
Sexta-feira, 4 de janeiro de 2019 :: Edição 344 :: Ano VII ::                               :: www.portaldafolha.com.br ::       54 3282.2739 :: www.portaldafolha.com.br ::       54 3282.2739

Cliente reage e mata
assaltante em São
Francisco de Paula.

Página 4

Evento gratuito na Praça João Corrêa encerra
programação do Sonho de Natal.Página 6

Primeiro canelense a
nascer em 2019 é um

menino. Página 3

Festival traz shows
gratuitos para o Lago São 
Bernardo. Caderno Dois

Paralamas do Sucesso
fazem show neste sábado
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Rodeio de
Canela inicia na 
próxima quarta

Com mais de R$ 80 mil em prêmios,
evento abre o calendário de rodeios

do Estado em 2019. Página 5
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8 Metas de Ano Novo
e como alcançá-las!
Passar mais tempo com 

a família: Nossa vida é muito 
agitada e nosso tempo consu-
mido por nossas carreiras. A 
vida familiar acaba fi cando 
de lado e, infelizmente, isto 
afeta seus entes queridos e 
seus relacionamentos. É im-
portante passar um tempo 
com as pessoas que você ama, 
a vida é curta, não perca os 
momentos que você tem com 
suas pessoas favoritas.

Busque encontrar tempo 
em sua agenda ocupada esco-
lhendo um momento ou ati-
vidade que sua família possa 
fazer junta. Até mesmo coisas 
simples como jantar juntos já 
pode fazer a diferença.

Entrar em forma: Exercí-
cios regulares estão relacio-
nados com mais benefícios 
para a saúde do que qualquer 
outra coisa. Os estudos mos-
tram que isto reduz o risco de 
alguns cânceres, aumenta a 
longevidade, ajuda a alcan-
çar e manter a perda de peso, 
melhora o humor, abaixa a 
pressão sanguínea e até me-
lhora a artrite. Resumindo, 
os exercícios o mantêm sau-
dável e faz você parecer e se 
sentir melhor. Por que não 
usar este momento para co-
meçar a entrar em forma 
para o próximo verão. Vá para 
a academia e inscreva-se em 
uma aula!

Parar de fumar: Permi-
ta que este ano seja aquele 
em que você abandona este 
hábito. Mesmo se você já ti-
ver tentado antes e falhado, 
não deixe que isso o desani-
me. Na média, os fumantes 
tentam cerca de quatro vezes 
antes de parar de vez. Comece 
a aproveitar a sua vida sem o 
fumo! Nunca é tarde demais 
para fazer uma mudança em 
sua vida, então se você fi nal-
mente quiser desistir do há-
bito de fumar, então o come-
ço do ano talvez seja o melhor 
momento para fazer isso

Aproveitar mais a vida: 
A vida irá te decepcionar e 
muitas vezes ela é injusta. O 
truque para sair destes pen-
samentos é sacudir a poeira 
e dar um passo à frente. Cada 
um de nossos problemas é 
um marco. Nós podemos sair 
dessa apenas se nunca desis-
tirmos! A vida é curta demais 
para vermos apenas os lados 
negativos.

É uma reclamação co-
mum as pessoas estarem 
sempre incomodadas pelo 
estresse, então é hora de as-
sumir a responsabilidade e 
tentar relaxar fazendo suas 
atividades favoritas com 
mais frequência. Fazer isso 
não só faz com que você se 
sinta mais relaxado, mas 
também melhora o seu de-
sempenho no trabalho. Pare 
com os 3 “C’s” do Mal: Criti-
car, Condenar e Comparar.

Aprender Algo Novo: 
Exercite o seu cérebro! Você 
conhecerá novas pessoas 
quando estiver aprenden-
do algo novo e isto o tornará 
uma pessoa mais interessan-
te para se conversar.

Você pode aprender uma 
nova língua – isto ampliará 
os seus horizontes e dará a 
você um motivo para visitar 
outro país, trocar a sua dose 
diária de TV por uma dose de 
literatura (tente ler um bom 
livro todos os meses), faça 
Sudoku ou Palavras Cruzadas 
ou qualquer outro exercício 
para o cérebro, aprenda a co-
zinhar, você pode viajar e ofe-
recer a sua ajuda ao redor do 
mundo, você pode escolher 
passar um tempo ajudando 
uma criança ou ir ajudar no 
abrigo de animais local, há 
muitas organizações volun-
tárias não lucrativas que po-
dem realmente se benefi ciar 
com sua ajuda.

Separar mais tempo 
para você: Se você se ama a 
vida fi ca muito mais fácil, 
e você vê o lado positivo da 
vida. Você precisa de tempo 
para aprender sobre si mes-
mo e amar a si mesmo. En-
contre um tempo para você 
para descobrir que tipo de ob-
jetivos você quer alcançar em 
sua vida e no futuro.

Diminuir o álcool: Me-
lhora a sua saúde, economi-

za dinheiro, faz você 
acordar rejuvenesci-
do e ser mais produ-
tivo. Defi na um obje-
tivo, e conte os seus 
motivos para este ob-
jetivo, esvazie o seu 
armário de bebidas 
em casa (jogue na 
lixeira), substitua a 
bebida por atividades 
positivas. Se envolva 
com um grupo comu-
nitário, adquira um 
passatempo ou vá à 
academia. Cerque-se 
de amigos que não o 
pressionarão a beber.
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“Feliz 2019! Que a gente continue cultivando bons
sentimentos e perseguindo os sonhos que ainda não

foram alcançados com uma dose extra de motivação!”

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: sextas-feiras, 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/

Curso: Instagram para Negócios
Iniciantes
Data: 15,16 e 17 de janeiro de 2019
Horário: terça, quarta e quinta das 18h às 
22h

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

Curso: Instagram para Negócios
Avançado
Data: 05, 06 e 07 de fevereiro de 2019
Horário: terça, quarta e quinta das 18h às 
22h

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

nascido em 2019
O primeiro cane-

lense de 2019 nasceu 
apenas no dia 02 de 
janeiro, às 16h08min. 
Com 3,74 quilos, o me-
nino Pedro Henrique 
chegou de parto nor-
mal e deve receber 
alta ainda hoje.

Os pais, Marcos 
Felipe Fagundes Tei-
xeira, 19 anos, e Domi-
nique Benetti Rossa, 
estão muito felizes 
com a chegada do 
bebê. Correu tudo bem 
no parto e Pedro Hen-
rique veio cheio de 
saúde.

Apesar de o pri-
meiro bebê de 2019 em 
Canela ter demorado 
para chegar, agora 
temos mais novos ca-
nelenses. Uma linda 
menina nasceu logo 
em seguida e pelo me-
nos cinco partos es-
tavam programados 
para quinta (3).

FOTOS: FRANCISCO ROCHA

No sábado, dia 05 de janei-
ro, das 8h às 18h30min, na Co-
opec, em Canela, será realizado 
o Seminário de  Valorização da 
Vida, com  representantes do 
movimento espírita, que  esta-
rão abordando o tema suicídio 
sob a ótica espírita, com base no  
livro Memórias de um Suicida, 
da médium, Ivone do Amaral 
Pereira. Convidados de outros 
estados, como Hélio Ribeiro e 

Carmem Silveira  do Rio de Ja-
neiro, Ivana Raisky de Goiás e 
Felipe Menezes do Amapá, irão 
trazer o enfoque do espiritismo 
para um tema relevante, espe-
ciamente nos dias de hoje, como 
forma de prevenção ao suicídio.

A entrada é franca, sendo 
solicitado apenas dois quilos de 
alimento não perecível, que se-
rão destinado para instituições 
da região.

Seminário Valorização da Vida

Então, seu
cliente quer
processar a

Corsan?

Sim, excelência!
Ela atrapalha 

sua vida sexual!

Eu não consigo
tomar banho!

Gramadozoo comemora
nascimento de papagaio-charão
Os técnicos do 

Gramadozoo estão 
animados com o nas-
cimento e crescimen-
to saudável de um de 
papagaio-charão – a 
ave símbolo de Gra-
mado. O filhote com-
pletou 45 dias de vida 
nesta quinta-feira (3).  
Os veterinários estão 
monitorando a pe-
quena ave, que rece-
beu a primeira dose 
de vermífugo.

O papagaio-cha-
rão, que é conhecido 
como papagaio-gaú-
cho por ocorrer so-
mente na região sul 
do Brasil e ter as co-
res da bandeira do 
Rio Grande do Sul, foi 
declarado pela Câma-
ra Municipal de Ve-
readores como a ave 
símbolo de Gramado 
em 2009.

Além do pequeno 

charão, o zoo de Gra-
mado registrou no 
final do último ano o 
nascimento de carde-
ais-amarelo e guarás
-rubra.

 
SOBRE A ESPÉCIE
O papagaio-cha-

rão é endêmico do 
Rio Grande do Sul, ou 
seja, só ocorre aqui, e 
sua plumagem apre-
senta as cores da nos-
sa bandeira: verde, 
vermelha e amarela. 
O dimorfismo sexual 
fica evidente pelo fato 
do macho apresentar 
maior extensão da 
coloração vermelha, 
tanto na cabeça quan-
to nas asas, além do 
porte ligeiramen-
te mais avantajado, 
quando comparados 
com as fêmeas.

O animal apre-
senta íntima relação 

com o pinheiro bra-
sileiro para onde voa 
em grupos em busca 
de alimento ou local 
seguro para pernoi-
tar em dormitórios 
coletivos. Em função 
do tráfico de animais 
e da destruição das 
matas de araucária, 
o animal está ame-

açado de extinção. 
Atualmente, resta 
apenas 1% das flo-
restas de araucária. 
O principal fator de 
risco, no entanto, é 
a captura de filhotes 
nos ninhos para se-
rem mantidos em ca-
tiveiro como animais 
domésticos.
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Parque do Caracol 
recebe 353 mil
visitantes em 2018
Um dos cartões tu-

rísticos mais visitados 
do sul do Brasil, o Parque 
do Caracol, em Canela, 
encerrou 2018 recebendo 
353.819 mil visitantes de 
diversas regiões do país 
e até exterior, um au-
mento de 2,90% se com-
parado a 2017, quando 
se registrou 343.854 mil 
pessoas.

A receita foi de R$ 
5.476.340,00 em 2018, 
um acréscimo de 3,69% 
se comparado ao ano 
anterior que foi de 
5.281,429,00.

O número de isen-
tos, dentre eles os ca-
nelenses também usu-
fruíram do Caracol em 
2018, sendo 21.887 pesso-
as, onde a maioria delas 
comprovaram que resi-
dem na cidade e tiveram 
acesso gratuito no local.

“Os números são 
resultados de uma jun-
ção de fatores: a beleza 
do atrativo, que atrai 
por si só os turistas; a 

organização do Parque 
para receber as pesso-
as de forma adequada; 
a estrutura turística 
de Canela, que faz com 
que a cidade esteja apta 
para amparar turistas 
de diferentes cidades; e 
as estratégias de divul-
gação do destino não só 
para turismo interno 
como para os demais pa-
íses”, ressaltou o Prefeito 
Constantino Orsolin.

O principal cartão
-postal de Canela vem 
recebendo melhorias 
constantes para receber 
os canelenses e visitan-
tes. Entre as melhorias 
foi realizada a reforma 
do mirante, manuten-
ção da rede de esgoto, 
melhorias nas duas qua-
dras de vôlei de areia, 
reforma da praça para 
as crianças, e reforma e 
ampliação de uma casa 
que abriga um centro 
administrativo, vestu-
ário e refeitório para os 
funcionários.
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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 

* O mandamento é este *
Em João 15:12 e João 15:5 está escrito: “O 

meu mandamento é este: que vos ameis uns 
aos outros, assim como eu vos amei... Porque 
sem mim nada podeis fazer”. Jesus é o nosso 
Dono, Ele nos comprou com Seu sangue der-
ramado na cruz. Agora, Ele ordena que nos 
amemos uns aos outros porque antes Ele nos 
amou com Sua morte na cruz. O versículo 13 
diz: “Ninguém tem maior amor do que este: de 
dar alguém a própria vida em favor dos seus 
amigos”. O Senhor Jesus nos tirou da con-
denação eterna e nos trouxe para junto de 
Deus eternamente. Se tivéssemos revelação 
desta verdade, amaríamos a Jesus. Se tivés-
semos realidade do sofrimento de Jesus para 
nos proporcionar a salvação, faríamos muito 
mais para Jesus. Leia os Evangelhos e observe 
a conduta de Jesus como homem para tornar-
Se o Salvador. Seja constrangido pela obra de 
Cristo! Sergio Alves

ORAÇÃO Novo nascimento
Amado Pai Celestial, em nome do Senhor 

Jesus Cristo, chego a Ti, pela fé, e neste mo-
mento confesso que sou um pecador e careço 
da Tua glória, eu me arrependo da minha vida 
de pecados em que estive rejeitando a Tua gra-
ça e Te peço misericórdia e pelo Sangue de Jesus 
recebo o Teu perdão.

Eu abro o meu coração e Te convido a fazer 
em mim morada permanente, eu declaro que 
Te aceito como único Senhor e Salvador da mi-
nha vida. Senhor me integra hoje no Corpo de 
Cristo e escreve o meu nome no livro da vida. 
Eu Te agradeço e Te louvo em nome do Senhor 
Jesus Cristo. Amém.

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

Cliente reage e mata assaltante 
em São Francisco de Paula
Um assaltante 

morreu após ser ba-
leado, por volta da 
00h15min de quinta 
(3). O fato aconteceu 
na localidade de Vár-
zea do Cedro, interior 
de São Francisco de 
Paula.

Segundo a Brigada 
Militar, dois homens 
entraram no estabe-
lecimento, muito fre-
quentado por veranis-
tas que viajam para o 
litoral, e anunciaram 
o assalto.

Um cliente entrou 
em luta corporal com 
um dos assaltantes e 
lhe atingiu com uma 
arma de choque. O cri-
minoso deixou a arma 

cair e o cliente pegou 
o revólver, efetuando 
três disparos de arma 
de fogo contra o assal-
tante, atingindo dois 
no criminoso, um de-
les no rosto. O assal-
tante morreu no local.

O assaltante mor-
to não havia sido 
identificado até o fe-
chamento desta edi-
ção. O segundo indiví-
duo saiu correndo em 
direção ao mato e até 
o momento não foi 
encontrado.

A guarnição da BM 
registrou a ocorrên-
cia e, após, o cliente 
foi liberado pela DPPA 
Taquara e responderá 
em liberdade.
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A arma usada, um 
revólver calibre 38, 
Marca Taurus, consta 
como furtada no dia 
04 de novembro de 

2018, em ocorrência de 
furto arrombamento 
em residência, na RS 
453, estrada da Várzea 
do Cedro.

Resgate animal: Bombeiros salvam
cadela que ficou presa em lança de portão
Na noite da última 

segunda (31), os Bom-
beiros de Canela rea-
lizaram o resgate de 
uma cadela que, assus-
tada com os fogos de 
artifício, acabou se ma-
chucando gravemente.

Branquinha, uma 
cadela sem raça defi-
nida, entrou em pâ-
nico com o barulho 
e tentou passar pela 
grade do portão da 
casa onde reside, na 
Vila dante. Ela ficou 
presa e uma lança do 
portão acabou perfu-
rando sua barriga.

Os Bombeiros fo-
ram até o local e re-

tiraram o animal, 
cortando o portal com 
o desencarcerador 
hidráulico e a ferra-
menta corta-pedal. A 
cadela foi levada ao 
Hospital Veterinário 
Álvaro Abreu, onde 
passou por uma cirur-
gia. Branquinha passa 
bem, mas segue inter-
nada.

O atendimento foi 
feito pela guarnição 
de serviço na virada 
de ano, Allessandro, 
Hermes, Gabriel, Pet-
ter, Luiz e Reginaldo, 
que com o trabalho, 
preservaram ao máxi-
mo o animal.
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Leitores denunciam descarte inadequado de lixo
Moradores da 

Rua Tio Elias já estão 
perdendo a paciência 
com pessoas que es-
tão utilizando as li-
xeiras do Ginásio da 
APAE, para descarte 
incorreto do lixo.

Segundo eles, em 
dezembro teve várias 
situações. Em geral, 
as pessoas não respei-
tam os dias e horários 

para depositar os re-
síduos, nem mesmo 
colocam os sacos nos 
containers, deixando 
para trás muita sujei-
ra.

Um morador che-
gou a fotografar o 
momento que um ho-
mem tirou seu lixo do 
porta-malas e largou 
no chão, na entrada 
do ginásio.
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Rodeio Nacional de Canela terá
mais de R$ 80 mil reais em prêmios

Provas campeiras, artísticas e fandangos
 fazem parte da programação, de 9 a 13,
no Parque de Rodeios Saiqui

A patronagem do 
CTG Querência 
espera mais 

de mil e quinhentos 
participantes para 
as provas campeiras, 
que iniciam quarta-
feira, dia 9. As ins-
crições para as mo-
dalidades artísticas 
já estão abertas e já 
somam 21 invernadas 
artísticas inscritas, de 
várias cidades do Es-
tado. O evento é uma 
grande integração, 
unindo famílias que 
reverenciam o tradi-
cionalismo e o folclo-
re gaúcho, pois, na 
campeira, crianças de 
três anos de idade até 
senhores com mais 
de 80 anos marcam 
presença e participam 
ativamente das pro-
vas.

Já na artística, 
que ocorrerá no Cen-
tro de Eventos do San-
tuário de Caravaggio, 
os talentos dos pe-
quenos é enaltecido e 

não tem idade para se 
aposentar, com parti-
cipantes de oito a 60 
anos. O Rodeio de Ca-
nela distribuirá mais 
de R$ 80 mil reais em 
prêmios aos vendedo-
res das mais diversas 
categorias.

Os fandangos, 
sempre muito espe-
rados, nesta edição 
ocorrerão nas noites 
de quinta a sábado e, 
contarão com a ani-
mação de consagra-
dos grupos como Os 
Serranos, Grupo Ro-
deio e Candieiro, res-
pectivamente.

A partir do dia 6, 
próximo, o Parque já 
estará aberto para a 
montagem dos acam-
pamentos, que, nor-
malmente, trans-
formam-se em uma 
pequena e colorida 
cidade. Neste ano, o 
acampamento dos 
participantes das pro-
vas campeiras, que 
colocam suas monta-

rias junto as barracas, 
será separado dos de-
mais, buscando ofe-
recer mais segurança 
aos campistas. 

Não será cobrado 
ingresso para o pú-
blico que prestigiar o 
evento, tanto na par-
te campeira, como na 
artística.

Mais informações 
pelo fone (54) 3282-
2666.

O Rodeio Crioulo 
Nacional de Canela 
tem realização do CTG 
Querência. com apoio 
da Prefeitura Munici-
pal, Brigada Militar e 
iniciativa privada.

 
Valores
> Ingressos fan-

dangos:  R$ 25,00 para 
quinta, R$ 30,00 para 
os bailes de sexta e sá-
bado, e o passaporte 
para as 3 noites custa 
R$ 75,00.

> Mesas para 
fandangos:  R$ 25,00 
para sócios e R$ 50,00 

para não sócios
> Terrenos para 

acampamento: só-
cios do CTG Querên-
cia pagam R$ 50,00 
reais por lote, com 
apresentação do reci-

bo de pagamento da 
mensalidade do mês 
de dezembro, sendo 
liberado apenas um 
lote por sócio. Não 
sócio paga R$ 200,00. 
Participantes das pro-

vas campeiras terão 
exclusividade para 
acampar no Parque de 
Rodeios e os demais 
acampamentos serão 
na área do Santuário 
de Caravaggio.
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Emoção e beleza marcam a virada do ano
em Canela com espetáculo de luzes e fogos

A belíssima Catedral de 
Pedra de Canela foi o cená-
rio para a virada do ano em 
Canela. A organização do 31º 
Sonho de Natal estima que 
cerca de seis mil pessoas 
estiveram assistindo o es-
petáculo que marcou a che-
gada de 2019.

Um repertório musical 
especialmente selecionado 
embalou o público e a con-
tagem regressiva próxima 
da meia noite antecedeu 
a queima de fogos que du-
raram oito minutos. Dul-
ce Spindola, turista de São 
Paulo, estava emocionada. 
“É a terceira vez que passa-

mos o final de ano em Cane-
la, e é tudo maravilhoso, es-
tamos todos muito felizes”, 
disse ela. Já o casal, Ricardo 
e Raquel Maluquelli, vindos 
de Minas Gerais, não escon-
diam a alegria. “Muita emo-
ção, realmente tudo aqui faz 
com que tenhamos um novo 
ano cheio de esperanças”, re-
lataram.

As luzes colocadas na 
Catedral de Pedra para os 
espetáculos do Sonho de Na-
tal foram todas acionadas e 
deram um colorido especial 
para a grande festa da che-
gada de 2019 que marcou a 
virada do ano em Canela.

FOTO: VIN
ICIU
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Paralamas é o primeiro show do ano em Canela

Uma das gran-
des atrações 
do 31º Sonho 

de Natal de Canela 
acontece no próximo 
sábado, dia 05 de ja-
neiro, no Multipalco 
da Praça João Corrêa. 
Os Paralamas do Su-
cesso fazem o show de 
lançamento do novo 
disco, “Sinais do Sim”.  
A banda apresenta 
as novas músicas, 
seus grandes suces-
sos, como “Alagados”, 
“Meu Erro”, “Uma Bra-
sileira”, além de can-
ções que estavam há 
muito tempo fora do 
repertório, “O amor 
não sabe esperar” e 
“Capitão de Indústria” 
de Marcos e Paulo Sér-

gio Valle.

Esperança
e experiência
Já passaram mais 

de 30 anos desde que 
Os Paralamas do Su-
cesso queriam tocar 
na capital. Após cen-
tenas de capitais e 
cidades ao redor do 
mundo, Sinais do Sim 
é lançado para con-
firmar o que todos 
sempre souberam: 
Herbert Vianna, Bi 
Ribeiro, João Barone 
e seus parceiros de 
banda e de vida são 
infinitos. Tal longe-
vidade em um país 
como o nosso – e de 
uma banda, inteira, 
não apenas de um 

nome sobreviven-
te – é uma conquista 
rara. Com este novo 
trabalho, a fidelidade 
ao rock brasileiro e 
universal que eles in-
ventaram permanece 
impecável.

Os Paralamas do 
Sucesso chegam ao 
Sonho de Natal de 
Canela com Herbert 
Vianna (voz e guitar-
ra), Bi Ribeiro (baixo) 
e João Barone (bateria 
e vocais). Além dos 
músicos João Fera 
(teclados), Bidu Cor-
deiro (trombone) e 
Monteiro Jr (sax).

O show dos Para-
lamas do Sucesso em 
Canela é gratuito e 
inicia às 20h30min.

FOTO: REPROD
U

ÇÃO

Na noite de sexta-fei-
ra (28), data que Canela 
comemorou 74 anos de 
emancipação política, Mi-
chel Teló subiu ao palco no 
Parque do Lago, animando 
e emocionando a plateia 
de aproximadamente 30 
mil pessoas (segundo os 
organizadores). O cantor 
paranaense, radicado no 
Mato Grosso do Sul, divi-
diu a apresentação entre 
grandes hits de sua carrei-
ra, como as famosas “Ai se 
eu te pego” e “Fugidinha”, e. 
O músicas lançadas recen-
temente sertanejo de raiz 
também teve espaço, com 
a interpretação de clássi-
cos como “Menino da Por-
teira” e “Moreninha Linda”.

Fã de Michel Teló, Ma-

ria Antônio de Azevedo 
conta que chegou cedo e 
era uma das primeiras no 
quadril próximo ao palco. 
“As músicas dele são muito 
animadas”, aponta. “Ai se 
eu te pego”, “Fugidinha” e 
“Mar Parou” são suas can-
ções favoritas do artista, 
justamente pela animação 
que transmitem ao ouvin-
te. A dona de casa Fernan-
da Mineiro da Silva tam-
bém estava animada com 
o show. “Eu acompanho ele 
desde o Tradição, no início 
da carreira. As músicas são 
muito boas”, ressalta.

Teló conduziu o show 
esbanjando carisma. Toda 
a caracterização — des-
de a escolha das músicas 
até a organização do pal-

co — remetia às origens do 
cantor, com uma represen-
tação da roça e da vida no 
campo. Em uma estrutura 
montada especialmente 
para a sua apresentação, 
no Parque do Lago, o mú-
sico fez questão de frisar 
sua identificação com a 
cultura gaúcha, contando 
que se criou dentro de um 
CTG e cantando o clássico 
“Querência Amada”, que 
foi acompanhado em peso 
pela plateia.

O aniversário de Cane-
la foi promovido pela Pre-
feitura Municipal de Cane-
la - Secretaria de Turismo 
e Cultura, com apoio finan-
ceiro do Governo Federal, 
por meio do Ministério do 
Turismo.

Show do Michel Teló com 30 mil pessoas
FOTO: RAFAEL CAVALLI
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Dani Maia

Papo Simples

Nome: Daniela Maia 
Idade: 43 anos
Filiação: Anita Bazzan e Irineu Maia 
Formação: Direito e Administração 
Trabalho: Gato e Sapato e O Boticário
Fato marcante em sua vida: a doença da minha 
mãe durante minha adolescência 
O que te deixa sem jeito: falta de educação 
Uma alegria: minha família
Uma decepção: algumas pessoas... não guardo 
mágoas, mas sinto pelo fato de ter que excluí-las 
da minha vida de um dia para o outro
Ponto forte: controle emocional
Ponto fraco: quando me desentendo com meus 
fi lhos 
Cor preferida: rosa 
Prato preferido: massa
Bebida: cerveja 
Esporte: dança
Hobby: ir para a praia 
Programa de tv: Jornal da Globo ou Jornal das Dez 
da Globo News
Que fazer no domingo: qualquer coisa inusitada, 
sem hora marcada
Animal de estimação: cachorros 
Um fi lme: gosto de fi lmes que me fazem pensar, 
nesse sentido “Beleza Americana” e “Medo da 
Verdade”
Uma música: Wasting Love, Iron Maiden
Um livro: o que estou lendo no momento, “O Amor 
nos Tempos do Cólera” de Gabriel Garcia Márquez
Um defeito: são muitos!!! Segundo meu fi lho, o 
que mais incomoda é a falta de organização com 
horários
Uma qualidade: acreditar nas pessoas 
Uma saudade: do meu fi lho quando era pequeno
Um sonho de criança: ter um irmão mais velho 
(rsrsrs)
O que mais admira numa pessoa: estar sempre 
feliz, de bem com a vida 
O que mais detesta numa pessoa: insatisfação, 
mau humor 
O que tu mudaria em Canela: o planejamento, é 
fundamental para o sucesso na administração de 
qualquer coisa

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: um mal necessário
Educação: só ela pode modifi car a sociedade
caótica em que vivemos
Religião: é o que temos no coração, independente 
de frequentar templos ou igrejas
Amor: sentimento de querer ver a pessoa bem, de 
aceitação, independente de concordar ou não com 
a maneira dela ser e pensar
Família: é ela quem apoia sonhos, que te quer bem 
sem pedir nada em troca. É sinônimo de seguran-
ça, de conforto.
Amizade: amigos são pessoas que nos fazem bem, 
ninguém é feliz sozinho
Casamento: “que seja infi nito enquanto dure...”

*UM RECADO: Seja um incentivador de pessoas, o 
mundo já tem críticos demais. Dê elogios, diga que 
gosta, distribua sorrisos... não deixe para amanhã 
as coisas que realmente são importantes, a vida não 
tem rascunho.

Paralelo
Festival traz 
grandes
nomes da
música para 
São Francisco 
de Paula
Serão três dias de shows
gratuitos no Lago São Bernardo

São Francisco de 
Paula se prepa-
ra para receber 

neste verão a primei-
ra edição do Parale-
lo Festival. O evento, 
com entrada franca, 
movimentará a Ser-
ra Gaúcha nos dias 19 
e 20 de janeiro com 
oito shows de atra-
ções internacionais, 
nacionais e locais às 
margens do Lago São 
Bernardo. Apresenta-
do pelo ator Werner 
Schünemann, o festi-
val terá em seu palco 
artistas dos mais va-
riados ritmos musi-
cais, reunindo estilos 
como blues, jazz e rock 
em um mesmo fi m de 
semana.

O festival inicia no 
sábado, às 17h, com 
abertura da banda Bar-
ba & Blues e segue com 
show do trio pelotense 
Musa Híbrida mistu-
rando sons orgânicos 
e eletrônicos. Depois, 
quem assume o palco 
é o músico norte-ame-
ricano Vino Louden, 
um dos mais respeita-
dos nomes do blues da 
atualidade que desem-
barca no Brasil pela 
primeira vez, vindo de 
Chicago diretamente 
para São Francisco de 
Paula. O encerramen-
to do primeiro dia de 
evento fi ca por conta 
de Erasmo Carlos, que 
acaba de receber em 
Las Vegas o Grammy 
Latino por Excelência 
da Língua Portuguesa 
2018, e apresentará seu 

de Adoniram Barbosa, 
como Trem das Onze e 
Tiro ao Álvaro, além de 
hits de outros compo-
sitores, como Eu Sou o 
Samba e Você abusou.

Inédito no Bra-
sil, o Paralelo Festival 
nasce com a preten-
são de unir qualidade 
e diversidade musi-
cal, contemplando as 
mais variadas faixas 
de idade. “O evento 
busca ainda criar um 
ambiente onde a mú-
sica, o lazer e a con-
templação da natureza 
se deem de forma livre, 
fugindo do conceito 
dos festivais marcada-

O tremendão Erasmo
Carlos abre a programação

novo trabalho, Amor é 
isso, que tem parcerias 
com Emicida, Marcelo 
Camelo, Marisa Monte 
e Adriana Calcanhoto.

No domingo, as 
apresentações iniciam 
às 16, com Yangos, gru-
po de Caxias do Sul, que 
é referência na músi-
ca instrumental do sul 
do Brasil e toca ritmos 
latinos da América 
do Sul, seguidos pela 
cantora Camila Tole-
do misturando jazz e 
brasilidades em can-
ções nacionais inter-
pretadas ou compos-
tas por divas negras, 
como Nina Simone, 
Billie Holiday e Sandra 
de Sá. No fi m da tarde, 
quem assume o palco 
é o grupo porto-ale-
grense Marmota, que 
já ganhou o mundo 
com seu trabalho au-
toral. A última apre-
sentação do festival 
será com os músicos 
paulistas da banda De-
mônios da Garoa, que 
já acumula 75 anos de 
carreira interpretando 
os grandes sucessos 

mente comerciais. Por 
isso mesmo, o festival 
terá entrada franca 
e acontecerá em um 
espaço aberto, o Lago 
São Bernardo, que é 
uma atração à par-
te e um local de bele-
za indiscutível, e que 
fi ca localizado em São 
Francisco de Paula, 
uma cidade tranquila, 
segura e com uma po-
pulação que crescen-
temente tem se aberto 
para eventos culturais 
e tem avançado na arte 
de bem receber os tu-
ristas”, explica Paulo 
Heineck, idealizador 
do Paralelo Festival.

O Trem das Onze estará presente
no Festival, com Demônios da Garoa

FOTOS: D
IVU
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Adicione um comentário...

Natal de Quem Faz

A arquiteta urbanista Rosiane Dornelles
e o empresário Israel Benetti, selaram
o amor na capela do Casamento dos

Sonhos, com jantar do Bouquet Garni.

O Hotel Casa da Montanha contou
com uma linda ceia de Reveillon,

ao som da Dj Michele Wender.

A Relações Públicas Samanta Vasques
brindou o novo ano, ao lado de seu

namorado Cristiano Costa.

Fernanda Chies, Isis e Guilhherme Kroeff, prestigiando o Natal de Quem
Faz e Concurso Ambientes Decorados de Natal na Feira Ecológica e Cultural
de Canela, que acontece todos os sábados no centro de feiras.

Michel Teló fez show no aniversário
de Canela e na oportunidade, o

saxofonista Gabriel Boelter contou ao
cantor dos seus dons de composição.

Em família, Rafaela, Alex Almeida, Adriana, 
Valentina Höppner, comemoraram o suces-
so da ceia de Reveillon, que aconteceu no 

Hotel Ritta Hoppner, em Gramado.

FOTO: LEONARDO RODRIGUES FOTÓGRAFO
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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

Ensaio Smash the Cake do de 1 
aninho, Wagner Fernando!

Bem vindo Lucca Rafael que 
nasceu dia 31 de dezembro

Fellipe,
Frederico,
Maria Helena,
Ana Beatriz e
Liz é muito
amor pra uma
foto só!

Joaquim Dias dos Santos

Linda Isabella
completando 1 aninho
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À espera do
Joaquim! A
mamãe
Juliana com
seus sobrinhos! 
Primo Joaquim, 
estamos te
esperando!

O sorrisão da 
Gabriela Padilha 
com sua filhota 

Júlia. Só alegrias!

Final de ano
dessa família 

linda! Samanta, 
Ismael, Fellipe

e Frederico

Edina Rosa,
Michele Ries, 
Neca Bertoluci
e Mariana
Souza curtindo o 
Réveillon 2019

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPROD
U

ÇÃO

FOTO: CANELA FOTO E ARTE

FOTO: GU
STAVO M

EROLLI



10 | VARIEDADES | Sexta-feira, 4 de janeiro de 2019

Costumes, tradições e comportamento so-
cial estão abrigados no ninho da cultu-
ra. E todos os elementos que constituem 

nossa visão de mundo e sociedade organizada 
sobrevivem em função da linha temporal e es-
pacial. Em cada época as regras de convivência 
individual também herdam o espírito coletivo 
que norteia as tribos, comunidades e grupos 
sociais. Dependendo da longitude ou latitude 
planetária, as diferenças e diversidade se apre-
sentam em conflitos de decisões que agradam 
ou desagradam pessoas cultas ou de qualquer 
formação forjada em várias gerações. E para 
identificar indivíduos, o nome (e sobrenome) s 
e tornou indispensável, justamente para racio-
nalizar a comunicação e criar responsabilida-
des personalíssimas. 

Por esta razão, pouco se questiona a origem 
do nosso nome, marca registrada que é instru-
mento de conhecimento e reconhecimento. Afi-
nal, a maioria sabe que o nosso nome foi uma 
inspiração dos pais, escolhido com amor, pen-
sando em nosso futuro promissor. Pelo menos, 
é uma resposta à pergunta que enfeita esta co-
luna e deixa claro que não foi escolha nossa em 
momentos que não sabíamos falar e se defen-
der dos perigos da vida.

Aprofundando o estudo, se descobre múlti-
plas razões para a escolha de nosso nome. An-
tepassados podiam homenagear os avôs, tios 
e padrinhos. Se a madrinha tinha o nome de 
Felicidade, então, a afilhada no batismo era 
jungida em óleo santo com o mesmo nome. E o 
patriarca poderia ser lembrado por várias gera-
ções, onde era acrescentado Filho, Neto, Sobri-
nho, etc. A ilusão heroica compartilhada com 
feitos políticos, guerreiros, indígenas ou ecoló-
gica também fazem parte desta riqueza cria-
dora. Assim, vultos importantes e conhecidos 
são nomes “impostos” a pessoas que depois dos 
anos se dão conta de sua ligação introspectiva 
com fatos que aconteceram em tempos pas-
sados: Presidentes da República, Farroupilhas, 
Maragatos, Militares, cientistas e os da moda, 
como jogadores de futebol, artistas e persona-
gens de novelas. 

Também entra em cena a religiosidade e 
os filhos ganham nomes santificados, embo-
ra quando adultos possam mudar de religião. 
A toponímia entra em ação quando os pais en-
tendem que o nome da terra natal é sinal de 
identidade regional ou nacional. E existem as 
curiosidades como o casal que tem o nome se-
melhante: Francisco e Francisca, Oniro e Onira, 
e os filhos começam o nome com a mesma le-
tra do alfabeto dos pais. Afora aqueles que as-
sustam a gramática e a ortografia.

Recentemente foi divulgada pesquisa com 
os nomes mais registrados aqui no Estado em 
2018: Arthur, Pedro Henrique, Ana Clara e Maria 
Eduarda. Nos últimos anos pouco se viu recém 
nascidos agraciados com Fernando Henrique, 
Luiz Ignácio, Dilma e Michel. Será que nos pró-
ximos anos muitas crianças receberão o nome 
de Jair? Depende.

Quem escolheu seu nome?

www.portaldafolha.com.br

São dias de mais introspecção mas 
que também pedem mais atitude e 
posicionamento. É hora de pensar 
antes de falar ou fazer alguma coisa 
e buscar as melhores companhias 
não só para a hora da virada, mas 
também para sua vida. 

O ano que está começando promete 
grandes mudanças e desafios e é 
importante estar centrado e orga-
nizado para que você lide bem com 
tudo que vem pela frente. Um bom 
momento para o amor.

Vale a pena se abrir para novas 
amizades e relações e cuidar me-
lhor das que já existem. Você pode 
se divertir na companhia de gente 
querida, mas vale a pena preferir 
os programas mais íntimos e menos 
agitados. Foco em seus sonhos!

A casa e a família são os temas 
principais da semana. Ficar em casa 
pode ser bom, apesar do contato 
com a natureza ser muito bem 
vindo nesse momento. Pense com 
otimismo nas metas e sonhos para 
que esse ano você mantenha o foco 
e chegue onde quer.

A semana é ótima para viagens,
festas e encontros. Foco no que 
quer, no que vai te fazer feliz. 
Tente relaxar e se divertir. Deixa 
para pensar nas responsabilidades 
depois.

Pode se conectar com seus valores e 
desejos e assumir um compromisso 
consigo mesmo de lutar para ter 
o que deseja em 2019, levando-se 
mais a sério e confiando mais em 
você. Uma boa semana para desa-
pegar, virar uma página e renovar 
a vida.

s holofotes da virada estão focados 
em você e com isso você pode se 
sentir mais visto e paparicado.
Aceite os elogios e abra-se para
novas relações, ou para uma fase 
nova em seu relacionamento. 

É uma semana de mais introspecção 
que pede mais contato com suas 
emoções e questões internas. Um 
bom momento para começar o ano 
conectado consigo mesmo e com 
tudo que deseja para 2019. Você 
está com charme extra e vai atrair 
olhares de mais gente.

Mas mesmo o conhecer gente nova 
é um tema legal da semana e você 
pode interagir e viver bons momen-
tos na companhia de gente interes-
sante. Abra-se com otimismo para 
a vida.

Foco no que quer para 2019. Boa 
semana para estar com amigos ou 
parentes, aproveitando para reno-
var votos nas relações e reassumir 
os compromissos que já existem. 
Conexão maior com sua fé.

É um bom momento para se conec-
tar com seus melhores sonhos e pla-
nos e repensar com quais pessoas 
deseja estar nesse momento. Bons 
dias para viajar, estudar e planejar. 
Boas energias para começar 2019 
com o pé direito, sabendo exata-
mente onde deseja chegar.

Aproveite para deixar o passado pra 
trás e começar o ano de 2019 pronto 
para as novidades que vem por aí. 
Um momento para assumir novas 
posturas e comportamentos, para 
ter mais atitude e fazer mais do que 
você gosta. A semana é ótima para 
viajar.

HORÓSCOPO DA FOLHA

Tholl faz sua última apresentação no Sonho
O Grupo Tholl promete fazer um es-

petáculo inesquecível, hoje (4), quando 
acontece a última apresentação do “Des-
file Mágico do Natal de Canela”, den-
tro da programação do Sonho de Natal 
de Canela. O desfile inicia às 20h3min, 
saindo da Catedral de Pedra, com 12 alas 
compostas por dois carros alegóricos, 
três grandes tripés, alegorias, persona-
gens, bonecos e figurinos encantadores.

O secretário de Turismo, Ângelo 
Sanches, convida a comunidade para 
assistir este grande espetáculo. “Foi um 
trabalho longo, de muita dedicação. Es-
peramos que as pessoas estejam gostando 
do Sonho de Natal e venham para a rua 
assistir este grande espetáculo”, convida.

FOTO: RAFAEL CAVALLI/SERRA PRESS
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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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1. SÚMULA DOS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de DEZEMBRO/2018: CONTRATO NÚMERO 306/2018 – C. Z. 
LICKS E CIA LTDA CNPJ 04.916.232/0001-45. Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, caput. Objeto – Patrocínio ao evento “31º Sonho de Natal Canela 2018”, a realizar-se de 24 de novembro 
de 2018 a 06 de janeiro de 2019, na modalidade COLABORADOR BRONZE. Valor – R$ 1.000,00 (mil reais). Vigência – 13 de janeiro de 2019. Assinatura – 06 de dezembro de 2018. 
CONTRATO NÚMERO 307/2018 – NAIRO TADEU DE OLIVEIRA SANTOS, CNPJ sob n.º 23.388.699/0001-04, Dispensa de Licitação, Art. 24 II. Objeto – Contratação de empresa para 
prestação de serviços de perícia contábil para atender a Processo de Sindicância, Processo Administrativo Disciplinar e Processo de Tomada de Contas Especial, originários a partir do ex-
pediente protocolado sob n° 2013/34481. Valor – R$ 12.887,60 (doze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). Vigência – 06 de março de 2019. Assinatura – 06 de de-
zembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 308/2018 – ROLLAND ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.930.148/0001-89, Dispensa de Licitação, Art. 24 II. Objeto – Elaboração de Projeto Básico 
prevendo rede de fibra ótica construída dentro das melhores práticas e normas de construção. Deverá contemplar no seu projeto de construção, diversos serviços que se pretende atender e 
modernizar nos setores da administração pública, atendendo todos os pontos da Prefeitura, desde as instalações existentes até as futuras. Valor – R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos 
reais). Vigência – 06 de junho de 2019. Assinatura – 06 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 309/2018 – ISABEL CRISTINA DE NARDI, CNPJ 29.185.496/0001-05, Dispensa de 
Licitação, Art. 24 II. Objeto – Contratação de empresa para execução de serviços de recolhimento e trituração de resíduos verdes, os quais compreendem: supressão de vegetação, podas 
de arbustos e árvores, restos de limpeza de jardim e de cortes de grama, devidamente ensacados e depositados em todos os passeios públicos e logradouros do Município de Canela. Valor 
– R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por viagem. Vigência – 10 de junho de 2019. Assinatura – 10 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 310/2018 – TELÓ SHOWS LTDA, 
CNPJ 13.628.544/0001-44, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, III. Objeto – Contratação de show do artista “Michel Teló”, para celebrar o 74° Aniversário de Emancipação Politica do Mu-
nicípio de Canela. Valor – R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) mensais. Vigência – 31 de dezembro de 2019. Assinatura – 10 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 311/2018 
– MANGABA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ 05.729.005/0001-73, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, III. Objeto – Contratação de show da banda “PARALAMAS DO SUCES-
SO”, para integrar a programação do 31º Sonho de Natal Canela 2018. Valor – R$ 122.100,00 (cento e vinte e dois mil e cem reais). Vigência – 07 de janeiro de 2019. Assinatura – 11 de 
dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 312/2018 – ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ROSA DE SAROM, CNPJ 10.263.245/0001-65, Dispensa de Licitação, Art. 24, IV. 
Objeto – Contratação emergencial a fim de prestar serviço destinado ao abrigamento/acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de risco e/ou vulnerabilidade, na faixa 
etária de 0 a 18 anos. Valor – R$ 68.041,00 (sessenta e oito mil reais e quarenta e um centavos) mensais. Vigência – 26 de junho de 2019. Assinatura – 17 de dezembro de 2018. CON-
TRATO NÚMERO 313/2018 – SERRA NEVADA HOTEL E TURISMO LTDA, CNPJ 24.599.413/0001-00, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Patrocínio ao evento “31º Sonho 
de Natal Canela 2018”, a realizar-se de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, na modalidade COLABORADOR BRONZE. Valor – R$ 1.000,00  (mil reais). Vigência – 13 de ja-
neiro de 2019. Assinatura – 18 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 314/2018 – HOTEL VILA SUZANA LTDA, CNPJ 87.214.664/0001-31, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, 
caput. Objeto – Patrocínio ao evento “31º Sonho de Natal Canela 2018”, a realizar-se de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, na modalidade COLABORADOR BRONZE. Valor 
– R$ 1.000,00  (mil reais). Vigência – 13 de janeiro de 2019. Assinatura – 18 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 315/2018 – RCF EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 
04.495.070/0001-19, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Patrocínio ao evento “31º Sonho de Natal Canela 2018”, a realizar-se de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro 
de 2019, na modalidade COLABORADOR BRONZE. Valor – R$ 1.000,00  (mil reais). Vigência – 13 de janeiro de 2019. Assinatura – 18 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 
316/2018 – IRMÃOS RODRIGUES LTDA, CNPJ 21.286910/0001-52, Pregão Presencial 72/2018. Objeto – Prestação de serviços de locação de veículo com condutor para transporte de 
profissionais para o Conselho Tutelar. Valor – R$ 1.782,00 (mil setecentos e oitenta e dois reais) mais R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos) por km rodado. Vigência – 19 de de-
zembro de 2019. Assinatura – 19 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 317/2018 – EVANDRO PRADO MARTINS, CNPJ n° 25.274.579/0001-01, Inexigibilidade de Licitação, Art. 
25, III. Objeto – Contratação de “Evandro Tenor e sua filha Johanna” para 01 (uma) apresentação musical que compõe a programação do 31º Sonho de Natal Canela 2018. Valor – R$ 
14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). Vigência – 30 de junho de 2019. Assinatura – 19 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 318/2018 – MERCOSUL INDUSTRIA E CO-
MÉRCIO DE CHOCOLARES EIRELI, CNPJ 01.877.543/0001-54, Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, caput. Objeto – Patrocínio ao evento “31º Sonho de Natal Canela 2018”, a realizar-se 
de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, na modalidade APOIADOR. Valor – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Vigência – 10 de outubro de 2019. Assinatura – 21 de dezem-
bro de 2018. CONTRATO NÚMERO 319/2018 – ESTALAGEM VILA SUZANA LTDA, CNPJ 01.787.359/0001-13, Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, caput. Objeto – Patrocínio ao evento 
“31º Sonho de Natal Canela 2018”, a realizar-se de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, na modalidade COLABORADOR BRONZE. Valor – R$ 1.000,00 (mil reais). Vigência 
– 10 de fevereiro de 2019. Assinatura – 21 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 320/2018 – HOTEL POUSADA BLUMENBERG, CNPJ 00.205.702/0001-72, Inexigibilidade de 
Licitação, Art. 25, caput. Objeto – Patrocínio ao evento “31º Sonho de Natal Canela 2018”, a realizar-se de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, na modalidade COLABORADOR 
BRONZE. Valor – R$ 1.000,00 (mil reais). Vigência – 10 de fevereiro de 2019. Assinatura – 21 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 321/2018 – DEPORT ORGANIZAÇÃO TÉC-
NICO CONTÁBIL LTDA, CNPJ 87.852.505/0001-62, Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, caput.Objeto – Patrocínio ao evento “31º Sonho de Natal Canela 2018”, a realizar-se de 24 de no-
vembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, na modalidade COLABORADOR BRONZE. Valor – R$ 1.000,00 (mil reais). Vigência – 22 de fevereiro de 2019. Assinatura – 21 de dezembro de 
2018. CONTRATO NÚMERO 322/2018 – POUSADA ENCANTOS DA TERRA, CNPJ 05.534.561/0001-94, Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, caput. Objeto – Patrocínio ao evento “31º 
Sonho de Natal Canela 2018”, a realizar-se de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, na modalidade COLABORADOR BRONZE. Valor – R$ 1.000,00 (mil reais). Vigência – 13 
de fevereiro de 2019. Assinatura – 21 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 323/2018 – ALPEN MOTION LTDA, CNPJ 01.211.397/0001-23, Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, 
caput. Objeto – Patrocínio ao evento “31º Sonho de Natal Canela 2018”, a realizar-se de 24 de novembro de 2018 a 06 de janeiro de 2019, na modalidade COLABORADOR BRONZE. Valor 
– R$ 1.000,00 (mil reais). Vigência – 20 de fevereiro de 2019. Assinatura – 21 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 324/2018 – MUNDO A VAPOR PARQUES TEMÁTICOS LTDA, 
CNPJ 28.790.529/0001-75, Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, caput. Objeto – Patrocínio ao evento “31º Sonho de Natal Canela 2018”, a realizar-se de 24 de novembro de 2018 a 06 de 
janeiro de 2019, na modalidade COLABORADOR BRONZE. Valor – R$ 1.000,00 (mil reais). Vigência – 13 de fevereiro de 2019. Assinatura – 21 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚ-
MERO 325/2018 – JOSÉ ELOY DE CASTILHOS, CPF 276.980.170-87, Dispensa de Licitação, Art. 24, X. Objeto – Locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, localizado à Rua Dona 
Carlinda, 627, destinada a instalação e funcionamento do SINE do Município de Canela. Valor – R$  3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Vigência – 27 de dezembro de 2019. Assinatura 
– 27 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 326/2018 – JN ESTRUTURAS EIRELI, CNPJ 16.905.552/0001-89, Dispensa de Licitação, Art. 24, II. Objeto – Locação com montagem 
e desmontagem de 1 (uma) tenda aberta, nas dimensões mínimas de 10 metros de frente x 10 metros de profundidade, com 02 metros altura em seus pés de sustentação, cobertura do tipo 
pirâmide, com lona branca, estrutura em tubo galvanizado, para uso do público em geral referente ao evento 74º Aniversário do Município de Canela. Valor – R$ 1.600,00 (mil e seiscentos 
reais). Vigência – 11 de janeiro de 2019. Assinatura – 27 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 327/2018 – JN ESTRUTURAS EIRELI, CNPJ 16.905.552/0001-89, Dispensa de 
Licitação, Art. 24, II. Objeto – Locação com montagem e desmontagem de Palco medindo 16 metros de frente por 12 metros de profundidade, piso do palco em estrutura metálica com com-
pensado de 20mm na cor preta, altura do solo de 2,00m., com cobertura em box truss, estrutura para P.A. Fly e 05 Praticáveis medindo no mínimo 2x1x,050m. cada, house mix para mesas 
de PA e monitor, medindo no mínimo 5x5m. tipo tenda cada, escada de acesso e com 02 praticáveis para utilização de canhão seguidor, referente ao evento 74º Aniversário do Município de 
Canela. Valor – R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Vigência – 11 de janeiro de 2019. Assinatura – 27 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 328/2018 – HENGER COMER-
CIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ n° 25.464.593/0001-78, Dispensa de Licitação, Art. 24, II. Objeto – Locação de dois geradores de energia, móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 
KVA, trifásico, tensão 380/220 watts, 60 Hz, com combustível, operador e cabos elétricos para ligação, referente ao evento 74º Aniversário do Município de Canela. Valor – R$ 3.150,00 (três 
mil, cento e cinquenta reais). Vigência – 11 de janeiro de 2019. Assinatura – 27 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 329/2018 – FREEBAN BANHEIROS QUÍMICOS LTDA, CNPJ 
12.077.472/0001-21, Dispensa de Licitação, art. 24, II. Objeto – Locação de vinte e quatro banheiros químicos de uso individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmonta-
gem, em polietileno ou material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, 
fechamento com identificação de ocupado, para uso do público em geral. referente ao evento 74º Aniversário do Município de Canela. Valor – R$ 3.720,00 (três mil setecentos e vinte reais). 
Vigência – 11 de janeiro de 2019. Assinatura – 27 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 330/2018 – FREEBAN BANHEIROS QUÍMICOS LTDA, CNPJ 12.077.472/0001-21, Dis-
pensa de Licitação, art. 24, II. Objeto – Locação de vinte e quatro banheiros químicos de uso individual, portáteis, com montagem, manutenção diária e desmontagem, em polietileno ou 
material similar, com teto translúcido, dimensões mínimas de 1,16m de frente x 1,22m de fundo x 2,10 de altura, composto de caixa de dejeto, porta papel higiênico, fechamento com identi-
ficação de ocupado, para uso do público em geral. referente ao evento 74º Aniversário do Município de Canela. Valor – R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Vigência – 11 de janeiro de 2019. 
Assinatura – 27 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 331/2018 – PARISSENTI & RIBAS LTDA, CNPJ 11.432.467/0001-27, Dispensa de Licitação, art. 24, II. Objeto – Contratação 
de empresa especializada na execução de PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio), assessoria e consultoria sobre medidas de segurança conforme acordo com o CMT do CBM de Ca-
nela e acompanhamento durante todo o período do evento “74° aniversário de emancipação politica da cidade de Canela”. Valor – R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais). Vigência – 11 de ja-
neiro de 2019. Assinatura – 27 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 332/2018 – CARLOS MATEUS MENEZES, CNPJ 21.305.415/0001-43, Dispensa de Licitação, art. 24, II. 
Objeto – Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos de sonorização e iluminação, para o evento “74° 
aniversário de emancipação politica da cidade de Canela”, a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2018, no parque do lago. Valor – R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Vigência – 11 de janeiro 
de 2019. Assinatura – 27 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 333/2018 – CARLOS MATEUS MENEZES, CNPJ 21.305.415/0001-43, Dispensa de Licitação, art. 24, II. Objeto – 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de montagem, manutenção e desmontagem de equipamentos de projeção, para o evento “74° aniversário de emancipação 
politica da cidade de Canela”, a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2018, no parque do lago. Valor – R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Vigência – 11 de janeiro de 2019. Assi-
natura – 27 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 334/2018 – CARLA REIS ME, CNPJ 15.241.535.0001-21, Dispensa de Licitação, art. 24, II. Objeto – Contratação do espetáculo 
“Terno de Reis” para 01 (uma) apresentação musical que compõe a programação do 31º Sonho de Natal Canela 2018. Valor – R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Vigência – 30 de 
janeiro de 2019. Assinatura – 27 de dezembro de 2018. CONTRATO NÚMERO 335/2018 – JOÃO CARLOS LIKES, CPF 10.601.933/001-98, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Objeto – 
Locação do imóvel de propriedade, do LOCADOR, localizado à Rua João Simplício, nº 690, Bairro Centro, em Canela/RS, destinada a aluguel social, conforme a Lei Municipal nº 3.444, de 
02 de abril de 2013, para a família da BENEFICIÁRIA, conforme laudo social. Valor – R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) mensais. Vigência – 28 de dezembro de 2019. 
Assinatura – 28 de dezembro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 250 /2018 – APPIAENG CONSULTORIA LTDA, CNPJ 16.709.101/0001-76, Dispensa de Licitação, 
art. 24, I. Prazo – 28 de dezembro de 2018. Assinatura – 04 de dezembro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 202/2018 – RECUPERASUL RENOVADORA DE VEÍCULOS 
LTDA, CNPJ 00.890.278/0001-81, Pregão Presencial 51/2018. Objeto – Fica incluído na Cláusula Primeira – Do Objeto do referido Contrato, a listagem das peças para recuperação total da 
cabina do caminhão VW/13.190 Worker, de uso no Departamento de Iluminação. Valor – R$ 3.594,00 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais). Assinatura – 04 de dezembro de 2018. 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 179/2018 – COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA, CNPJ n° 88.587.357/0066-04, Chamada Pública 01/2018. Objeto – Aumento de quantitativo. Valor 
– R$ 4.464,90 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos). Assinatura – 04 de dezembro de 2018. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 214/2017 
– DIAGNÓSTICA ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S EPP, CNPJ 06.305.638/0006-21, Chamamento Público 04/2016. Vigência – 07 de dezembro de 2019. Assinatu-
ra – 04 de dezembro de 2018. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 142/2014 – FERNANDA ANGELI, CPF 337.932.968-14, Edital de Credenciamento SMS 03/2013. Vigência – 01 
de outubro de 2019. Assinatura – 04 de dezembro de 2018. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 107/2017 – ATITUDE’S CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA ME, CNPJ 
11.171.143/0001-82, Tomada de Preços 07/2017. Vigência – 31 de janeiro de 2019. Assinatura – 06 de dezembro de 2018. SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 121/2014 – CA-
RACOL TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ 04.466.598/0001-60, Concorrência Pública 08/2014. Vigência – 31 de julho de 2019. Assinatura – 06 de dezembro de 2018. SÉ-
TIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 122/2014 – JRS TURISMO LTDA, CNPJ 02.400.185/0001-57, Concorrência Pública 08/2014. Vigência – 31 de julho de 2019. Assinatura – 06 
de dezembro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 072/2018 – INOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, CNPJ 19.813.396/0001-14, Pregão >>>>>>
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Presencial nº 17/2018. Objeto – Fica incluído na prestação de serviços de aquisição, implantação de solução e gerenciamento do sistema de telefonia digital IP (IP PABX) baseado em 
servidor/central IP, em diversas Secretarias Municipais. Valor – R$ 35,00 (trinta e cinco reais) mensal por ramal instalado. Assinatura – 07 de dezembro de 2018. SEGUNDO ADITIVO AO 
CONTRATO NÚMERO 111/2016 – ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA DE BENEFICÊNCIA, CNPJ 92 849 850/0001-87, Determinação Judicial. Vigência – 09 de novembro de 2019. 
Assinatura – 10 de dezembro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 241 /2018 – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., CNPJ 88.256.979/0001-04. 
Concorrência Pública 07/2018. Objeto – Fica concedido o reequilíbrio econômico-financeiro para os materiais especificados a seguir, conforme planilha que faz parte do presente processo: 
Item 7.1 – Asfalto Diluído CM30; Item 7.2 – Emulsão RC-1C E; Item 7.3 – Cimento Asfáltico CAP 50/70. Valor – R$ 143.519,09 (cento e quarenta e três mil quinhentos e dezenove reais e nove 
centavos). Assinatura – 11 de dezembro de 2018. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 203/2018 – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., CNPJ 88.256.979/0001-04. 
Tomada de Preços 12/2018. Objeto – Fica incluído e suprimido da Cláusula Primeira – Do Objeto do referido Contrato, os serviços especificados na planilha. Valor – Aditivo R$ 4.814,62 (qua-
tro mil, oitocentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos) – Suprimido R$ 36.742,10 (trinta e seis mil, setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos). Assinatura – 11 de dezembro 
de 2018. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 173/2017 – GARCIA & NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ 17.671.431/0001-82, Concorrência Pública 10/2017. Objeto – Fica 
incluído e suprimido da Cláusula Primeira – Do Objeto do referido Contrato, os serviços especificados nas planilhas que fazem parte do presente processo. Valor – Aditivado – R$ 45.750,60 
(quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta centavos); Suprimido – R$ 22.615,40 (vinte e dois mil, seiscentos e quinze reais e quarenta centavos). Vigência – 22 de janeiro 
de 2019. Assinatura – 11 de dezembro de 2018. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 057/2016 – SANVITRON CONTROLE E AUTOMAÇÃO LTDA., CNPJ 04.624.853/0001-67, Inexigibi-
lidade de Licitação, art. 25, I. Objeto – Fica incluído na prestação de serviços de contratação de software de gerenciamento centralizado dos equipamentos – Relógios Ponto, assim como 
manutenção dos mesmos, os seguintes pontos: a) Cemitério Municipal; b) EMEI Serafina Seibt; c) EMEIEF Ernesto Dornelles. Fica excluído da prestação do serviço o relógio ponto localizado 
na EMEI Adalberto Wortmann. Assinatura – 13 de dezembro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 134/2018 – MATHEUS MARTINI ENGENHARIA, CNPJ 29.783.540/0001-70, 
Dispensa de Licitação, art. 24, II. Vigência – 18 de janeiro de 2019. Assinatura – 13 de dezembro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 249/2018 – SYSTEM PROCES-
SAMENTOS LTDA, CNPJ 90.868.787/0001-09, Pregão Presencial número 068/2017. Objeto – Fica incluído na locação/licenciamento de sistema de gestão pública municipal o módulo ITBI 
on-line. Valor – R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). Assinatura – 18 de dezembro de 2018. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 131/2018 – CONSTRUTORA E PAVI-
MENTADORA PAVICON LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04, Concorrência Pública 04/2018. Vigência – 10 de abril de 2019. Assinatura – 21 de dezembro de 2018. SEGUNDO ADITIVO AO 
CONTRATO NÚMERO 153/2018 – TERRAVALE DRENAGENS LTDA – ME, CNPJ 07.131.384/0001-20, Tomada de Preços 03/2018. Vigência – 15 de fevereiro de 2019. Assinatura – 21 de 
dezembro de 2018. DÉCIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 100/2014 – CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 90.063.470/0001-97, Tomada de Preços 
08/2014. Objeto – Fica suprimido na Cláusula Primeira – Do Objeto do referido Contrato, os serviços especificados nas planilhas que fazem parte do presente processo. Valor – Suprimido 
R$ 1.694,82 (hum mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos). Assinatura – 21 de dezembro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 
187/2018 – RODNEY SCHIMIDT AZAMBUJA, CPF 067.925.880-91, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Objeto – O presente Termo Aditivo, tem por objeto alterar o LOCADOR, do Contrato de 
Locação n.º 187/2018, celebrado em 01 de agosto de 2018, entre o MUNICÍPIO DE CANELA e RODNEY SCHIMIDT AZAMBUJA, passando a ser ODILON RODRIGUES, CPF 595.051.330-
49. Assinatura – 27 de dezembro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 225/2017 – PROHEALTH LTDA – ME, CNPJ 12.334.997/0001-03, Pregão Presencial 66/2017. 
Valor – É concedido o reajuste pelo índice do IPCA, para a prestação de serviços médicos, objeto deste contrato, passando a vigorá os seguintes valores: R$ 119,30 (cento e dezenove reais 
e trinta centavos) por hora de Clínico Geral ou Geral Comunitário; R$ 111,86 (cento e onze reais e oitenta e seis centavos) por hora para especialidades médicas. Vigência – 13 de dezembro 
de 2019. Assinatura – 27 de dezembro de 2018. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 122/2015 – ROCHA E ROCHA COMUNICAÇÕES LTDA ME, CNPJ 09.348.887/0001-88, 
Pregão Presencial 48/2015. Fiscalização – Troca de fiscalizador para Gilmar Alves Ferreira. Vigência – 01 de dezembro de 2019. Assinatura – 26 de dezembro de 2018. SEGUNDO ADI-
TIVO AO CONTRATO NÚMERO 122/2016 – EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA EPP, CNPJ 00.512.930/0001-24, Pregão Presencial 61/2016. Fiscalização – Troca de fiscalizador 
para Gilmar Alves Ferreira. Vigência – 01 de dezembro de 2019. Assinatura – 26 de dezembro de 2018. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 274/2018 – BEATLES BRASIL 
ENTRETENIMENTO LTDA – ME, CNPJ 24.599.413/0001-00, Pregão Presencial número 64/2018. Objeto – Fica incluído na Cláusula Primeira – Objeto, do referido Contrato, os serviços 
especificados a seguir: SHOW TENOR EVANDRO MARTINS, a realizar-se em 29 de dezembro de 2018 e SHOW NACIONAL PARALAMAS DO SUCESSO, a realizar-se em 05 de janeiro de 
2019. Valor – R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais). Assinatura – 28 de dezembro de 2018. OITAVO ADITIVO AO CONTRATO 129/2016 – HOSPITAL DE CARIDADE DE 
CANELA, CNPJ 88.210.794/0001-69, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Incluir Cláusula sobre a Execução dos Serviços, incluir item na Cláusula Quarta – Dos Encargos 
Específicos, incluir item na Cláusula Quinta  - Do Documento Descritivo Anual, Alterar a descrição de itens na Cláusula Sexta – Dos Recursos Financeiros, incluir itens na Cláusula Sexta 
– Dos Recursos Financeiros, alterar descrição de itens na Cláusula Nona – Dos Documentos Informativos, alterar descrição de itens na Cláusula Décima – Das Alteações e alterar o Plano 
Operativo – Metas Qualitativas e Quantitativas, constante do Anexo 01, do Contrato Número 129/2016, celebrado em 27 de dezembro de 2016, entre o MUNICÍPIO DE CANELA e HOSPITAL 
DE CARIDADE DE CANELA. Vigência – 28 de dezembro de 2019. Assinatura – 28 de dezembro de 2018.

Canela, 03 de janeiro de 2019.

Vilmar da Silva Santos

> Edital de Casamento Edital nº 6074 <

Fátima Bernadete Oliveira, Registradora Subs-
tituta do Registro Civil desta cidade de Canela, 
RS, faz saber que pretendem casar: JEREMIAS 
PINTO DE BORBA, natural deste Estado, nas-
cido nesta Cidade, oficial de rede, solteiro, do-
miciliado e residente na Rua João Simplício, n° 
1044, nesta Cidade e CAROLINE BENETON 
WINGERT, natural deste Estado, nascida nesta 
Cidade, garçonete, solteira, domiciliada e resi-
dente na Rua João Simplício, n° 1044, nesta Ci-
dade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 28 de dezembro de 2018.
Fátima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

> Edital de Casamento Edital nº 6075 <

Fátima Bernadete Oliveira, Registradora Substitu-
ta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar: FÁBIO JOSÉ DE 
AZEVEDO, natural deste Estado, nascido nesta 
Cidade, perito ambiental, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Cezare Vaccari, n° 624, Bairro 
Alpes Verdes, nesta Cidade e MILENA DA SIL-
VA SANTOS, natural deste Estado, nascida nes-
ta Cidade, professora, divorciada, domiciliada e 
residente na Rua Cezare Vaccari, n° 624, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 28 de dezembro de 2018.
Fátima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

> Edital de Casamento Edital nº 6076 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: ALEXANDRE PEDRO HONORA-
TO, natural do Estado do Rio Grande do Norte, nas-
cido na Cidade de Santo Antônio, arquiteto, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Antônio Adam, n° 
625, casa 01, nesta Cidade e CARINA APARECIDA 
DE BRITO BRANDÃO, natural do Estado de Minas 
Gerais, nascida na Cidade de Campo Belo, auxiliar 
de escritório, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Antônio Adam, n° 625, casa 01, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 02 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva
Registradora

Secretaria de Turismo recebe veículo
Depois de treze 

anos com o mesmo 
carro, a Secretaria de 
Turismo e Cultura de 
Canela conta com um 
novo veículo, adquirido 
por licitação, por meio 
da Sinoscar Canela, e 
entregue na manhã de 
quinta (3), ao Prefeito 
Constantino Orsolin e 
ao Secretário de Turis-
mo, Ângelo Sanches. O 
automóvel GM Spin foi 
adquirido no valor de 
R$ 78.900,00, e em bre-
ve receberá plotagem 

com identificação tu-
rística de Canela.

"É um veículo com 
capacidade para sete 
pessoas e com gran-
de bagageiro, o que 
era uma necessidade 
da nossa pasta, pela 
grande quantidade de 
material promocional 
que se transporta para 
outras cidades, eventos, 
aeroporto e outros. Foi 
um importante inves-
timento para o municí-
pio", avalia o secretário 
de Turismo, Ângelo.
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Prefeitura implanta sistema
de vídeo nas TVs nas UBSs
O cidadão que pro-

curar as Unidades Bási-
cas de Saúde (UBSs), vai 
poder aguardar o aten-
dimento se mantendo 
informando sobre o que 
acontece na Prefeitura 
Municipal, principal-
mente na área de saúde. 
A administração, atra-
vés do Departamento 
de Comunicação Social, 
está concluindo a im-
plantação a partir de 
ontem (3), de um siste-
ma de abastecimento de 
conteúdo nas televisões 
com o pendrive, criando 
assim mais um canal de 

comunicação com a po-
pulação.

As unidades dos 
bairros Canelinha, San-
ta Marta, São Luiz, Le-
odoro de Azevedo, Cen-
tral, Centro Materno 
Infantil, Centro de Aten-
ção Psicossocial – CAPS e 
Farmácia Municipal são 
as contempladas com o 
serviço.

As informações 
transmitidas serão alte-
radas a cada 15 dias e a 
intenção é expandir este 
serviço as demais secre-
tarias da Prefeitura de 
Canela.
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BANCO 60

CS
CERVEJARIA
ANTENAS

AG
TNRAIAR
RTODAVIA

CABRA
LIADD

CLOENSSO
SASADEF

DIVERGENTE
NIDESDEM
DSTMTRI

S
EITASRU

BEN
CANADAMI
ATIOSIN

ALGOOTIMO

Empresa 
proibida de
funcionar
na Líbia

Misè-(?)-
scene: 

encenação
(fig.)

Cultura de
plantas
orna-

mentais

Classe
atingida
pelos no-
vos-ricos

Código 
da pilha
palito
(sigla)

É tratada 
com coque-
tel de me-
dicamentos

Órgão de
insetos pa-
ra farejar
comida
Santa

Cruz (?),
cidade do
sul baiano

Clube
português
sediado
no Porto

Direção da
agulha da
bússola
(abrev.)

(?) Irônica,
página de
humor do
Facebook

Escritor de
"Os Cem
Dias de

Sodoma"

Instrumen-
to musical 
totalmente
eletrônico

Saga de
filmes de

ficção
científica

"(?)-se o 
roto do es-
farrapado"

(dito)

País
bilíngue 

da América
do Norte

Fora de
(?): em
estado 
de fúria

"(?)
mais?",
frase de
garçons

Pecado,
em inglês

Bilhetagem
do transpor-
te público

de BH

Aspecto espiritual
relativo ao

empoderamento
mental da mulher

Associação como 
a CUT ou a CGTB

(?) Livre, lei
abolicionista de 1871

Forma do
ancinho
Porém;
contudo

Emitir
brilho

Saudação
jovial

Su-sudoes-
te (abrev.)

Direita 
(a mão)

Ter por
objetivo
Enviar,

em inglês

Mal como
o herpes
Doutrinas
religiosas

(?) Sam:
os EUA
"Grupo",
em G8

Sucesso
da banda

Skank
Retira-se

Filho de 
Jacó (Bíb.)
Scooby-(?),
cão da TV

Atitude do
esnobe

Doutores
(abrev.)

2/en. 3/doo — dst — sin. 4/cloe — send. 5/ruben. 7/teremim.

* Comunicamos o falecimento do Sr.
Astrogildo José de Brito, com 65 anos,
residente no bairro Palace Hotel, na cidade
de Canela. Deixa sua esposa Lourdes e seus
filhos Mauricio, Fabiana. Seu sepultamento 
foi realizado no Cemitério das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento da Sra.
Leonice da Silva Soares, com 76 anos,
residente no bairro Leodoro de Azevedo,
na cidade de Canela. Deixa seu esposo
Alfredo e seus filhos Luis, Genesio, Maria, 
João, Valmir e Sergio. Seu sepultamento foi 
realizado no Cemitério Municipal de Canela.

Faleceu dia
22/12/2018, JUDITE 
LOPES ALVES,  aos
67 anos. Residia no 
Bairro São Luiz.
Deixa os filhos,
noras, genros e netos. 
Foi sepultada no dia 
23/12 no Cemitério 
Municipal de Canela. 
Os serviços funerais 
foram realizados pela 
Funerária Divina Paz.

Faleceu dia
23/12/2018, ALIRIO 
PAULINO DAROS,
aos 85 anos, viuvo. 
Residia no Bairro
Canelinha. Deixa
os filhos, noras,
genros e netos.
Foi sepultado no
mesmo dia no
Parque das
Araucárias. Os
serviços funerais
foram realizados
pela Funerária
Divina Paz.

Reta final de um Natal 
Luz cheio de atrações

A 33ª edição do 
Natal Luz de 
Gramado chega 

à reta final de sua ex-
tensa programação. 
Já se passaram 72 dias 
dos 81 previstos com 
diversas atrações.

Hoje (4), uma 
grande atração na 
programação gratui-
ta do Natal Luz. Mar-
cello Caminha e Pepeu 
Gonçalves apresen-
tam o “Natal em Cor-

das” às 19h30min, na 
Rua Coberta

No sábado (5), o 
público pode conferir 
a última apresenta-
ção da Orquestra de 
Gramado neste 33º 
Natal Luz. A Orquestra 
regida pelo Maestro 
Bernardo Grings sobre 
ao palco da Rua Cober-
ta em espetáculo gra-
tuito às 19h30.

Mais de dois mi-
lhões de pessoas já 

passaram por Grama-
do desde o início do 
Natal Luz. E aproxi-
madamente 208 mil 
ingressos nos três 
espetáculos pagos já 
foram vendidos para 
um total arrecadado 
de mais de R$ 25 mi-
lhões. A programação 
tem ainda a Parada 
de Natal, o Show de 
Acendimento e o Na-
tal Pelo Mundo, entre 
outas atrações.

Natal em Cordas com Pepeu Gonçalves e Marcello Caminha

FOTO: D
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Falta de água
persiste em Canela

e Gramado
A Prefeitura de Ca-

nela voltou a notificar 
a Corsan, na última 
terça (2), pela falta 
d’água no feriadão de 
Ano-Novo. Diversos 
pontos de Gramado e, 
pelo menos, três bair-
ros de Canela (Eugê-
nio Ferreira, Palace 
Hotel e São Luiz) vol-
taram a sofrer com a 
falta de água durante 
o último final de se-
mana e no feriado,

Quando escrevi, 
no início de dezem-
bro, que a obra da 
nova adutora da Cor-
san, que aumentaria 
a capacidade de abas-
tecimento das Esta-
ções de Tratamento, 
não ficaria pronto em 
2018, teve quem achou 
ruim. Pois bem, a obra 
não ficou pronta. Ne-
nhuma novidade, em 
se tratando de obra 
pública.

Agora, a Corsan 
indica que precisará 
mais alguns dias para 
terminar a ligação da 
nova adutora, que traz 
água do Poço da Faca, 
no Rio Santa Cruz, em 
São Francisco de Pau-
la, até as estações de 
tratamento de Canela 
e Gramado.

A Corsan justifi-

cou que a nova aduto-
ra fica em um terreno 
acidentado e poderia 
se romper caso fosse 
utilizada a capacidade 
máxima e que ajustes 
serão feitos em janei-
ro para que ela pos-
sa ampliar em 30% a 
captação de água.

Além disso, disse 
que a culpa da falta de 
água no final de se-
mana foi de cortes na 
energia elétrica, o que 
parou o bombeamen-
to para as estações. A 
Corsan pede a com-
preensão da comuni-
dade.

Gente, desde no-
vembro está essa folia 
e a explicação é sim-
ples, a Corsan não se 
preparou para a alta 
temporada. Trabalha 
de noite para captar 
e tratar a água que é 
usada de dia.

Vai ser preciso 
mais que essa nova 
adutora para resolver 
este problema da falta 
de água, apesar de a 
companhia dizer que 
sim. É só mais um pa-
liativo.

E não adianta bo-
tar a culpa no turis-
mo. Canela e Grama-
do trabalham para 
atrair cada vez mais 
pessoas para a região. 
Esse número só vai 
crescer. O que falta é 

investimento de ver-
dade por parte da Cor-
san, sem enrolação e 
sem gambiarra, para 
resolver o problema 
da falta de água.

Em uma região 
como a nossa de ma-
nanciais abundantes 
e água limpa captada 
junto à natureza, dei-
xar faltar água nos 
reservatórios é falta 
de planejamento. Não 
tem desculpa.

I n f e l i z m e n t e , 
para nossa comuni-
dade, a perspectiva é 
que, em épocas de alta 
temporada e de calor, 
vai continuar faltan-
do água.

Savi na Presidência 
da Câmara

Desde 1º de janeiro 
de 2019, a Câmara de 
Vereadores de Canela 
possui um novo pre-
sidente: Marcelo Savi. 
Acompanhado da 
Mesa Diretora, forma-
da pelo Vice-presiden-
te, Jonas Bohn Ber-
nardo, 1º Secretário, 
Alberi Dias e 2º Secre-
tário, Leandro Gralha.

Mesmo com a 
Casa Legislativa de re-

cesso até o mês de fe-
vereiro, Marcelo Savi 
já recebeu alguns re-
presentantes de enti-
dades e já está ciente 
de todas as suas res-
ponsabilidades que 
este novo cargo o traz: 
"Ao final da minha 
vida política quero ser 
lembrado como um 
bom homem público 
que ajudou sua cida-
de. Estamos em uma 
época obscura na polí-
tica nacional, e finali-
zarmos uma etapa na 
vida pública com elo-
gios já mostrarão que 
fiz o meu dever. Nós 
os vereadores estamos 
fazendo um mandato 
em conjunto ao prefei-
to Constantino Orso-
lin, e juntos, seremos 
sim lembrados por ter 
devolvido Canela a seu 
lugar de destaque", 
lembrou o Presidente.

Savi ainda pro-
meteu total empe-
nho nas áreas com os 
principais problemas 
na cidade de Canela: 
"Atualmente temos di-
versos problemas na 
cidade, mas a Saúde 
Pública e a Segurança 
sem dúvida são nossas 

principais priorida-
des. Estes dois temas 
estão sempre na fren-
te quando se trata dos 
pedidos da comunida-
de, e como represen-
tantes do povo, temos 
que buscar soluções 
para o bem maior".

Prefeitura notifica 
Citral devido a

superlotação  de 
ônibus

A nota abaixo foi 
emitida pela Prefei-
tura na terça (2). Pu-
blicamos no Portal 
da Folha e em duas 
horas bateu 3000 vi-
sualizações. Isso dá a 
noção da importân-
cia que a comunidade 
canelesne dá a este 

tema:
Superlotação nos 

horários de pico e 
ônibus em núme-
ro insuficiente para 
atender a demanda 
foi o motivo da Pre-
feitura de Canela, por 
meio do Departamen-
to de Trânsito da Se-
cretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Trân-
sito e Ordenamento 
Urbano, notificar, na 
tarde de quarta (2), a 
empresa Citral Trans-
porte e Turismo.O 
serviço de transporte 
no Município é regu-
lado pela Prefeitura 
Municipal e a super-
lotação tem sido uma 
reclamação recorren-
te da comunidade.

FOTO: ED
U

ARD
O SAU

ERESSIG

EXTRATO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018,
ABERTO PELO EDITAL Nº 34/2018

No dia 07/01/2019, estará publicado no mural da Prefeitura 
Municipal de Canela, bem como nos sites <www.canela.
rs.gov.br> e <www.unars.com.br>, o Edital nº 01/2019, 
contendo a divulgação das inscrições e prazo de recur-
so quanto as inscrições indeferidas, conforme previsto no 
Anexo V do Edital nº 34/2018.

Canela, 3 de janeiro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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