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Michel Teló
faz show gratuito 

no Aniversário
de Canela

Canela terá
queima de
fogos com a
Catedral de
Pedras
como palco
na virada
de ano
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Contagem regressiva 
e show de fogos com 
oito minutos de
duração marcará
o Réveillon 2019 em 
Canela. Página 8

IPTU 2019: Conheça
as datas e as formas de
pagamento. Página 17

Homem morre após 
agressão em Gramado. 

Página 16

Saiba horários e alterações no trânsito 
a partir da tarde de hoje. Página 7

FOTO: D
IVU

LGAÇÃO



Sexta-feira, 28 de dezembro de 201802. ABERTURA

A Folha de Canela não se responsabiliza pelo conte-
údo de qualquer anúncio contratado. O teor de cada 
publicidade é de responsabilidade de seu anunciante. 
Os espaços assinados neste jornal são de responsabi-
lidade de seus autores e não são remunerados.

facebook/portaldafolha
Instagram: /folhadecanela
www.portaldafolhadecanela.com.br
folha@folhadecanela.com.br

UM JORNAL DE ROCHA & ROCHA
COMUNICAÇÃO LTDA.

Diretor e Jornalista responsável:
Francisco Rocha DRT/RS 10.253
CNPJ: 09.348.887/0001-88
Rua Sete de Setembro, 600 - Bairro Centro - Canela/RS

Fone: 54 3282.2739
(Whatsapp Business)

Editor e Diretor
francisco@folhadecanela.com.br

Demais Departamentos
atendimento@folhadecanela.com.br

comercial@folhadecanela.com.br

arte@folhadecanela.com.br

02. ABERTURA

“Temos de aprender a viver todos
como irmãos ou morreremos todos

como loucos.” Martin Luther King

Tempo
de Refl exão.
Final de Ano tem-

po de refl etir, anali-
sar e fazer uma ava-
liação sobre a vida, 
pensar em cada mo-
mento vivido para 
descobrir qual foi o 
saldo positivo de me-
tas planejadas.  Nes-
te ano novo, que está 
surgindo tão cheio 
de promessas e es-
peranças que venha 
marcado pela alegria 
e pela bem aventu-
rança e realizações.  

Que o futuro abra 
as portas de todos 
os corações prontos 
para ele e que ajude 
aos que não estão 
prontos a se aperfei-
çoar.  

Que se tornem 
corações fortes, 
grandes e repletos de 
otimismo, compre-
ensão e força.  Para 
vocês pessoas tão 
especiais, queremos 
desejar toda a feli-
cidade desse novo 
tempo que se apro-
xima.  Que toda a 
esperança, emoções, 
vitórias e alegrias 
caiam como uma 
chuva torrencial em 
suas vidas, e seus fa-
miliares.  

Na passagem do 
ano, que a luz divi-
na se acenda dentro 
de todos os corações. 
Desejamos do fun-
do do nosso coração 
que a promessa do 
Ano Novo seja cheia 

de esplendor e ma-
gia.  Boas festas! Fe-
liz 2019.

Curiosidades.
Como é come-

morado a passagem 
de um ano para ou-
tro no mundo?

Alguns povos e 
países comemoram 
em datas diferentes. 
Ainda hoje, na Chi-
na, a festa da passa-
gem do ano começa 
em fi ns de janeiro 
ou princípio de fe-
vereiro. Durante os 
festejos, os chineses 
realizam desfi les e 
shows pirotécnicos. 
No Japão, o ano-no-
vo é comemorado do 
dia 1º de janeiro ao 

dia 3 de janeiro.
A comunidade 

judaica tem um ca-
lendário próprio e 
sua festa de ano-no-
vo ou Rosh Hashaná, 
- "A festa das trom-
betas" -, dura dois 
dias do mês Tishrê, 
que ocorre em mea-
dos de setembro ao 
início de outubro do 
calendário gregoria-
no. Para os islâmi-
cos, o ano-novo é ce-
lebrado em meados 
de maio, marcando 
um novo início. A 
contagem corres-
ponde ao aniversário 
da Hégira (em árabe, 
emigração), cujo Ano 
Zero corresponde ao 
nosso ano de 622, 
pois nesta ocasião, o 
profeta Maomé, dei-
xou a cidade de Meca 
estabelecendo-se em 
Medina.

A contagem de-
crescente nos últi-
mos minutos do dia 
31 de Dezembro no 

Brasil, ou seja: 10, 9, 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Feliz 
2019! É a passagem 
de Ano Novo e o fi m 
de um ciclo e início 
de outro. É um mo-
mento sempre cheio 
de promessas. E os 
rituais alimentam 
os nossos sonhos e 
dão vida às nossas 
celebrações. Na pas-
sagem de Ano Novo, 
não podemos deixar 
de aproveitar a opor-
tunidade para en-
chermos o coração 
de esperança e co-
meçar tudo de novo. 
E para que a festa 
corra muito bem, há 
algumas tradições e 
rituais que não po-
demos esquecer...

- Fogos e baru-
lho. No mundo in-
teiro o Ano Novo 
começa entre fogos 
de artifício, buzina-
das, apitos e gritos 
de alegria. A tradi-
ção é muito antiga 
e, dizem, serve para 

espantar os maus 
espíritos. As pesso-
as reúnem-se para 
celebrar a festa com 
muitos abraços.

- Roupa nova. 
Vestir uma peça de 
roupa que nunca te-
nha sido usada com-
bina com o espírito 
de renovação do Ano 
Novo. O costume é 
universal e aparece 
em várias versões, 
como trocar os len-
çóis da cama e usar 
uma roupa intima 
nova de preferência 
de cor branca.

EM NOSSA
CIDADE!
> Compre em Ca-

nela. Faça nossa ci-
dade crescer. Utilize 
a prestação de servi-
ços daqui.

> Motorista! Res-
peite a faixa de se-
gurança. Pedestre, 
antes de atraves-
sar veja se o veículo 
(motorista) parou.
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HCC recebe valores em dinheiro e doações
No último dia 19, 

representantes da 
Igreja Evangélica As-
sembleia de Deus - 
Ministério de Curitiba 
realizaram a entrega-
do resultado de uma 
promoção em prol do 
Hospital de Caridade 
de Canela, que acon-
teceu no dia 9 de de-
zembro.

Segundo o Pastor 
Ivan, foram vendidos 
todos os 550 cartões 
do galeto e arrecada-
dos 393 litros de leite. 
Com a ação, foram an-
gariados R$ 12.600,00, 
entregues à diretoria.
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Natal solidário no 
bairro canelinha 
organizado por 
Marlene de Bortoli 
Castilhos levou
presentes e lanche 
para mais de 100 
crianças da
comunidade.
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A origem do Campestre Canella
Várias versões 

sobre as ori-
gens de Canela 

já foram contadas e 
até mesmo registra-
das em livros e ou-
tras publicações. Os 
primeiros moradores 
da região foram os 
índios guaianazes, 
dos quais ainda se 
encontram vestígios 
no Caracol, Banhado 
Grande e Saiqui.

Não são raras as 
histórias contadas 
pelos moradores mais 
antigos relatando a 
existência dos guaia-
nazes e dos embates 
de tropeiros e coloni-
zadores com os nati-
vos. Após os índios, 
vieram os tropeiros, 
que utilizavam a re-
gião como passagem 
dos Campos de Cima 
da Serra para outras 
colônias.

O local foi esco-
lhido como ponto de 
encontro e de per-

noite pelos tropeiros 
devido à abundância 
de água, pasto e le-
nha, além dos belos 
capões de mato que 
ofereciam abrigo e 
proteção. Foi com os 
tropeiros que, supos-
tamente, surgiu o 
nome CANELA, devido 
a uma frondosa cane-
leira que existia onde 
hoje é o centro da 
cidade, servindo de 
ponto de referência 
para os viajantes da 
época. Até então, es-
tas eram terras sem 
dono e, de acordo com 
historiadores, a pri-
meira pessoa que es-
tabeleceu residência 
em Canela foi Apoli-
nário de Almeida Ro-
riz, um tropeiro vindo 
da colônia de Vacaria, 
por volta de 1780. Ro-
riz se estabeleceu na 
Fazenda Faxinal, que 
englobava as terras 
onde atualmente se 
localiza Canela. Estes 

campos eram chama-
dos de Campestre Ca-
nella.

O primeiro ho-
mem a povoar o Cam-
pestre Canella foi Joa-
quim Esteves da Silva, 
que também foi o pri-
meiro proprietário 

oficial das terras (em 
1821). Já em 1828, nas-
ceu a primeira filha 
de Esteves, Florência 
Aurora da Silva. Este-
ves permaneceu cerca 
de 20 anos no Canella, 
tendo sete filhos. Com 
o falecimento de Este-

ves, em 1843, as terras 
do Campestre Canella 
passaram pelas mãos 
de várias pessoas, 
sendo inclusive alvo 
de disputas judiciais, 
até que em 1908 o fun-
dador de Canela, João 
Corrêa Ferreira da Sil-

va, adquiriu o Cam-
pestre Canella.

Nos anos seguin-
tes, João Corrêa pas-
sou a se dedicar ao 
seu grande projeto: 
fazer o trem subir a 
serra, chegando até 
Canella.

A estação de trem, na década de 1930
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Progresso e desenvolvimento com a chegada do trem
O desejo de se 

tornar uma cidade 
turística parece ter 
sido traçado para 
Canela desde os seus 
primeiros morado-
res. Ao conhecer o 
Campestre Canella, 
em 1882, João Corrêa 
encantou-se com as 
terras e, por ser um 
visionário, projetou 
as possibilidades fu-
turas de toda Região.

A peça principal 
dos projetos de João 
Corrêa era a estrada 
férrea, com uma es-
tação terminal em 
Canela, que começou 
a se concretizar em 
1903, com a abertu-
ra da construção da 
estrada de ferro Ta-
quara-Canela. Ape-
sar das intenções 
de desenvolvimento 
turístico, foi com a 
extração madeireira 

que a região progre-
diu rapidamente. 

Em Canela, o de-
senvolvimento co-
meçou no Caracol. 
Entretanto, não foi 
com o turismo, mas 
sim com a industria-
lização das serrarias 
movidas pela força 
da água dos arroios 
locais.

Enquanto Canela 
se constituía como 
uma cidade bem for-
mada, com ruas já 
nominadas confor-
me os planos de seu 
fundador, a constru-
ção da estrada de fer-
ro continuava atra-
vés de uma notável 
obra de engenharia, 
que traria mais pro-
gresso e desenvolvi-
mento para a Região.

Com os esforços 
de João Corrêa, a Ma-
ria Fumaça chegou 

finalmente a Canela 
no dia 1º de agosto 
de 1924. Como plane-
jado, com a chegada 
do trem, o desen-
volvimento acelerou 
a cidade, surgindo 
então muitos hotéis 
e várias casas de co-
mércio. Outras se 
mudaram do Caracol 
para o centro devido 
ao desenvolvimento 
do local.

O empreendedo-
rismo dos canelen-
ses elevou a locali-
dade a Distrito de 
Taquara em

1926. Em 1938 
tornou-se Vila. Seis 
anos depois, Canela 
alcançou sua eman-
cipação, em 28 de 
dezembro de 1944, 
graças ao seu grande 
desenvolvimento e 
aos esforços dos ca-
nelenses.
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Em 1935, o que é hoje o centro da cidade, com a
Praça João Corrêa à esquerda e o que é o Largo Benito 
Urbani à direita. Em primeiro plano, nós de pinho, 
que eram comercializados e enviados pelo trem

Em 07 de novembro de 1950, primeiro comício do
PTB em Canela, pré-candidatura do Gel. Ernesto
Dornelles ao Governo do Estado. Ao fundo, a antiga 
Igreja Matriz e o Ginásio Auxiliadora em Construção
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As duas primeiras páginas do Livro Tombo da Paróquia de
Canela, com a fundação da mesma, em 30 de dezembro de 1937
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A Festa da Hortênsia, na época escrita com “c”.
O primeiro evento realizado em Canela

Canela deixou de ser Dis-
trito de Taquara e se tornou 
município. As autoridades se 
reuniram junto ao busto do 
fundador, Cel. João Corrêa 
Ferreira da Silva, na praça 
que leva o seu nome, para 
uma justa homenagem.

Na foto, da esquerda 
para a direita, Ambrósio Ma-
ggi, atrás, Audomar Schmitt, 
Pe. Alberto Hickmann, Nagi-
be G. da Rosa, Danton Cor-
rêa, Apparício Corrêa, Patrí-
cio Zini, Júlio Cezar Corrêa, 
Domingos Fellipetto, João 
Manuel Corrêa, Alfredo Spin-
dler, Nelson Schneider (pre-
feito empossado nessa data, 
sendo o primeiro prefeito do 
novo município), Tio Bélio, 
Alfredo Travi, Basílio Travi, 
Carlos Corrêa, Dr. Pedro San-
der, Rinaldo Dietrich, Archi-
mimo Alves da Silveira e Plí-
nio Soares.

O Dr. Nelson Schneider 

era funcionário público da 
prefeitura de Porto Alegre 
e sua função era organizar 
prefeituras. 

Canela foi emancipada 
em 28 de dezembro de 1944. 
Na época, a cidade era distri-
to de Taquara e a exigência 
para que um distrito pudesse 
se emancipar era de possu-
ísse no mínimo 300 casas e 
uma população de 4.000 ha-
bitantes. Tais exigências já 
haviam sido ultrapassadas, 
pois existiam por aqui mais 
de 1.000 casas e 9.000 habi-
tantes.

Ainda hoje, Canela é o 
município mais populoso 
da região, esse foi o motivo 
de ser o segundo a se eman-
cipar politicamente, 10 anos 
antes de Nova Petrópolis e 
Gramado, perdendo apenas 
para São Francisco de Paula, 
que se tornou município em 
1903.

O Momento da 
Emancipação

Registro da Emancipação de Canela

FOTOS: ARQUIVO FOLHA
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Aniversário de Canela: Michel
Teló faz show no Parque do Lago
O a n i v e r s á r i o 

de 74 anos de 
emancipação 

política do município 
de Canela será come-
morado nesta sexta-
feira – 28 de Dezem-
bro, no Parque do 
Lago, com uma gran-
de festa embalada 
pela música sertane-
ja do cantor Michel 
Teló. O evento é patro-
cinado pelo Ministé-
rio do Turismo e terá 
acesso gratuito para 
o público, que poderá 
conferir a apresenta-
ção de um dos canto-
res mais famosos do 
cenário musical na-
cional. Sucessos que 
marcaram a carreira 
do artista como ‘Ai Se 
Eu Te Pego’, ‘Fugidi-
nha’ e ‘Humilde Resi-
dência’ estarão no re-
pertório do show que 
deve iniciar por volta 

das 22 horas.
O secretário de Tu-

rismo e Cultura de Ca-
nela, Ângelo Sanches, 
ressalta que a expecta-
tiva da Administração 
Municipal é atrair um 
público de aproxima-
damente 30 mil pes-
soas entre canelenses 
e turistas. “Nossa ci-
dade transformou-se 
em um grande palco a 
céu aberto, com shows 
locais e nacionais em 
praticamente todos os 
períodos do ano. E o 
Michel Teló será uma 
atração a altura de 
Canela, para fechar 
2018 com um astral 
superpositivo”, projeta 
Sanches, destacando 
a mídia espontânea 
gerada pelos grandes 
shows. “Quando um 
artista é seguido por 
milhares de fãs nas 
redes sociais, o show 

acaba promovendo di-
retamente a cidade”, 
avalia o secretário.

Alterações
no trânsito
Em virtude do 

show o Departamento 
de Trânsito promove-
rá algumas mudanças 
no fl uxo de veículos 
na região do evento. A 
partir das 12 horas de 
sexta-feira não será 
mais permitido utili-
zar o estacionamento 
oblíquo do Parque do 
Lago. Já as ruas no 
entorno do parque – 
Ignácio Saturnino de 
Moraes, Tio Elias, Av. 

do Lago e Pedro Oscar 
Selbach serão fecha-
das às 19 horas. A ex-
ceção será um trecho 
da Rua Ignácio Satur-
nino de Moraes – do 
Colégio Marista até 
a esquina com a Rua 
Pedro Oscar Selba-
ch, que permanecerá 
aberta para o fluxo 
de veículos até as 
20h30. Agentes do 
Departamento de 
Trânsito orienta-
rão os motoristas 
de ônibus para 
que estacionem 
os veículos na 
Rua Teixeira 
Soares.

Serviço:
Quando - 28 de dezembro
Horário - a partir das 22h
Onde - Parque do Lago
Entrada - Gratuita

FO
TO

: M
AURÍCIO

 ANTÔ
NI
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Canela terá show de fogos na virada
Na noite do 

dia 31 de de-
zembro, às 

23h59 a Secretaria de 
Turismo de Canela 
prepara a contagem 
regressiva com show 
de fogos tendo como 
cenário a Catedral de 
Pedra. O espetáculo 
de fogos terá duração 
de 8 minutos.

Antes disso, visi-
tantes e comunidade 
poderão assistir o es-
petáculo O Brilho do 
Teu Olhar, um espetá-
culo de música e luzes 
que utiliza a ilumina-
ção da Catedral de Pe-
dras.

Antes da virada de 
ano, o Sonho de Natal 
oferece, como desta-

que da programação, 
o “Desfile Mágico de 
Natal, com o Grupo 
Tholl, às 20h30min de 
hoje (28), na Rua Felis-
berto Soares.

No sábado (29), a 
Paradinha de Natal, às 
15h30min, em frente a 
Catedral de Pedras e o 
Christmas In Concert, 
às 22h, no Multipalco 
da Praça João Corrêa.

No domingo (30), 
às 20h30min, o des-
taque fica por conta 
do quinteto “Som do 
Vento”, que apresen-
ta show homônimo 
no espaço Multipalco 
da Praça João Corrêa, 
com a participação es-
pecial de um casal de 
bailarinos. 

Entre as canções 
que serão interpreta-
das no espetáculo que 

tem uma hora de du-
ração, estão: “Por una 
Cabeza”, “Libertango”, 

“Mercedita”, “Milon-
ga das Missões”, além 
de clássicos natalinos 

como “Happy Christ-
mas” e “Jingle Bells 
Rock”.

FOTO: D
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Final de ano com atrações 
para todos no Natal Luz

Chegando o final 
do ano e o Natal Luz 
se prepara para as úl-
timas duas semanas 
de evento em Grama-
do. São diversas as 
atrações gratuitas que 
acontecem até o final 
desta 33ª edição, dia 
13 de janeiro de 2019. 

E para comemorar 
a chegada de 2019, a 
Gramadotur, Autar-
quia Municipal orga-
nizadora do Natal Luz, 
promete colorir o céu 
de Gramado com um 
espetáculo de fogos 
de artifício na noite 
de segunda-feira, dia 

31 de dezembro, início 
da madrugada de ter-
ça-feira, dia 1º.

A queima de fogos 
de artifício à meia-
noite terá como cená-
rio a Igreja Matriz São 
Pedro. O espetáculo 
terá oito minutos de 
duração.

FOTO: CLEITON THIELE

Canela agradece apoio na 
luta pela Rota Panorâmica

O secretário Ad-
junto de Governança, 
Planejamento e Ges-
tão, Germano Junges, 
esteve em Brasília 
tratando de pautas 
relacionadas aos pro-
jetos encaminhados 
pela Prefeitura de 
Canela ao Governo 
Federal. Durante os 
trabalhos, aproveitou 
para visitar o gabi-
nete do deputado Fe-
deral Beto Faro (PT/
PA), para agradecer 
pessoalmente o em-
penho do parlamen-
tar na inclusão da 
emenda de bancada 
na LOA 2019 – Lei Or-
çamentária Anual, 
destinando recursos 
para a Rota Panorâ-
mica.

Junges entregou 
produtos de Canela 
como chocolates, es-
pumantes e vinhos 
para o chefe de ga-
binete do deputado, 
Rogério Lima. O or-

FOTO: D
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çamento total prévio 
(necessário para exe-
cução da obra) para 
a Rota Panorâmica 
soma o valor de R$ 50 
milhões. “Graças ao 
apoio de Beto Faro, a 
Rota Panorâmica está 
inclusa na LOA 2019 
do Governo Federal 
com um recurso pre-

visto para início da 
obra no valor de R$ 
3,3 milhões. Agora o 
próximo passo é con-
seguir que o Ministé-
rio do Turismo anali-
se, aprove o projeto e 
empenhe este recurso 
ao longo do ano de 
2019”, analisa Ger-
mano Junges.
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Abrasel quer prazo 
para cardápios em 

Braille em Gramado
Inclusão. Essa é a 

proposta que a Abrasel 
Hortênsias está pleite-
ando juntos aos seus 
associados para que 
façam a devida adap-
tação em seus estabe-
lecimentos, atendendo 
a Lei 2095, de 2013, que 
foi regulamentada no 
dia 19 de dezembro pela 
Prefeitura de Gramado. 

A lei determina que 
bares, restaurantes, 
lanchonetes e hotéis de 
Gramado disponibili-
zem aos clientes cardá-
pios em braile, buscan-
do atender aqueles que 
têm limitações visuais. 
Conforme a legislação, 
os estabelecimentos 
devem, independen-

temente do tamanho, 
oferecer no mínimo 
um cardápio em Braille 
contendo itens básicos 
para os clientes porta-
dores de deficiência vi-
sual.

A presidente da 
Abrasel Hortênsias, An-
gelita Foss Ecker, enten-
de que a medida é im-
portante, porém pede 
um prazo de seis meses 
para a sua implantação 
para que os estabele-
cimentos possam se 
adequar. “Vamos tentar 
viabilizar a impressão 
desses cardápios de for-
ma coletiva, pois assim 
conseguiremos um pre-
ço melhor, favorecendo 
a todos”, explica.

FOTO: REPROD
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Papai Noel leva presentes
para animais do Gramadozoo

O Papai Noel levou 
presentes aos animais 
do Gramadozoo. O tra-
tador Zeca Mantey fez 
os enriquecimentos am-
bientais com a roupa 
vermelha do Bom Velhi-
nho. No recinto das on-
ças, os pacotes estavam 
recheados de petiscos. 
Uma guirlanda repleta 
de tiras de carne durou 
poucos minutos.

O programa de ati-
vidades ambientais é 
desenvolvido ao lon-
go do ano com temáti-
cas lúdicas. Apesar de 
ser franzino, o Papai 
Noel do Zoo encantou 
as crianças ao expli-
car para os visitantes a 
importância da ativida-
de. Além de promover a 
educação ambiental, os 
enriquecimentos garan-
tem o bem-estar animal 
em cativeiro.

Depois das onças, 
as aves e os primatas 
devem receber presen-
tes do Papai Noel nesta 
véspera de Natal, 24 de 
dezembro.
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Mundo a Vapor 
completa 27 anos

21 de dezembro é 
uma data especial para 
o Mundo a Vapor. O par-
que temático completou, 
27 anos. Fundado pelos 
irmãos Urbani – Benito, 
Omar e Hermes – é uma 
referência de entreteni-
mento da região e tem 
um diferencial: retrata 
uma história verdadei-
ra. Para celebrar a data, 
a direção do parque – 
formada pelas irmãs 
Caren, Lenise e Mariane 
e pela mãe, Rosa Urba-
ni – organizou um mo-
mento de confraterni-
zação com a equipe. Um 
happy hour com mú-
sica, comida, homena-
gens e sorteio de brindes 
foi realizado.

Novidades
Na oportunidade 

foram apresentadas 
algumas novidades. A 
primeira delas foi um 
painel com fotos que re-
tratam como o parque 

surgiu. Outra novidade 
é a realização do Memo-
rial Benito Urbani, que 
será desenvolvido ao 
longo de 2019. 

A inauguração do 
vagão do Mundo a Vapor 
junto a Estação Campos 
de Canella, no centro 
da cidade, também foi 
anunciada para o dia 17 
de janeiro de 2019. Nes-
te local haverá uma loja 
com produtos e também 
o espaço para a foto an-
tiga, onde os visitantes 
terão como cenário o 
trem, que foi revitaliza-
do pelo Mundo a Vapor 
e volta a ser um ícone 
para o turismo de Cane-
la.

“A equipe apontou 
essa necessidade de mos-
trar aos visitantes as re-
ferências que origina-
ram o Mundo a Vapor e 
nós entendemos ser per-
tinente”, explica Caren 
Urbani Facchin.

Caren, Lenise, Mariane e Rosa Urbani
celebraram aniversário com a equipe

FO
TO

: A
D

RI
AN

A 
SI

LV
EI

RA

No último dia 13 foi a festinha de
1 aninho do Enzo Cardoso Wagner foto
com a família Clair, Alessandro e Sofi a

Turma do Personal 
Training do Studio 

Michele Ries

À espera de
Laura! Clarice,
Diego Catuci e
João Miguel

Só sorrisos dessa dupla linda,
mamãe Gabriela e Caetano

FOTO: JENIFER LAUFFER
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Equipe da Farm Home sob o comando de Mauro e Júnior Marques
receberam os corretores, para um agradável Happy Hour.

Adicione um comentário...

Farm Home

Leandro Oliveira e Fernando
Bassani na chegada da locomotiva

à Estação Campos de Canella.

Bárbara Arnecke, prestigiou o
Natal de Quem Faz e Concurso

Ambientes Decorados de Natal, na Feira
Ecológica e Cultural de Canela.

The Black Beef, conhecida por ter
Caio Castro como um dos sócios da
rede, a unidade da Serra Gaúcha é

capitaneada pelos empresários Maurício
Rodrigues e Percival Brumatti, que

conduzem a hamburgueria artesanal
com diversas unidades no país, e agora

chegou a Gramado, no dia 20 de
dezembro. E a grande novidade é que a 

hamburgueria recebe muito bem os pets. 

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: CLEITON THIELE  

FOTO: DIVULGAÇÃO

Guilherme
Scwingel Luz,
Rodrigo Thiele 
da Luz, Rosimari 
Schwingel Luz,
Augusto Schwingel
Luz e Francisco
Terres Luz,
comemoraram
o sucesso dos 10
anos de história
da Rasen Bier.

GAÚCHO É VENCEDOR
DO BAKE OFF BRASIL

O talentoso confeiteiro 
Ricardo Daudt de São 

Leopoldo foi o
grande vencedor da 4ª 

temporada do reality 
show Bake Off Brasil – 
Mão na Massa do SBT.

O título de melhor con-
feiteiro amador do país 
foi entregue pelo cho-

colatier e presidente da 
Cacau Show, Alê Costa.

FOTO: VICTOR SILVA
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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@folhadecanela.com.br ou pelos

whatsapp’s da redação: (54) 98429.7910 e (54) 3282.2739 (Business) ::

por BETHY SCHONS

Christofer
Boeira

Papo Simples

Nome: Christofer Boeira 
Idade: 31
Filiação: Manoel Paulo Boeira
e Idanúbia Janke
Formação: Licenciatura e Bacharelado
em Educação Física
Trabalho: Educador Físico e Personal
Trainner
Fato marcante em sua vida: o dia da minha 
formatura
O que te deixa sem jeito: Dificilmente fico 
sem jeito
Uma alegria: Meu time do coração (Grêmio)
Uma decepção: Difícil listar uma
Ponto forte: Gostar muito da minha
profissão
Ponto fraco: Deixar tudo pra ultima hora
Cor preferida: Azul, Preto e Branco
Prato preferido: Churrasco
Bebida: Chopp ou Cerveja
Esporte: Futebol, musculação, jiujitsu,
corrida
Hobby: Lavar meu carro
Programa de TV: Street Out Laws
Que fazer no domingo: Churrasco com a 
família ou amigos.
Animal de estimação: Não tenho
Um filme: O Sniper Americano
Uma música: Dark Necessities – Red Hot
Um livro: Bases Cientificas do Treinamento 
de Hipertrofia- Paulo Gentil
Um defeito: ser ansioso e imediatista
Uma qualidade: ser bastante prestativo
Uma saudade: Da minha infância
Um sonho de criança: ser jogador de futebol
O que mais admira numa pessoa: Atitude
O que mais detesta numa pessoa:
Negatividade
O que tu mudaria em Canela: Nada, gosto 
muito de viver aqui.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: É de extrema importância para 
todos.
Educação: Base para o futuro do país
Religião: todo o ser humano precisa
acreditar em algo, independente do que 
seja.
Amor: sentimento puro e verdadeiro
Família: Não vivo sem a minha.
Amizade: Devem ser verdadeiras pra serem 
boas.
Casamento: É a base familiar, porém não 
são eternos.

*UM RECADO:
“Seja leve, seja livre”

5 meses dessa gatinha linda 
Lavínia Bonetto Zeimert

No último dia 21 foram
completados 2 aninhos dessa 
boneca. Melissa, parabéns!!!

O doce encanto
de Larissa Girotto

Ontem o fofo Enzo
Gabriel da Silva Prass

completou seus 4 meses

Jan Felipe estreiando seu 
roller, presente do Papai Noel!Emanuelly, de 3 meses

FOTO: CAN
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Construir uma árvore genealógica do ponto 
de vista da vila, povoado, cidade, municí-
pio ou estado agrada pesquisadores que 

têm visão ampla sobre nossas origens. A cons-
trução didática de um elemento ligado às tradi-
ções familiares é também um instrumento para 
ajudar nossa compreensão sobre a organização 
de uma comunidade. E o tempo e o espaço faz 
as medições que explicam também a existência 
de uma metrópole. Desde quando nossa cidade 
existe? Em coluna anterior resumi a história do 
Rio Grande do Sul que em seu início no final do 
século XVIII reunia quatro grandes freguesias: 
Rio Grande, Porto Alegre, Rio Pardo e Santo An-
tônio da Patrulha. Esses 4 primeiros municípios 
originaram os mais de 500 existentes nos dias 
de hoje. Aqui viveram tribos indígenas que se 
apropriavam da melhor maneira em sobreviver 
em campos abertos ou florestas densas. Antes 
da cidade existiam fazendas e estâncias onde 
tropeiros, militares e viajantes passavam pelas 
trilhas e picadas em rotas que levavam a mui-
tos lugares. Esta abordagem contempla Canela 
como sendo filha de Taquara e neta de Santo 
Antônio. É irmã de Gramado, Sapiranga, Três 
Coroas, Igrejinha e Parobé.

Em 1926 era o 6º distrito de Taquara, sendo 
considerada Vila em 1938. Com o crescimento da 
localidade, vários cidadãos se reuniram para a 
emancipação ocorrida a 28 de dezembro de 1944, 
através do Decreto-Lei nº 717. Esta é a data ofi-
cial de comemoração de aniversário, embora já 
existia gente por aqui há mais de 200 anos.

O modelo típico de planejamento urbano 
seguiu diversas regras, pois o calendário esta-
belece um conjunto de elementos culturais que 
ajuda a entender melhor como o grupo social 
pretende viver. A necessidade de dar nomes a 
lugares é um sinal para melhor localização. A 
nomeação de ruas, bairros, praças e monumen-
tos se dá pela imposição de uma tradição onde 
personagens são homenageados em função de 
sua participação comunitária na esteira da ci-
dadania e da história. Ruas, avenidas, praças e 
bairros indicam também religiosidade e outros 
agregados simbólicos da paisagem e da natu-
reza.

Aponto alguns locais para ilustrar o que se 
descobre sobre Canela, já que pequenos detalhes 
indicam conhecimento e gosto pelo lugar onde 
temos lar, domicílio e residência: Jardim dos Pi-
nheiros, Canelinha, Vila Mina, Vila Boeira, Vila 
Suzana, Vila São Lucas, Vila Luiza, Vila Wort-
mann, Bairro do Moinho, Vila Suíça, São José, 
Eugênio Ferreira, Leodoro de Azevedo, Santa Te-
rezinha, Pedreira Santa Marta, Vila Maggi, Vila 
do Cedro, Vila Abreu, Bom Jesus, Vila Raymun-
do, 7 de Setembro, São Rafael, Saiqui, Vila Verde, 
Alpes Verdes, Vila Dante, Vila Haity e Bairro Ca-
racol, entre outros.

O interesse nos detalhes é para quem gosta 
de aprofundar seu conhecimento em torno de 
uma história em que muitas gerações partici-
pam. Feliz aniversário, Canela! www.fuj.com.br

ANIVERSÁRIO DE CANELA

www.portaldafolha.com.br

Felizmente você pode encontrar 
maneiras de ser você mesmo e até 
mesmo ser um pouco louco sem 
ofender ou perturbar os outros. 
Aproveite as ofertas incomuns ou 
oportunidades que as outras pesso-
as oferecem.

Você está muito impaciente,
enérgico, obstinado e teimoso
durante este período. Mesmo
se não há prazo específico para
uma tarefa, você trabalha com
velocidade relâmpago. 

Você pode comemorar agora e 
fazê-lo na companhia de amigos. 
Alguém tem alguma grande notícia 
para você e você estará além das 
celebrações. Claro que você tem que 
lembrar que a partilha é parte do 
processo de sucesso.

Trabalho e projetos importantes 
passam por mudanças difíceis 
agora.
Este é certamente um momento de 
questionar seus valores, objetivos e 
direções na vida, mas tente chegar 
a decisões racionais ao invés de 
simplesmente se frustrar.

Você tem excelentes oportunidades 
para desenvolver suas faculdades 
mentais e, portanto, melhorar suas 
habilidades de comunicação. Você 
vai ser capaz de se adaptar melhor 
e garantir as posições profissionais 
que surgem em seu caminho. 

Hoje marca um momento de inícios 
pessoais, quando você se encontra 
no meio dos holofotes e todos os 
olhos se voltam para ver o que você 
vai fazer em seguida. 

Sua capacidade de concentrar-se 
em preocupações mundanas e 
problemas diminui agora. O mundo 
da imaginação, da fantasia, do 
entretenimento ou da arte tem mais 
atração para você. Vá ao cinema 
com um amigo (ou escreva seu 
próprio filme). 

Sua capacidade de se concentrar 
em seu trabalho está em seu pico. 
Este é um tempo para observar 
os detalhes, cuidar dos negócios e 
tornar sua vida mais estável e segu-
ra. Consultoria de investimentos e 
metas de longo alcance seriam mais 
benéficas para você.

Trabalhar energicamente com um 
objetivo claro em mente, avançar 
com seus próprios objetivos profis-
sionais, mobilizar os outros em seus 
projetos e atuar como líder, são 
questões-chave agora. 

Sua mente não está tão atenta como 
deveria estar, nem está pensando 
em termos lógicos. Um julgamen-
to errôneo pode colocá-la(o) sob 
fardos ou obrigações pesadas, por 
isso o melhor é não assinar nada de 
importante neste momento.

Um ou dois dias de gloriosa nebu-
losidade não poderia ser mais agra-
dável se você pode se poupar pois é 
provável que você obtenha seus fios 
cruzados facilmente se permanecer 
na retaguarda - melhor se concen-
trar em sonhos. 

Sentimentos que vão e vem progri-
dem num movimento difícil, com 
avanços somente após um poderoso 
empurrão. Espere, e a barreira vai 
desaparecer. No entanto, não é uma 
jornada ininterrupta, mas nada 
como um pouco de paciência para 
ver além disso.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento Edital nº 6072 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar: GERALDO RIBEIRO 
DA SILVA, natural deste Estado, nascido na Cida-
de de São Marcos, soldador, solteiro, domiciliado 
e residente na Rua São Francisco, n° 767, Bairro 
Vila Boeira, nesta Cidade e JÉSSICA LINSEI DE 
OLIVEIRA BUSKE, natural deste Estado, nasci-
da nesta Cidade, estudante, solteira, domiciliada 
e residente na Rua São Francisco, n° 767, Bairro 
Vila Boeira, nesta Cidade. Quem conhecer impe-
dimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 26 de dezembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva
Registradora

> Edital de Casamento Edital nº 6073 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar: GABRIEL REGGI JÚ-
NIOR, natural deste Estado, nascido na Cidade 
de Gramado, recepcionista, solteiro, domiciliado 
e residente na Avenida Caixa Econômica, n° 308, 
nesta Cidade e BEATRIZ LUCIANE DA SILVA 
MELO, natural deste Estado, nascida nesta Cida-
de, atendente, solteira, domiciliada e residente na 
Avenida Caixa Econômica, n° 308, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na for-
ma da lei.

Canela, 26 de dezembro de 2018.
Eva Catharina Lampert da Silva
Registradora
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4/orbe. 5/darci — diade. 6/mauser. 10/posteriori.

Serviço que
atende o

pós-venda
(sigla)

Baralho 
de uso

esotérico
(pl.)

Idade mí-
nima para
o Estatuto
do Idoso

(?) de
Santana,
cidade
baiana

Instru-
mento de
percussão
do samba

Fixado
com ante-
cedência

Extensão
de nomes
de sites

(internet)

A mais
famosa
pistola
alemã

Maria (?)
Gueiros,

humorista
brasileira

"Boneca
de (?)",
clássico
da MPB

Completa
o trabalho 
da picareta

Esposa de
Abraão
(Bíblia)

Fixações 
"estranhas"

na área
sexual

Recibo de 
Pagamento
a Autônomo

(sigla)

Acorde de
duas notas

(Mús.)

Nome da
viúva de
Getúlio
Vargas
Letra

inicial de
produtos
da Apple

Helder
Agostini,

ator
brasileiro

Que pode
aumentar
em apre-
ciação

Prende 
com corda
Forma da
ferradura

Influências
mútuas

(fig.)

Causa 
da crise 

econômica
dos EUA
em 2008

Caracterís-
tica do ca-
belo com
seborreia

Sigla pintada no caça
norte-americano

A imagem percebida
na alucinação

Conjunto de técnicas
dominado pela Nasa

Vegetal diurético 
rico em ácido fólico

Alimento
de leite e
batatas

Hipótese

Seleção
(abrev.)
Sinal de
direção

Religião
(abrev.)

Refrescar-
se (bras.)

Pele
Mar que

virou "ser-
tão" (Ásia)

Animal dos
pastores 

da Lapônia
Casal

Cuida da 
pessoa com 
deficiência
Ligeireza

Trabalho
do hippie

Dar uma
resposta 

"matadora",
nas redes

sociais

Que verte
pranto

Globo;
esfera

Eduardo Cunha: ex-presidente da
Câmara dos Deputados que foi

preso em
2016

A (?): diz-
se do saber

obtido 
da expe-
riência

De Prosa e Verso

A vestimenta antiga é infi ndável 
tema de pesquisa. Revisar o pas-
sado, estudar cada peça, adorno, 

talhe, cor e funcionalidade, requer tempo 
e paciência. Encontramos em diferentes 
fontes, difusas informações sobre cada 
item e para os menos informados os de-
talhes passam despercebidos cabendo o 
olhar mais criterioso daqueles que mais 
lêem e cultuam de forma correta as anti-
gas indumentárias.

Aqui nas plagas sulistas o tema gera 
acaloradas discussões, o que de fato julgo 
ser bastante construtivo, pois são as dife-
rentes opiniões que geram maior conhe-
cimento. Contudo ao afi rmar que deter-
minada peça foi ou não foi usada requer, 
como já disse, pesquisa, dizer por dizer 
não contribui para o aprendizado. 

Quando estudamos a indumentária, 
não nos limitamos a um autor, podemos 
citar: Antonio Augusto Fagundes, Vera 
Stedile Zattera, Luiz Celso Gomes Hyarup, 
Fernando Assunção, João Carlos D’Ávila 
Paixão Côrtes, entre outros. Muitas das 
pesquisas do passado mais remoto vêm 
das impressões registradas por viajantes 
do século XIX como Jean Baptiste Debret, 
Auguste de Saint-Hilaire, outras de pes-
quisas de campo, “in loco” (uma expres-
são em latim, que signifi ca "no lugar" ou 
"no próprio local").

Paixão Côrtes foi um andante no 
resgate dos usos e costumes, trilhou todo 
o Rio Grande do Sul e grande parte do 
Brasil, cruzou o oceano para “beber na 
fonte” às origens dos colonizadores das 
Américas. Como ele sempre disse: “Regis-
trei o que vi, o que me contavam, nada 
inventei fui fi el aos informantes”. Sem 
dúvida, este é o grande motivo por suas 
pesquisas permanecerem com respaldo e 
credibilidade. Dedicou-se a este trabalho 
por incansáveis setenta anos (70) mere-
cendo apreciação concreta por parte da-
queles que se dedicam a pesquisa.

Cabem ainda ressalvas sobre os au-
tores quanto ao tratamento dos temas, 
com mais ou menos evidência; a dedi-
cação sobre a pesquisa em relatar com 
mais ou menos profundidade o assunto 
abordado.

Os barbicachos usados no Rio Gran-
de do Sul vêm do termo usado na Ex-
tremadura e Andaluzia (províncias es-
panholas), do espanhol cisplatino de 
barbijo ou barbiquejo.

Conforme explicou Paixão Côrtes 
no seu livro “O Gaúcho – danças, trajes 
e artesanato”: “Seu feito vai de fi bra ve-
getal torcidas, couro, lã, seda e outros 
elementos como ossos e crina e cola de 
eqüino. Peça para o homem a cavalo, tem 
como principal funcionalidade prender o 
chapéu. Ganhou requinte, adornado com 
delicados trabalhos de trançadores”. Pai-
xão ainda descreve no seu livro: “Os mais 
antigos registros iconográfi cos estão 
em Debret (1823), no qual se vê tropeiros 
usando barbicachos em seus chapéus”.

Ainda na descrição do autor, nos 
Campos de cima da Serra os barbicachos 
são feitos com lã ovina ou algodão, apre-
sentam duas pernas (tiras independen-
tes), extremadas por borlas da própria 
fi bra, conhecidas como pomponas. “Unia 
as pernas por um passador de couro, que 
ajustava ao queixo do usuário, para fi xar 
melhor o chapéu”.

“Usavam lenços sob a barba espessa
e o barbicacho lhes prendia ao queixo,

sombreiros negros para a chuva e sóis.
Palas de seda para as soalheiras,

ponchos de lã quando a invernia vinha”.
Apparicio Silva Rillo (Canto aos Avós)

Barbicachos

Outra forma são os confeccionados 
em ricos trabalhos artesanais de crina de 
cola de cavalo, de variadas cores, outros 
são os de fi os de seda com passadores de 
madeira e os de couro.

“Os de couro cru oriundo de lonca de 
potrilho (fi o do lombo), de vacuns, cabri-
tos etc. Confeccionados com fi nos tentos, 
sovados e bem lonquiados, em variados 
tipos de tranças chata, redonda ou qua-
drada.... Em cor natural ou tingida, com 
arremates de botões de couro, passado-
res borla ou com terminação em letras 
monogramas, ou marca de estância, se 
constituem e verdadeiro ornato que o 
gaúcho gosta de exibir”.

Como observamos os barbicachos 
além de exprimirem sua funcionalida-
de, com o passar do tempo tornaram-se 
requintados adornos na criatividade dos 
artesãos, como jóias são exibidas por 
seus usuários. A beleza não se sobrepõe 
a função de prender o chapéu junto à ca-
beça.

As formas de uso dos barbicachos 
descritos por Paixão no mesmo livro são 
riquíssimos relatos da vida cotidiana 
o do ambiente rústico de formação dos 
antigos campeiros. “A maneira mais co-
mum de usá-lo é passado por debaixo do 
queixo. Outros, no entanto, costumam 
ajustá-los abaixo dos lábios. E há aque-
les que em determinadas atividades de 
trabalho, ou como era habitual outrora, 
colocam o barbicacho atirado para trás, 
sobre as espadas, fi rmando-o na nuca, 
por baixo da melena.”

Nos tempos antigos as peleias a fer-
ro branco faziam parte do cenário, não 
raro se notou outra forma de uso do bar-
bicacho. “O gaúcho maleva não usava 
barbicacho comprido, pois em um en-
trevero de ferro branco, evitava, no pri-
meiro arranque que o adversário tives-
se, onde segura-lo. Quando usado com 
borla, embora o barbicacho passasse por 
baixo da barba, a referida borla se ajus-
tava no lado esquerdo do seu rosto, evi-
tando assim oferecer um adereço à mão 
esquerda do eventual inimigo, já que a 
direita deste deveria normalmente estar 
empunhando a faca.”

São testemunhos do tempo sobre os 
antigos barbicachos, dos mais singelos 
para o uso em lides aos mais requintados 
para festas e “pilchas de domingo”, ex-
pressam do rude uso campeiro aos mais 
fi nos trabalhos da arte artesã, habilida-
des das mãos gaúchas que golpeiam po-
tros e trançam tentos.

Assim me despeço dos nossos lei-
tores e apreciadores da cultura gaúcha 
e do nosso folclore. Desejo que 2019 ve-
nha recheado de boas novas, saúde, paz, 
abundância e prosperidade. Motivos 
para continuarmos nesta lida não nos 
faltam. Que sejamos sábios o sufi ciente 
para reconhecermos as maravilhas que 
recebemos todos os dias, sejamos gratos 
por cada novo dia que nos é concedido. 
Sempre é um recomeço! Um forte que-
bra-costelas! Feliz Ano Novo! Mil gracias.
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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° 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

CUIDADORA DE IDOSOS E ENFERMOS.
TENHO DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS.
SOU TÉCNICA DE ENFERMAGEM. POSSUO

REFERÊNCIAS. FONE: 54 98153.2616

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. 54 99695.0575

Apartamento, n° 103D, com 
02 dormitórios, sala, cozinha 
com lavanderia, vaga desco-

berta para 01 carro, localizado 
na Rua Homero Pacheco, n° 

909, Ulisses de Abreu. Aluguel 
R$ 800,00+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
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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                            

* Fé ou Razão *

Em 1 Coríntios 2:14 está escri-
to: ¨Ora, o homem natural não 
aceita as coisas do Espírito de 
Deus, porque lhe são loucura e 
não pode entendê-las, porque 
elas se discernem espiritual-
mente¨. Toda pessoa que deseja 
comunhão com Deus e desfru-
te das bênçãos de Deus precisa 
abandonar a razão e viver por fé. 
Fé é crer no que Deus diz e fazer! 
Para desfrutar das bênçãos divi-
nas é preciso agir em obediência 
aos mandamentos do Senhor, 
mesmo que para isso seja preciso 
sofrer e perder. Somente obedece 
quem não raciocina, não calcula 
e não questiona. É por isso que 
só tem fé quem deixa de agir ra-
cionalmente e se coloca sob o go-
verno do Espírito de Deus. Os que 
têm fé provam que têm Deus em 
seu interior e em suas atitudes os 
outros veem Deus. Agora você es-
colhe: fé ou razão? Desta escolha 
virá o desfrute da presença e das 
bênçãos de Deus. Sergio Alves

Acesse:
www.TVmenorah.com.br 
www.paodejuda.com.br

www.lojaeditoraventosul.com

Prefeitura trabalha na
regularização de entidades, 

associações e bairros
A Prefeitura de 

Canela, por 
meio da Secre-

taria de Meio Am-
biente, Urbanismo e 
Mobilidade Urbana, 
está trabalhando na 
regularização de en-
tidades não gover-
namentais, associa-
ções de moradores e 
bairros do municí-
pio. A tarefa está sob 
a responsabilidade 
do assessor Executi-
vo Irineo Grings, com 
supervisão do secre-
tário Paulo Tomasini. 
Ao todo 14 Associações 
de Moradores já fo-
ram legalizadas com 
o apoio da atual Ad-
ministração Munici-
pal de Canela, além 

da Igreja Missionária 
Restaurando Vidas. “A 
Prefeitura oferece gra-
tuitamente os serviços 
jurídicos para auxiliar 
as entidades e associa-
ções, sendo que o único 
custo está relacionado 
a documentação ne-
cessária em cartório”, 
explica Grings.

O processo tam-
bém envolve a no-
menclatura e novos 
mapas dos bairros de 
Canela, atendendo de-
terminação dos Cor-
reios. “Estamos pro-
movendo uma nova 
divisão e um agrupa-
mento de pequenos 
bairros”, revela o se-
cretário de Meio Am-
biente, Urbanismo e 

Mobilidade Urbana, 
Paulo Tomasini. Os 
novos mapas estão 
sendo produzidos pela 
Prefeitura e entregues 
para as associações 
de moradores para 
serem disponibiliza-
dos à comunidade. “Já 
temos novos mapas 
definidos para 10 bair-
ros de Canela”, afirma 
Tomasini. O trabalho 
terá continuidade em 
2019 com o objetivo de 
atingir todas as asso-
ciações de moradores 
e bairros da cidade. 
Mais informações so-
bre o serviço pelo tele-
fone (54) 9.9656-9813, 
com o assessor execu-
tivo Irineo Grings.

Associações de 
moradores já 
legalizadas: Vila 

Suzana, Saiqui, Jar-
dim das Fontes, Alpes 
Verdes, São José, Eu-
gênio Ferreira, São Ra-
fael, Santa Terezinha, 
Bairro Boeira, Bom Je-
sus, Leodoro de Azeve-
do, Bairro Dante, Bair-
ro Maggi e Remanso

Associações de 
moradores em 
processo de 
regularização:
Santa Marta, Ca-

nelinha, São Luis e 
Palace Hotel.

Entidade regulari-
zada: Igreja Missioná-
ria Restaurando Vidas.

Foto: D
ivulgação 

Faleceu em 22/12/18, Judite Lopes 
Alves, 67 anos, viúva, moradora do 
bairro São Luís, deixa filhos, noras, 
genros e netos. Foi sepultada dia 
23/12/18 no Cemitério Municipal de 
Canela. Serviços fúnebres realizados 
pela Funerária Divina Paz. 

Faleceu em 23/12/18, Alirio Pauli-
no Daros, 85 anos, viúvo, morador do 
bairro Canelinha, deixa filhos, no-
ras, genros e netos. Foi sepultado dia 
23/12/18 no Cemitério Ecumênico Par-
que das Araucárias. Servicos fúnebres 
realizados pela Funerária Divina Paz.
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Bola 8 é o campeão do Municipal de Futsal
O Departamento Mu-

nicipal de Esporte 
e Lazer encerrou 

sua maior competição do 
ano, o Campeonato Mu-
nicipal de Futsal, na últi-
ma sexta (21). Neste ano, o 
DMEL apostou em um tor-
neio único de futsal, sem a 
tradicional disputa da se-
gunda divisão. Além disso, 
todos os jogos foram dispu-
tados em quadra oficial.

A final, não trouxe 
muita novidade. Chegaram 
à disputa de título as duas 
equipes que dominaram 
o certame desde março, 
quando iniciou, cada um 
em sua chave.

Assim, Bola 8/Espelho 
Gaúcho, um dos maiores 
vencedores do futsal ca-
nelense nos últimos anos, 
e Mercado Tiririca se en-
frentaram na segunda (17), 
para a primeira partida da 
final, jogo em que o Bola 8 
venceu por 3 x 1.

O segundo jogo, na noi-
te de sexta, teve quatro gols 
de Danrlei e um de Max, 
para o Bola 8, selando a 
vitória por 5 x 4, mesmo 
trazendo vantagem da pri-
meira partida. Guilherme, 
Espeto, Alisson e Fabrício 
descontaram para o Tiriri-
ca, mas não teve jeito, com 
três gols de vantagem no 
placar agregado o time al-
vinegro levantou a taça.

Confira como ficou a 
premiação:

Campeão: Bola 8/
Espelho Gaúcho

Vice-Campeão:
Mercado Tiririca

3º Lugar: Banamengue/
Oito E Meia

4º Lugar: Vila Boeira/
Curingas Bar

Disciplina: Bola 8/Espelho 
Gaúcho

Goleador: Mateus - Bola8/
Espelho Gaúcho – 43 gols

Goleiro menos vazado: 
Jader - Bola 8/Espelho 
Gaúcho – 36 gols sofridos

Melhor treinador: Daniel 
Model - Bola 8/Espelho G.

Destaque do
Campeonato: Jader - Bola 
8/Espelho Gaúcho

Revelação do campeonato: 
Nenê - Mercado Tiririca

Destaque da final: Danrlei 
- Bola 8/Espelho Gaúcho

FOTOS: ED
U
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União Rancho Grande é campeão do Varzeano
A última compe-

tição do ano de 
Canela encer-

rou no sábado (22), 
com a final do Var-
zeano – Campeonato 
Municipal de Futebol 
de Campo, primeira 
divisão.

Se enfrentaram, 
em jogo único, União 
Rancho Grande e Gre-
en Open. O único gol, 
da partida foi marca-
do por Fabinho, dando 
o título para o UGR.

Confira como fi-
cou a premiação:

Campeão: União 
Rancho Grande

Vice-campeão: Green Open

3º lugar: Âncora

4º lugar: Mercenários

Destaque da 
Final: Douglas 
(Prego) - União 
Rancho Grande

Disciplina:
Âncora

Goleador: 14 gols
Jackson –
Mercenários

Goleiro menos 
vazado: Didi - 
União Rancho 
Grande – 10 gols 
sofridos

Melhor trei-
nador: Daniel 
Martins - União 
Rancho Grande

Destaque do 
campeonato: 
Jonatas

Revelação do 
Campeonato: 
Giovane - União 
Rancho Grande

FOTOS: ED
U
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Taxista acusado de
esfaquear ex-companheira

é encontrado enforcado
O Delegado de Grama-

do, Gustavo Barcellos, 
confirmou que um ta-

xista que estava sendo procu-
rado por agredir e esfaquear 
a ex-companheira, foi en-
contrado morto, pouco antes 
das 16h de sexta (21), em um 
imóvel próximo à Delegacia de 
Gramado.

Barcellos informou que a 
Polícia Civil vinha procurando 
por ele desde a noite de quin-
ta. “Ele residia no local onde foi 
encontrado, ao que tudo indi-
ca foi suicídio, embora a perí-
cia que vai afirmar a causa da 
morte”, disse.

Paulo Cesar Machado, de 
45 anos, na noite de quinta, 
(20), por volta das 19h30min, 

Paulo Cesar Machado,
de 45 anos

esfaqueou sua ex-companhei-
ra na Linha Carahá.

Segundo registro da Bri-
gada Militar, um popular in-
formou, via 190, que havia so-
corrido a mulher, de 30 anos e 
levou ao Hospital de Gramado.

A vítima relatou à BM que 
foi seguida pelo seu ex-com-
panheiro, desde o trabalho 
até próximo à sua residência, 
quando ele teria derrubado 
ela de sua motocicleta. Após, 
o agressor bateu a cabeça da 
mulher contra o solo e desfe-
riu, no mínimo, três golpes de 
faca no peito da vítima.

O taxista fugiu do local, 
mas deixou cair seu telefone 
quando populares tentavam 
socorrer a vítima.

A mulher não corre risco 
de vida.

FOTO: REPRODUÇÃO

Suspeito de
atropelar BM em 
Taquara é preso 

em São Chico
Por volta das 

18h30min de terça 
(25), dois soldados se 
deslocavam de Canela 
para São Francisco de 
Paula quando avista-
ram um indivíduo em 
atitude suspeita, dei-
tado atrás de uma pe-
dra na beira da estra-
da, falando no celular.

Eles retornaram 
e realizaram a abor-
dagem do indivíduo, 

sendo constatado que 
se tratava de Gustavo 
Machado de Moura, 
suspeito de ter atrope-
lado um sargento em 
Taquara. Foi dada voz 
de prisão ao suspeito 
e solicitado apoio da 
guarnição de serviço 
para conduzi-lo aos 
trâmites legais.

O acusado tinha 
mandado de prisão 
decretado.

FOTO: REPROD
U

ÇÃO/BM
FAKE NEWS: Tiroteio no

feriado de Natal não aconteceu
No final da tarde 

de segunda (24), cir-
culou na rede social 
WhatsApp uma men-
sagem dizendo que 
um tiroteio estava 
acontecendo na Vila 
Miná e que pelo me-
nos uma pessoa teria 
sido baleada.

Até mesmo a 
guarnição dos Bom-
beiros foi acionada 
para atender a ocor-
rência.

O vídeo, que mos-
trava viaturas da Bri-

FOTO: REPROD
U

ÇÃO

Homem morre após ser agredido 
por outros dois, a cavalo

Uma agressão em 
via pública resultou 

em mais uma morte 
após o uso de violên-
cia, em Gramado. Se-
gundo o delegado de 
Polícia, Gustavo Bar-
cellos, o autônomo 
Luiz Antônio Mendes 
Vargas, 49 anos, mor-
reu nesta segunda 
(24), no Hospital Ar-
canjo São Miguel, de 
ferimentos decorren-

tes de uma agressão 
física.

O fato teria acon-
tecido na noite de do-
mingo (23), quando 
Luiz foi agredido em 
via pública por três 
homens, dois deles a 
cavalo. A discussão, 
que a princípio teria 
iniciado com a co-
brança de uma dívida, 

evoluiu para a agres-
são e os suspeitos to-
caram o cavalo para 
cima da vítima.

O registro inicial 
foi de lesão corporal, 
os envolvidos já foram 
identificados e o in-
quérito vai depender 
das provas colhidas 
para definir o enqua-
dramento do crime.

gada Militar, com 
aglomeração de pes-
soas e sirenes tocan-

do, na verdade era um 
registro da distribui-
ção de brinquedos, em 

razão do Natal, em 
uma ação da própria 
BM.
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Brigada Militar realiza ação
social de Natal em Canela

A Brigada Militar, 
através do Pelotão de 
Operações Especiais, 
realizou, na segun-
da (24), a entrega de 
brinquedos e doces 
para crianças de Ca-
nela. 

Os brinquedos 
foram arrecadados 
através de evento do 
Planeta Magia e os 
doces foram doados 
por empresários e 
comerciantes de Gra-
mado e Canela.

FOTO: REPROD
U

ÇÃO

Lutador de Canela busca auxílio 
para intercâmbio na Europa

O gaúcho, lutador 
de MMA, Luiz Fernan-
do Corrêa, recebeu 
convite para ir treinar 
na Europa. Ele mora 
atualmente em Ca-
nela e é auxiliado por 
empresários locais e 
realiza treinamentos 
na academia de Pedro 
Finger.

Fernando já rea-
lizou diversas lutas 
oficias e quando trei-
nava em Gramado foi 
considerado uma pro-
messa. Na vizinha ci-
dade, conheceu o trei-
nador André Benkei, 
que hoje trabalha na 
Áustria e está mon-
tando um espaço cha-
mado Infinty Fight, 
para o qual gostaria 
de contar com o gaú-

FOTO: REPROD
U

ÇÃO

cho.
Existe o acerto de 

que, quase imedia-
tamente, Fernando 
possa estar lutando 
em competições eu-
ropeias, porém, ele 
necessita arcar com o 

custo de viagem e dos 
primeiros meses de 
treinamento.

Para isso, o lu-
tador está pedindo 
a colaboração da co-
munidade regional 
para angariar fundos 

e viabilizar a viagem. 
Diversas promoções 
estarão sendo feitas 
nos próximos meses 
e quem quiser cola-
borar pode entrar em 
contato pelo fone (54) 
9666-7472.

Canela tem novos sargentos
no Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros 
de Canela comemorou, na 
última sexta (21), a promo-
ção de dois de seus inte-
grantes.

Os soldados Roger 
Martins e Edgar de Moura 
prestaram concurso públi-
co e foram promovidos ao 
cargo de sargento.

A comemoração foi 
com o tradicional banho de 
mangueira. Parabéns aos 
novos oficiais canelenses.

FOTOS: REPRODUÇÃO

Edgar de Moura Roger Martins

IPTU: parcela 
única vence em 

31 de janeiro
A Prefeitura de Ca-

nela está finalizando 
o processo de emissão 
dos carnês referen-
tes ao IPTU – Imposto 
Predial e Territorial 
Urbano de 2019 e da 
Taxa de Coleta de Lixo. 
Conforme o secretário 
titular da pasta, Lu-
ciano Melo, os mais 
de 21 mil carnês serão 
entregues nas resi-
dências a partir de 7 
de janeiro.

Para os contri-
buintes que optarem 
por efetuar o paga-
mento à vista, o prazo 
final é no dia 31 de ja-
neiro, contando com 
7% de desconto, além 
de 3% de desconto 
para os imóveis que 
estão em dia com o 
município. “No paga-
mento à vista o nosso 
contribuinte que entra 
na categoria de bom 
pagador pode atingir 
até 10% de desconto”, 
frisa Luciano Melo.

Já o pagamento 
parcelado poderá ser 
realizado em até 11 
vezes, com o primeiro 
vencimento agendado 
para o dia 15 de feve-
reiro. “Os recursos do 
IPTU são imprescindí-
veis para que possa-
mos oferecer serviços 
ainda mais qualifica-
dos para nossa comu-
nidade, possibilitando 
investimentos em áre-
as importantes como 
saúde, educação, in-

fraestrutura urbana, 
entre outras”, destaca 
o secretário Luciano 
Melo.

Revisão
de Valores
A solicitação de 

revisão de valores do 
IPTU pode ser solici-
tada na Secretaria da 
Fazenda até 31 de ja-
neiro de 2019.

Formas de
pagamento
Na Prefeitura Mu-

nicipal e até o mo-
mento nas agências 
credenciadas do Ban-
risul, Caixa Econômi-
ca Federal e Itaú.

2ª via pelo site
da Prefeitura
A partir de 3 de 

janeiro, o contribuin-
te poderá imprimir a 
2ª via do boleto para 
pagar o IPTU de 2019 
através do sitewww.
canela.rs.gov.br, no 
link “Serviços On 
Line”, aba “Emissão 
de 2ª Via DAM IPTU”.

Demais impostos
ISS – 1ª parcela: 

10/03/2019; 2ª parcela: 
31/05/2019; 3ª parcela: 
31/08/2019; 4ª parcela 
30/11/2019.

Alvará Sanitá-
rio – Vencimento em 
10/03/2019

Taxa de Alva-
rá – Vencimento em 
10/03/2019

FOTO: REPRODUÇÃO
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Câmara de Vereadores faz balanço de 2018
Na manhã da 

sexta (21), o 
presidente da 

Câmara de Vereado-
res de Canela, Alberi 
Dias (PPS), acompa-
nhado dos vereado-
res Carlos Oliveira (1º 
Secretário), Marcelo 
Savi (2º Secretário), 
Jerônimo Terra Ro-
lim e Carmen Lúcia 
de Moraes, recebe-
ram a imprensa de 
Canela e região para 
repassar os resul-
tados da gestão de 
2018 e responder aos 
questionamentos dos 
jornalistas.

Alberi Dias elen-
cou diversas ações 
que fez durante o ano 
e deixou claro que a 
sua ideia foi inves-
tir na infraestrutura 
da Câmara, para que 
os vereadores e ser-
vidores pudessem ter 
condições de exercer 
seu melhor e assim, 
trazer mais resulta-
dos para a comunida-

 Repasses e melhorias
- Melhorias de Calçadas 

em frente a Câmara de Ve-
readores -  R$ 25 mil

- Repasse de R$ 300 mil 
para o Hospital de Caridade 
de Canela e R$ 200 mil para 
aquisição de Rolo Compres-
sor pela Secretaria de Obras

- Novo repasse de R$ 175 
mil reais para o Hospital de 
Caridade de Canela

- Repasse de R$ 60 mil 
reais para o Corpo de Bom-

beiros.
- Repasse de R$ 50 mil 

reais para a Brigada Militar
- Repasse de R$ 25 mil 

reais para a Polícia Civil
- Terceiro repasse, este 

de R$ 325 mil reais para o 
Hospital de Caridade de Ca-
nela

- Aquisição de 16 compu-
tadores novos

- Aquisição de 30 cadei-
ras novas

- Aquisição de equipa-

mentos para melhoria das 
transmissões das Sessões 
Legislativas

- Limpeza da caixa 
d'água e pintura do Plenário

- Elaboração de projeto 
e execução do Plano de Pre-
venção Contra Incêndio

- Compra e instalação 
da cancela eletrônica do es-
tacionamento

- Substituição das lâm-
padas fluorecentes para Led 
e melhorias na iluminação 

externa da Câmara
- Remodelação da calça-

da em frente à Câmara

Total de
Proposições em 2018:
- Projetos de Lei: 233 (En-

tre PLO, PLL, PLC e PDL) - In-
dicações: 468

- Moções: 94
- Pedido de Informações: 

80
- Pedido de Providên-

cias: 50

de. Além disso, Alberi 
lembrou das quatro 

sessões itinerantes 
realizadas durantes 

o ano em bairros da 
cidade, o que para ele 

é muito importante, 
pois aproxima ainda 

mais a comunidade 
dos vereadores.
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Alberi Dias entrega camisetas
em prol do Hospital de Canela

Na quarta-feira 
(19), o Presidente da 
Câmara de Vereado-
res de Canela, Alberi 
Dias, esteve visitan-
do o Bazar Solidário 
da Associação Bene-
ficente Amigos So-
lidários de Canela 
(ABASC), que se situa 
na Avenida Oswaldo 
Aranha, n º 320. Na 
ocasião, o vereador 
realizou a entrega de 
100 camisetas do pro-
jeto "Amigos do HCC", 
lançado pelo próprio 
Alberi, para levantar 
recursos para o Hos-
pital de Caridade de 
Canela.

Além da renda 
com a venda destas 
camisetas, que po-
dem ser adquiridas 
tanto no Bazar Soli-
dário da ABASC, como 
na Câmara de Verea-
dores de Canela, na 

bancada do PPS, Albe-
ri Dias já conta com 
muitos voluntários 
inscritos no projeto, 
que mensalmente do-
arão valores ou dona-
tivos para o Hospital. 
Além da comunida-
de em geral, diver-
sos comerciantes já 

abraçaram a causa e 
prometeram doações 
mensais ao projeto.

"Este é um peque-
no passo que estamos 
dando para tentar 
melhorar a situação 
que se encontra o nos-
so Hospital. Se con-
seguirmos mensal-

mente com o projeto, 
será gerada uma ren-
da muito importan-
te para a instituição. 
Não podemos permi-
tir jamais que o hos-
pital feche, e por isso, 
precisamos nos enga-
jar nessa campanha", 
finalizou Alberi Dias.
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Município
viabiliza construção 
de rede trifásica no 

interior
Um convênio en-

tre Prefeitura de Ca-
nela e Governo do 
Estado, por meio da 
Secretaria de Minas 
e Energia (SME), refe-
rente à Consulta Po-
pular 2016/2017, via-
biliza a ampliação de 
3,475 quilômetros de 
rede trifásica para as 
localidades de Bugres/
Rancho Grande.

São R$ 224.300,90 
do Governo Estadual e 
R$ 58.512,07 da Prefei-
tura que beneficiarão 
cerca de 28 famílias. 
Com a rede trifásica 
mais três agroindús-
trias e um aviário se-
rão instalados nas lo-
calidades.

“Os agricultores 
comemoram a con-
quista, que muito be-

neficia o setor, propor-
cionando qualidade de 
vida, agilidade, cres-
cimento e desenvol-
vimento para a agri-
cultura do município” 
comenta o prefeito 
Constantino Orsolin 
que esteve nas locali-
dades acompanhando 
o início dos serviços 
executados pelo Rio 
Grande Energia (RGE).

FOTO: RITA SOU
ZA
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Parabéns, Canela!
Quando me perguntam se sou natural 

de Canela, geralmente respondo: “nascido 
e criado na Rua Sete”! Isso com uma ênfase 
característica de orgulho na voz.

Eu sei que sou bairrista, isso até me 
atrapalha um pouco. Mas, fazer o quê?

Essa minha paixão por minha cidade, 
junto com meu gosto por história da região 
e da minha família, me fizeram uma espé-
cie de pesquisador amador deste assunto.

A família Martins da Rocha chegou nas 
terras do Campestre, provavelmente, no 
início da década de 1910, o que me dá pro-
priedade para dizer que estamos por aqui 
há mais de um século.

Os “Taquara”, como era conhecida a fa-
mília (uma porque vieram de Taquara, ou-
tra porque eram magros e altos, caracterís-
tica que não herdei), aqui se instalaram e 
fazem parte da história da cidade.

Hoje, comemoramos mais um aniver-
sário de Canela, aniversário de sua passa-
gem de Vila para cidade, pois, se formos ler 
a coluna do Luiz Antônio Alves, lá na pági-
na 4 do Caderno Dois, veremos que já exis-
tia gente por aqui há mais de 200 anos.

Quando iniciei a reforma da casa que 
hoje abriga a Folha de Canela, encontrei 
alguns documentos que por aqui ficaram 
esquecidos. Um deles é datado de março de 
1944 e ainda cita Canela como Vila.

Escrevi acima alguns recortes, acredito 
que entender quem somos, de onde e por-
que viemos é fundamental para projetar-

mos o futuro.
Vida longa e próspera à nossa cidade! 

Parabéns à Canela e a todos os canelenses!

Canela, a maior cidade da região
Nossa região é formada por Picada Café, 

Nova Petrópolis, Gramado, Canela e São 
Francisco de Paula. Em termos de habitan-
tes, Canela é a maior cidade da região.

Já passou da hora de nós, canelenses, 
absorvermos esta informação, para o bem 
e para o mal.

Para o bem, pois devemos nos orgulhar 
de nossa cidade e tudo o que ela represen-
ta para a região e para o Estado. Somos a 
maior cidade da maior região turística do 
Estado, de um polo que é referência no País.

Nós somos Canela, afinal!
Para o mal, porque devemos entender 

que com nosso crescimento, vem algumas 
mazelas. Somos uma cidade de interior 
muito desenvolvida, com isso, sofremos 
com o fluxo migratório, com as áreas in-
vadidas e com o custo social na educação, 
saúde e assistência social.

Canela vem amadurecendo muito, mas 
é bom prestar atenção nestes sintomas 
para podermos, cada ano, mais orgulho-
sos, comemorar o aniversário de nossa ci-
dade.

Mudança no secretariado
Em coletiva de imprensa na manhã de 

quinta (20), o prefeito Constantino Orsolin, 
antes de falar sobre o asfaltamento das 
ruas centrais de Canela, fez uma breve re-
trospectiva de seu governo em 2018.

Em certo momento, falou muito super-
ficialmente sobre mudanças no Governo, 

como a saída de João Carlos dos Santos da 
chefia do departamento de Controle Inter-
no. João deve se aposentar e “curtir a vida”, 
segundo Orsolin.

Mais tarde, em conversas de bastido-
res, foi possível descobrir que as mudanças 
planejadas pelo prefeito são mais profun-
das e significativas.

A principal delas mexe em duas das 
principais secretarias municipais. Vilmar 
Santos, homem forte do governo Constan-
tino, deve deixar a Secretaria de Governan-
ça e Administração e assumir o comando 
da Saúde. Com isso, o atual secretário de 
Saúde, Jean Spall, pode ser conduzido para 
a chefia do Controle Interno.

Paulo Nestor Tomasini (PSDB) é um 
dos nomes cotados para assumir a Secre-
taria de Governança. Com isso, um nome 
que não faz parte do Governo pode assumir 
a Secretaria de Meio Ambiente e Planeja-
mento, cargo hoje ocupado por Tomasini, 
ou mesmo Jean Spall ser conduzido para o 
Meio Ambiente.

As informações não são oficiais e, se es-
tas mudanças acontecerem, será mais pró-
ximo ao fim de janeiro de 2019, pois diver-
sos secretários estão saindo de férias entre 
esta semana e semana que vem, aprovei-
tando os feriados de Natal e Ano-Novo.

Feliz Ano Novo
Vencemos 2018. Oiga-lhe tchê, que ani-

nho difícil. Vamos comemorar, afinal, es-
tamos aqui, podendo erguer um brinde na 
noite da próxima segunda.

Uma coisa que venho notando com as 
pessoas com quem converso, é um grande 
otimismo para o ano que vem e isso é meio 
caminhado andado para crescermos ainda 
mais.

No más, quero agradecer a parceria de 
todos, equipe da Folha, colaboradores, en-
tidades, anunciantes, leitores. Muito obri-
gado.

Desejo a todos uma ótima virada de 
ano. Que tenhas muita paz, saúde e reali-
zações em 2019. Vamos juntos escrever esta 
história.

Boas festas e até ano que vem!
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