria fu-
gido, chegando à es-
quina das ruas Dona 
Carlinda e Dom Pedro 
II, onde ouviram um 
disparo. As forças de 
segurança entraram 
no matagal e encon-
traram o homem, já 
sem vida, e a arma.

O revólver, calibre 
38, estava apenas com 
um cartucho defl a-
grado, utilizado para 
o suicídio, o que in-
dica que após matar 
Lucrécia, Gilmar re-
carregou a arma. No 
coldre, foram encon-
tradas mais munições 
intactas.

P a r t i c i p a r a m 
da ação a Polícia Ci-
vil, Brigada Militar e 
Samu.

Arma do crime
foi encontrada
próxima ao corpo 
de Gilmar, com 
apenas um cartu-
cho defl agrado

FOTO: FRAN
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Polícia Civil de
Canela inaugura 

Núcleo de Mediação 
de Confl itos

A Polícia Civil de 
Canela realizou, na 
manhã desta segun-
da-feira (10), a inau-
guração do Núcleo de 
Mediação de Confl i-
tos, em cerimônia que 
contou com as pre-
senças do Chefe de Po-
lícia, Delegado Emer-
son Wendt, do Diretor 
do Departamento de 
Polícia do Interior, 
Delegado Fernando 
Sodré, do Delegado 
Regional de Gramado, 
Delegado Heliomar 
Franco, do titular da 
Delegacia de Polícia 
de Canela, Delegado 
Vladimir Medeiros, e 
autoridades locais.

O cartório inau-
gurado realizará ati-
vidades de mediação 
entre pessoas que es-
tejam em confl ito, ge-
ralmente familiares 
ou vizinhos, em infra-
ções de menor poten-

cial ofensivo, de modo 
a evitar que os proble-
mas vividos entre as 
partes de agrave e se 
tornem crimes mais 
reprováveis.

A atividade faz 
parte do Programa 
Mediar, existente na 
Polícia Civil gaúcha 
desde 2013, sendo o 
núcleo canelense o 
48º a ser instalado no 
Estado. Em Canela, as 
atividades serão coor-
denadas pela Escrivã 
Patrícia Dresch, que 
realizou estudos na 
área e foi capacitada 
pela equipe do Progra-
ma.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polí-
cia de Canela, infor-
mou que se trata de 
mais um importante 
serviço prestado pelo 
órgão policial cane-
lense à comunidade.
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O crime aconteceu 
na Rua Caxias

Dupla presa 
por tráfi co
de drogas
na hora da 
entrega da 
droga

Na noite de sábado 
(8), após troca de infor-
mações entre a Briga-
da Militar de Gramado 
e Canela, sobre um ve-
ículo Celta, que estaria 
distribuindo drogas 
nas duas cidades, por 
volta das 23h30min, o 
automóvel foi avista-
do e abordado no Bair-
ro Piratini. 

No carro, estavam 
dois tripulantes de 22 e 
24 anos, sendo que du-
rante a revista veicu-
lar foram localizados 
seis gramas de maco-
nha e um grama de 
cocaína, além de uma 
quantia em dinheiro. 

Ainda, durante a 
ação, o telefone de um 
dos acusados recebeu 

uma ligação de um 
cliente, que estava nas 
proximidades espe-
rando a droga. O usu-
ário (comprador) foi 
localizado e encami-
nhado e à delegacia.

Os dois trafi can-
tes foram presos em 
fl agrante e encami-
nhados ao presídio de 
Canela.

FOTO: REPRODUÇÃO/BM
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Estacionamento rotativo será ampliado com
311 vagas em Canela a partir de segunda

A Prefeitura de 
Canela divulgou hoje 
(12), que está am-
pliando o estaciona-
mento pago na cida-
de.

Diz a nota que 
atendendo o Decreto 
Municipal Nº 7.237, de 
22 de julho de 2015, da 
Lei Municipal 3.434, 

de 17 de dezembro de 
2013 - que regulamen-
ta o sistema de esta-
cionamento rotativo 
contratado no mu-
nicípio, a Prefeitura 
de Canela, por meio 
do Departamento de 
Trânsito, juntamente 
com a empresa Rek 
Parking – responsá-

vel pela prestação do 
serviço, promoverão 
uma ampliação do 
estacionamento rota-
tivo com a criação de 
311 novas vagas. 

A medida entrará 
em vigor a partir da 
próxima segunda-fei-
ra – 17 de dezembro, 
abrangendo os tre-

chos de vias localiza-
das na região central 
da cidade que cons-
tam na lista abaixo.

Esta será a tercei-
ra e última etapa de 
ampliação do esta-
cionamento rotativo, 
atingindo a marca de 
1.317 vagas no Centro 
de Canela.

Departamento 
de Trânsito em
novo endereço
O Departamen-

to de Trânsito está 
funcionando em 
novo endereço, em 
um prédio localizado 
na Rua Dona Carlin-
da, nº 511, ao lado do 
Paço Municipal, na 

- Rua Visconde de Mauá –
da Coronel Diniz até a Sete de Setembro

- Rua Dona Carlinda –
da Rodolfo Schlieper até a Coronel Diniz
- Rua Paul Harris – da Tenente Manoel

Corrêa até a Visconde de Mauá
- Rua Danton Corrêa da Silva – da Ernesto

Urbani até a Getúlio Vargas
- Rua Melvin Jones – do Largo da Fama

até a Danton Corrêa
- Rua Serafim Dias – da Melvin Jones

até a Danton Corrêa
- Rua Baden Powel – da Serafim Dias

até a Danton Corrêa
- Rua Augusto Pestana – da Borges de

Medeiros até a Visconde de Mauá

antiga sede da Secre-
taria de Saúde. No lo-
cal os contribuintes 
podem solicitar ser-
viços como: emissão 
de cartões de vagas 
de estacionamento 
prioritárias (Idosos 
e Cadeirantes); au-
torização para carga 
e descarga na zona 
azul; recebimento de 
recursos de multas 
de trânsito; solici-
tações para sinali-
zação e fechamento 
de vias; prestação de 
informações sobre a 
legislação de trânsi-
to; entre outros.

O atendimento 
ao público ocorre de 
segunda a sexta-fei-
ra – das 8h às 11h e 
das 13h às 16h30min. 
Mais informações 
pelo telefone (54) 
3282-5166.Estacionamento da Visconde de Mauá
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Policial Militar que trabalhava em Canela
é morto em confronto com a BM

Ele participava de quadrilha de assaltantes que praticou roubo com reféns em Flores da Cunha

O roubo a duas 
casas em Mato 
Perso, no in-

terior de Flores da 
Cunha, terminou 
mal para os assal-
tantes. Na primeira 
residência, invadida 
por volta das 11h15min 
de terça-feira (11), os 
quatro assaltantes, 
vestidos com unifor-
mes da Brigada Mi-
litar, roubaram R$ 
548 mil em dinhei-
ro, além de armas. 
Na fuga, levaram um 
morador como refém 
e seguiram, de carro, 
para a outra moradia, 
onde renderam uma 
mulher.

Dos quatro ho-
mens, três morreram 
em confronto com 
a Brigada Militar na 
noite desta quarta-fei-
ra (12). Poucas horas 
antes, no mesmo dia, 
dois homens e duas 

Cerco resultou
na morte de três

criminosos

mulheres, que parti-
cipariam do resgate, 
foram presos.

Com eles foram encontradas armas e 
coletes a prova de bala

Durante o cerco 
policial no final da 
noite de quarta (12), 
na divisa entre Nova 
Petrópolis e Caxias do 
Sul, os criminosos en-
traram em confronto 
com a Brigada Militar.

Para a surpresa, ou 
não, da BM, dois eram 
policiais militares.

O soldado preso é 
lotado em Alvorada, 
Grande Alegre, iden-
tificado como Diego 
Mangia. No celular 
dele, teriam sido en-
contradas informa-
ções sobre o roubo e o 
paradeiro dos outros 
membros da quadri-
lha.

Já o que morreu 
no confronto trata-se 
de Christian Roman 

Dois policias militares
suspeitos de participarem
do crime

Marinho, brigadiano 
que trabalhava em 
Canela. Segundo a as-
sessoria de comunica-
ção do 1º Batalhão de 
Policiamento de Áreas 
Turísticas, Christian, 
de 32 anos, tinha nove 
anos de BM, estava 
há quatro anos na ci-
dade e há cerca de 15 
dias estava em licença 
saúde. Ele havia traba-
lhado em Alvorada, de 
onde era o BM preso e 
um dos carros usados 
no assalto.

A Brigada Militar 
não confirma se es-
tava monitorando ou 
não o brigadiano mor-
to em relação à parti-
cipação dele em outros 
crimes, mas não nega 
tal atitude. O que se 

sabe de forma extra-
oficial é que Marinho 
poderia ter fornecido 
os fardamentos para 
os criminosos e que 
ele estava em grupos 
da BM, de mensagens 
instantâneas na inter-
net, que tratavam so-
bre a perseguição aos 
criminosos.

O 1º BAPT diz ain-
da que a quadrilha era 
organizada e perigosa, 
tanto que houve troca 
de tiros com as guar-
nições que faziam o 
cerco.

Christian Roman 
Marinho
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Profissão jornalista
Quando me pergun-

tam qual minha profis-
são eu respondo: jorna-
lista. “Ué, mas tu não é 
o dono do jornal?” Res-
pondo que sim. “Mas o 
que tu faz aqui no meio 
do mato com uma câ-
mera na mão?”

A resposta é com-
plexa e, geralmente, nos 
ambientes onde me é 
feita esta pergunta não 
tem jeito nem tempo 
para explicar. Mas, o 
fato é que escolhi ser jor-
nalista. Não sou dos me-
lhores e nem dos piores, 
como dizia Edson Dutra, 
dos Serranos, mas, com 
a caneta na mão me de-
fendo bem.

Gosto de escrever, 
gosto de estar na rua, 
perto das pessoas, perto 
de onde acontecesse a 
notícia. Jornalista com 
a bunda na cadeira, ao 
menos que seja mui-
to bom de fonte, não é 
bom jornalista. Por isso, 
quanto maior o tempo 
que eu ficar fora da mi-
nha sala, mais exclusi-
vas terei.

A administração da 
empresa vem parale-
lamente, uma vez que 
ninguém, absolutamen-
te ninguém, me coloca 
o dedo na cara publicar 
ou não publicar tal ma-
téria. Mas na verdade, 
não gosto do papel do 
administrador. Vá lá, 
são ossos do ofício e, por 
isso, acabo roendo os os-
sinhos.

Talvez este meu jei-
to deu na cabeça de al-
gumas pessoas que eu 
era um tipo de laranja 
de empresários ou um 
grupo político, no iní-
cio da Folha, mas, hoje, 
até estes corneteiros de 
plantão respeitam nos-
so jeito de trabalhar e 
fecharam a matraca.

Porém, certas notí-
cias dão dor de cabeça, 
principalmente as de 
polícia e de política. Ou 
você já viu alguém ser 
processado por fazer 
uma coluna social?

Então, resolvi assu-
mir as matérias de polí-
tica e polícia, para evitar 
condenações (já que os 
processos não dá para 
evitar). Tenho orgulho 
de dizer que em 20 anos 
de profissão, não tenho 
uma condenação.

Foi justamente a 
minha profissão que me 
aproximou dos órgãos 
de segurança e era aqui 
que eu queria chegar 
com os 1600 caracteres 
acima. Dito isso, segui-
mos o baile.

Policial bandido
Com essa notícia 

de ontem, apareceu um 
que outro corneteiro 
querendo falar mal da 
BM, assim como, há al-
guns dias, em razão de 
uma ação da Civil, um 
que outro corneteiro 
também quis fazer uma 
graça.

Mas, como você já 
sabe, o Portal da Folha 

é o maior veículo de co-
municação da região 
na internet e mante-
mos um ótimo canal 
de comunicação com 
os leitores. É através da 
manifestação destes lei-
tores que, na esmaga-
dora maioria, apoiam 
os órgãos de segurança, 
e na minha experiên-
cia pessoal de jornalis-
ta, que posso afirmar 
sem medo de errar que 
os profissionais da área 
da segurança em Canela 
(Bombeiros, Brigada Mi-
litar e Polícia Civil) são 
honestíssimos, compro-
metidos com suas insti-
tuições e atuantes junto 
às suas comunidades.

Este que trabalhava 
em Canela, virou ban-
dido e foi morto pelos 
colegas, não pode, nem 
nunca, vai representar 
nosso efetivo regional.

BM matando mais
Coincidentemen-

te, ou não, na semana 
passada, escrevi nessa 
coluna sobre o aumen-
to do número de mortes 
em ações da BM em con-
fronto com os bandidos.

Perguntei a alguns 
chegados da área da 
segurança se eles acre-
ditavam se tratar de al-
gum efeito Bolsonaro e 
praticamente todos me 
respondera: também, 
mas principalmente 
porque os criminosos 
têm ficado mais peri-
gosos, mais armados e 
mais arrojados. Sendo 

assim, havendo o con-
fronto, é óbvio que a BM 
vai revidar.

Como disse na se-
mana passada, não per-
tenço ao time que fica 
jogando para a galera, 
defendendo direitos 
humanos, então, se os 
bandidos estão mais pe-
rigosos e, por isso, mor-
rendo mais, acredito que 
a equação está correta.

AFCEEE empossa 
nova Diretoria 
A Associação dos 

Funcionários das Com-
panhias e Empresas de 
Energia Elétrica do Rio 
Grande do Sul (AFCEEE) 
empossou a nova Dire-
toria de sua Delegacia 
em Canela por meio 
de Assembleia Geral de 
seus associados ocorri-
da na última terça-feira, 
dia 11 de dezembro. 

A cerimônia acon-
teceu no salão de festas 

da própria entidade e foi 
encerrada com o ofere-
cimento de um coquetel.

A nova equipe de 
gestão do quadriênio 
2018-2022 é composta 
por Marcelo Alexandro 
da Rosa, Delegado, Mar-
cos Antônio Ramos da 
Silva, Vice-Delegado, e 
pelos Conselheiros Jair 
da Veiga, José Fagundes 
e Maria Lourdes Bohrer 
Tomazelli.

Sucesso a todos!

Sargento Roger
Um grande abraço 

ao Roger Martins, que 
hoje se forma em Por-
to Alegre, passando de 
soldado para Sargento 
do Corpo de Bombeiros.

Aí que me refiro!

Família Colombo
É sempre bom fa-

lar com o Colombinho, 
entrevistar ele é sem-
pre divertido e você vai 

ficar sabendo alguma 
coisa do passado que 
não sabia. Um grande 
abraço a toda a família 
Colombo, pelos 40 anos 
de atividades em Cane-
la.

É bom dizer que o 
Darci Calzetta se fixou 
aqui em Canela, primei-
ro na Rua Sete. Como 
sou nascido e criado 
nesta rua, conheço um 
pouco da história.

Aí que eu me refiro!

HCC vai respirar
Com os recursos 

aprovados essa semana 
e que serão repassados 
pela Câmara de Vere-
adores e Prefeitura, o 
Hospital de Canela vai 
pode respirar.

Não é possível que 
quem trabalha salvan-
do vidas tenha que vi-
ver apagando incêndios 
para permanecer vivo. 
O HCC merece mais.

Parabéns,
Canela!

Nossa, nossa, 
assim você 
me mata...
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