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Dia do Leitor
O dia 7 de janeiro é 

lembrado anualmente 
como o Dia do Leitor, 
data que homenageia 
principalmente os 
destinatários dos au-
tores, que se dedicam 
aos livros, à maravi-
lhosa aventura de via-
jar mentalmente pelas 
histórias, pelo apren-
dizado, pela cultura e 
pela diversão.

A leitura é uma 
atividade que atrai 
desde as crianças aos 
adultos e aos que já 
pertencem à terceira 
idade e é importante 
lembrar que deve ter 
atenção especial dos 
educadores e pais, já 
que um leitor não nas-
ce pronto, ele se faz 
com o exercício, com a 
busca de novos mun-
dos, passados e futu-
ros, com a fantasia 
que a criança tem de 
forma natural.

Origem do
Dia do Leitor
O Dia do Leitor foi 

instituído para home-
nagear o jornal cea-
rense "O Povo", funda-
do em 7 de janeiro de 
1928. Seu fundador, o 
poeta e jornalista De-
mócrito Rocha, era um 
intelectual, foi deputa-

do federal e jornalista. 
Uma de suas criações 
foi o órgão literário 
Maracajá, suplemento 
de "O Povo", que surgiu 
pela primeira vez em 
1929 e era considerado 
o principal divulgador 
do movimento mo-
dernista literário cea-
rense. Fonte: https://
www.calendariobr.
com.br/dia-do-leitor#.
XDYntFxKjIV.

11 benefícios de
ler todos os dias
Você sabia que 

crianças de seis me-
ses que têm livros li-
dos por seus pais vá-
rias vezes por semana 
mostram habilidades 
de alfabetização mais 
fortes quatro anos de-
pois? Além disso, elas 
pontuam mais em 
testes de inteligência e 
conseguem melhores 
empregos mais tarde 
na vida do que os não 
leitores?

Não há nada como 
a sensação e o cheiro 
de um livro. Nada di-
gital chega perto disso. 
Mas, a leitura, em pa-
pel ou tela, traz muitos 
benefícios.

1. Promove a
saúde mental
Pesquisas desco-

briram que as pessoas 
que mantêm seus cé-
rebros ativos, lendo ou 
jogando jogos desafi a-
dores mentalmente, 
como o xadrez, têm 2,5 
vezes menos chances 
de desenvolver a do-
ença de Alzheimer do 
que aquelas que pas-
sam seu tempo livre 
em atividades menos 
estimulantes.

2. Reduz o estresse
Um estudo de 2009 

da Universidade de 
Sussex descobriu que 
ler apenas seis minu-
tos pode reduzir os ní-
veis de estresse em até 
68%.

Um artigo subs-
tancial e bem escrito 
pode ter o mesmo efei-
to.

3. Melhora o
conhecimento
geral
Se você quer ser 

um ser humano com-
pleto, capaz de manter 
uma conversa sobre 
uma variedade de tó-
picos, você precisa ser 
um leitor. Além disso, 
quanto mais conheci-
mento você tem, mais 
bem equipado está 
para lidar com muitos 
dos desafi os da vida. O 
que nos leva ao próxi-

mo ponto.

4. Mais empatia
Ler sobre a vida e 

as épocas das pessoas 
que vivem ou viveram 
em circunstâncias di-
ferentes de você pode 
tornar mais fácil para 
entender e se relacio-
nar com aqueles que 
são diferentes de você.

Os livros estão aí 
para abrir o mundo 
para nós; para nos ti-
rar do nosso próprio 
ambiente e nos mos-
trar a realidade dos 
outros que estão por 
aí.

5. Expande o
vocabulário
Quanto mais você 

lê, mais seu vocabulá-
rio melhora. Quanto 
mais o seu vocabulá-
rio melhorar, melhor 
você poderá expressar 
seus próprios pensa-
mentos e sentimen-
tos.

A linguagem é 
uma ferramenta tão 
maravilhosa, com 
muitas palavras fan-
tásticas que podemos 
usar para nos expres-
sar. Pessoas que são 
capazes de usar a lin-
guagem habilmen-
te, com uma ampla 
gama de vocabulário 
descritivo, sempre 
capturaram a ima-
ginação e admiração 
dos outros.

6. Melhora nas 
habilidades
de escrita
As pessoas que 

leem muito, especial-
mente o material bem 

escrito, absorvem di-
ferentes estilos de es-
crita e são capazes de 
imitar um bom estilo 
de escrita, pois são 
subconscientemente 
infl uenciadas por ele.

7. Habilidades
de pensamento 
analítico fortes
Um típico suspen-

se, que muitos leitores 
acham tão fascinante, 
apresenta um misté-
rio que é um desafi o 
para os leitores resol-
verem, o que ajuda a 
desenvolver suas ha-
bilidades analíticas.

É emocionante ler 
um mistério e tentar 
resolver o mistério so-
zinho.

8. Melhora
a memória
Para seguir um 

enredo, você precisa 
se lembrar de muitas 
coisas e isso é uma 
boa prática para o seu 
cérebro. Afi nal, você 
não compreenderá o 
que está lendo se não 
se lembrar de certos 
detalhes enquanto lê.

Portanto, a leitura 
mantém a capacidade 
de memorização do 
cérebro na prática.

9. Melhora o foco 
e a concentração
Ler uma quanti-

dade considerável de 
textos fortalece seu 
foco, pois a leitura 
requer foco. A menos 
que você se concentre, 
você não seguirá o que 
está lendo.

Ter tempo para ler 
de 15 a 20 minutos to-

dos os dias pode me-
lhorar sua capacidade 
de se concentrar e, fi -
nalmente, ajudá-lo a 
ser mais produtivo.

10. Entretenimento
grátis
Não é ótimo que 

você possa ter sido 
transportado para um 
mundo diferente atra-
vés de um livro bem 
escrito, sem nenhum 
custo para si mesmo?

Os livros são ca-
ros, mas você não pre-
cisa comprá-los.

Existem bibliote-
cas onde os livros não 
custam nada e lojas 
de livros de segunda 
mão, onde custam 
quase nada, além de 
recursos online onde 
você pode baixar 
e-books gratuitos.

11. Melhora
o sono
A maioria dos 

leitores ávidos pode 
atestar isso. Não há 
nada como adorme-
cer com um livro em 
suas mãos.

A leitura é como 
uma pílula para dor-
mir, é relaxante e in-
dutor do sono, espe-
cialmente se você está 
cansado e estressado. 
leitura não apenas 
ajuda você a adorme-
cer, mas também me-
lhora a qualidade ge-
ral do seu sono. Como 
é relaxante e ajuda a 
desestressar, a leitu-
ra pode levá-lo a um 
sono profundo e repa-
rador. Fonte: https://
awebic.com/mente/
benefi cios-leitura/.

“A frase ‘ler é viajar’ é a melhor defi nição para 
a leitura, mostrando que podemos utilizar essa 
atividade para conhecer, pesquisar e aprender”.

Declaro
aberto o
Rodeio de
Canela!
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições através do site:
www.ucs.br/site/extensao/

 O UCS Sênior Hortênsias é um programa 
voltado para pessoas acima dos 50 anos
de idade, que buscam conhecimento e qua-
lidade de vida. Para o primeiro semestre de 
2019, a UCS Hortênsias oferece as seguin-
tes atividades:
- Estilo Não Tem Idade
- Oficina de Canto Coral
- Jardim e Horta Orgânica
- Memória Afiada
- Bordado com Literatura
- Dança como Exercício Mental e Corporal
- Laboratório de Escrita Criativa
- Fotografia Digital
- Tecnologias Digitais

UCS SÊNIOR HORTÊNSIAS/
INSCRIÇÕES ABERTAS

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

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

Curso: Técnicas de Fotografia Digital
Data: 11,13, 15, 18 e 20 de fevereiro de 
2019
Horário: segunda, quarta e sexta-feira das 
19h às 21h

Curso: Bordado Criativo em Relevo
Data: 11, 12, 13, 14 e 15 de fevereiro de 
2019
Horário: segunda a sexta-feira das 15h às 
17h

Confirmadas mudanças 
no Secretariado de

Constantino Orsolin
Conforme no-

ticiado com 
exclusividade 

pela Folha de Cane-
la no final de 2018, 
desde segunda (7), 
passam a valer as pri-
meiras mudanças no 
secretariado do Pre-
feito Constantino Or-
solin. O Departamen-
to de Comunicação da 
Prefeitura divulgou a 
nota abaixo e trans-
crevemos na íntegra.

“O prefeito Cons-
tantino Orsolin está 
efetuando algumas 
mudanças de nomes 
em cargos do 1º esca-
lão da Administração 
Municipal. A altera-
ção acontece desde 
hoje (7). Na Secretaria 
de Governança, Pla-
nejamento e Gestão, 
sai o titular da pasta, 
Vilmar Santos e assu-
me o secretário Paulo 
Tomasini, que deixa 
a Secretaria de Meio 
Ambiente, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana.

Vilmar Santos 
será designado para a 
Secretaria da Saúde, 

Vilmar, Daniel e Tomasini

enquanto que o atu-
al Adjunto do Meio 
Ambiente, o biólogo 
Daniel Schlieper, as-
sumirá a titularida-
de da pasta. Também 
ocorrerá uma mudan-
ça no cargo de diretor 
do Departamento de 
Controle Interno com 
o desligamento do ser-
vidor João Carlos dos 
Santos, que optou por 
aproveitar a sua apo-
sentadoria, a partir de 
31 de janeiro.

O chefe do executi-
vo esteve nas secreta-

rias hoje pela manhã e 
já alinhou com os no-
vos gestores as ações 
da semana e suas me-
tas para 2019.

‘É natural num 
governo, que chega à 
metade do seu tem-
po, realizar algumas 
mudanças de secre-
tariado. Isso revigora 
a equipe para o iní-
cio do terceiro ano de 
mandato. São perfis 
adequados para dife-
rentes momentos da 
gestão. Essas medidas 
são necessárias para 

que possamos seguir 
o planejamento estra-
tégico da Prefeitura’, 
disse Orsolin.

‘Agradeço muito o 
excelente trabalho re-
alizado por Jean Spall, 
que optou em voltar a 
ser servidor e aos de-
mais secretários. Nes-
ses dois anos realiza-
ram um ótimo serviço, 
agora em novas secre-
tarias terão a missão e 
o dever de aprimorar 
e ampliar o que já foi 
feito e está em anda-
mento’, enfatizou”.

FOTOS: ED
U

ARD
O IDALIN

O

Nova Petrópolis decreta emergência
por más condições de estrada

O prefeito de Nova 
Petrópolis, Régis Luiz 
Hahn, divulgou um 
vídeo aos cidadãos, 
nesta quarta-feira, 
falando sobre as más 
condições de conser-
vação dos cinco qui-
lômetros da VRS-827. 
Além do deslocamen-
to dos moradores da 
localidade de Linha 
Temerária, no in-
terior, a rodovia é o 
acesso à BR-116 para o 
escoamento de safra. 
Também é a princi-
pal alternativa para 
moradores de outras 
cidades da Serra que 
seguem em direção 

à Nova Petrópolis, 
quando ocorrem que-
das de barreiras na 
BR-116.

No vídeo, Hahn 
diz que fez inúmeras 
solicitações junto ao 
Departamento Au-
tônomo de Estradas 
de Rodagem (Daer), 
mas que os pedidos 
não foram atendidos. 
Ainda, alega impedi-
mento legal para fa-
zer manutenção da 
via, sob pena de ser 
responsabilizado, já 
que se trata de domí-
nio estadual. A ideia é 
utilizar o decreto para 
forçar o Daer a tomar 

providências imedia-
tas.

O decreto de 
emergência possibili-
taria que o município 
investisse em melho-
rias na rodovia, caso 

o Daer não as faça. O 
Prefeito disse ainda 
que, caso haja investi-
mento de verba públi-
ca municipal, buscará 
ressarcimento dos va-
lores na justiça.

FOTO: REPROD
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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

Mudanças na Corsan
podem tirar serviços de

Canela e levar para Gramado
Apesar de negativa da companhia, cidade deve
perder serviços após unificação com Gramado

Nesta semana, Portal 
da Folha, na inter-
net, teve acesso à re-

solução 32/2018, da Corsan. O 
documento, assinado pelo en-
tão diretor-presidente, Jorge 
Luiz Costa Melo, no dia 28 de 
dezembro de 2018, no apagar 
das luzes do governo Satori, 
extingue serviços em Canela e 
cria uma unidade regional que 
deve ter sede em Gramado.

Ainda não se sabe ao certo 
se tais mudanças serão man-
tidas sob o governo de Eduardo 
Leite, mas, algumas lideran-
ças políticas já se organizam 
para pressionar a chefia da 
Corsan.

Conforme a resolução 
38/2018, os serviços de conser-
tos e serviços externos da Cor-
san serão agrupados em um 
único endereço e única equi-
pe, em Gramado, em endereço 
ainda não definido.

Os escritórios locais deve-
rão ser mantidos, porém, sem 
os gerentes de cada cidade. As 
unidades de atendimento es-
tarão sob o comando de uma 
gerência única que também 
estará localizada em Grama-
do.

Como ainda não está cla-
ro como estas mudanças vão 
atingir os serviços na região, 
vereadores e deputados já con-
tataram o novo Governo do Es-
tado para pedir informações e 
mantém articulações com de-
putados estaduais.

Companhia diz 
que serviços
vão melhorar
Após a publicação da re-

portagem do Portal da Folha, 
falando das mudanças que 
devem ocorrer nos serviços da 
Corsan em Canela e Gramado, 
o Gestor da recém-criada Uni-
dade das Hortênsias, Ermóge-
nes Bodanese, entrou em con-
tato com a Folha.

Bodanese garantiu que os 
escritórios locais de Canela e 
Gramado seguirão sem alte-
rações, mantendo o relaciona-
mento com os clientes e que 

FOTO: REPRODUÇÃO

novas estruturas serão criadas 
para melhor o serviço na Re-
gião.

“A Corsan vai tratar Canela 
e Gramado como um sistema, 
atendida por uma unidade es-
pecial que pretende realizar um 
diagnóstico e um planejamento 
de investimento”, disse o ges-
tor.

Falta d’água
persiste
Mesmo com todas as ex-

plicações da Corsan, a falta 
d’água em diversos bairros de 
Canela e Gramado persistem. 
A Folha de Canela chegou a re-
ceber denúncias de que deter-
minados bairros tiveram seu 
abastecimento interrompido 
para garantir que as tornei-
ras não secassem em locais de 
movimentação turística.

A Corsan nega. Bodanesse 
afirmou que existe uma dificul-
dade em atender bairros mais 
altos e mais distantes, mas que 

a interrupção no abastecimen-
to não é deliberada.

Obras atrasadas
A nova adutora, que traz 

água do Poço da Faca, em São 
Francisco de Paula, para as 
ETA – Estações de Tratamento 
de Água de Canela e Gramado 
não está pronto. A obra está 
atrasada. A nova ligação deve-
ria aumentar em 30% a capta-
ção da água, porém, aumentou 
somente em 10%, o que, obvia-
mente, não resolveu o proble-
ma.

A Corsan afirma que até o 
final de janeiro, a adutora es-
tará funcionando e a capacida-
de de captação estará aumen-
tada em 30%.

Tal aumento na captação 
pode até resolver o problema 
pontual, mas não é nem de 
longe uma solução a médio e 
longo prazo e, com o aumento 
da demanda, pode voltar a fal-
tar água.

Com a unidade “das Hortênsias”,
Canela deixará de ter uma unidade local
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10 anos cultivando sorrisos
Consultório odontológico Dra. Ana Paula Fattori está de aniversário neste mês de janeiro

Em 12 de janeiro 
de 2009, um so-
nho de infância 

se tornava realidade. 
A então cirurgiã-den-
tista, recém-forma-
da, Ana Paula Fattori 
da Silva iniciava sua 
trajetória em conjun-
to com a Dra. Caroli-
ne Foss de Azambuja, 
atendendo no con-
sultório localizado na 
Rua Borges de Medei-
ros, em Canela/RS. 
Antes disso, já havia 
desenvolvido trabalho 
social, o Projeto Brin-
car e Sorrir, no ano 
de 2007, com crianças 
das EMEI's do municí-
pio de Canela. Em sua 
trajetória também, re-
alizou atendimentos, 
de forma voluntária, 
no Ambulatório Médi-
co-Odontológico “Ma-
jor Lauro Cezar da Sil-
veira” pertencente ao 
1º BPAT – Batalhão de 
Policiamento em Áre-
as Turísticas em Gra-
mado/RS, onde aten-
deu aos servidores da 
Brigada Militar e seus 
familiares, motivo de 
orgulho, pois seu bisa-
vô e seu avô paternos 
fizeram parte do cor-
po da instituição.

Durante todos os 
anos de trabalho, a 
Dra. Ana Paula Fatto-
ri acumulou conheci-
mento e experiência, 
realizando em 2011 o 
curso de Especializa-
ção em Endodontia, 
o conhecido Trata-
mento de Canal. Já 
em 2012, participou do 
curso de Atualização 
em DTM, Ronco e Ap-
neia, proporcionan-
do um atendimento 
diferenciado aos pa-
cientes portadores 
destes problemas, que 
em alguns casos são 
relacionados a parte 
odontológica.

Em 2016, finalizou 
o curso de Especiali-
zação em Prótese Den-
tária, estendendo aos 
pacientes ainda mais 

Dra. Ana Paula Fattori, conhecimento
e experiência em Odontologia

competência e profis-
sionalismo em busca 
da melhor qualidade 
de vida e melhorando 
a autoestima. “Sem-
pre procurei levar aos 
meus pacientes as 
melhores técnicas e 
equipamentos, fazen-
do com que de algu-
ma forma as pessoas 
perdessem o medo da 
cadeira e do próprio 
dentista”, salientou 
Ana Paula.

Mudança e
equipamentos 
modernos
Entretanto, em 

março de 2017 o con-
sultório odontológi-
co passou por uma 
grande transforma-
ção. Primeiramente, 
a localização passou a 
ser no Edifício Rodol-
fo Streibel, em frente 
ao Hospital de Cari-
dade de Canela, na 
sala 108, levando toda 
sua estrutura. Neste 
momento, uma nova 

identidade surgiu, 
passando para APF 
Odontologia.

A partir de en-
tão, a APF Odontolo-
gia passou a oferecer, 
além do tratamento 
de canal, outros di-
versos tratamentos 
odontológicos, tais 
como atendimento 
de crianças, jovens, 
adultos e pacien-
tes da melhor idade, 
também oferecendo 
acessibilidade para 
Portadores de Ne-
cessidades Especiais 
- PNE’s, agregando 
ainda a especialidade 
em Ortodontia, com 
a colocação e manu-
tenção de aparelhos 
ortodônticos aos cui-
dados da Dra. Dina-
mara Krummenauer. 
“Neste momento con-
seguimos dar um sal-
to de qualidade e de 
eficiência, agregan-
do mais uma forma 
de facilitar o acesso à 
odontologia para to-

dos”, comentou.
Além disso, a APF 

Odontologia conta 
com o que há de mais 
moderno para garan-
tir a tranquilidade e a 
qualidade dos servi-
ços, pois utiliza o apa-
relho de Raio-X Digi-
tal, proporcionando 
ao paciente uma vi-
sualização imediata 

da situação clínica 
e dando precisão ao 
diagnóstico. 

Assim, os pacien-
tes têm a segurança 
de que estão em boas 
mãos e de que não 
vão necessitar retra-
tamento para proce-
dimentos já realiza-
dos.

Conforme a Dra. 

Ana Paula Fattori, 
“é um prazer ver nos 
olhos dos pacientes 
a felicidade e o alívio 
sempre que chegam ao 
consultório com dor e 
saem satisfeitos com o 
atendimento. É a cer-
teza de que o trabalho 
foi bem realizado e 
que os anos de facul-
dade valeram a pena”.

A APF Odontologia conta com o que há de mais moderno
para garantir a tranquilidade e a qualidade dos serviços

Para 2019, a APF 
Odontologia ofe-

recerá aos pacientes 
o tratamento através 
do Laser, tanto na 
parte de clareamen-
tos dentários, quan-
to na parte de lesões 
causadas por outros 
tipos de problemas 
de saúde, dentre eles 
os oncológicos. 

Contatos
Buscando apro-

ximar as pessoas, a 
APF Odontologia pos-
sui um site moderno 
e didático, onde to-
dos podem ter mais 

contato com a odon-
tologia e os tipos de 
tratamentos ofere-
cidos pelo consultó-
rio. Acessando www.
anapaulafattori.com.
br, você pode entrar 
em contato e tirar to-
das as suas dúvidas 
e, também, através 
das redes sociais em 
www.facebook.com/
dentistaanafattori.

Na primeira 
quinta-feira de cada 
mês, no Programa 
Turismo e Negócios 
da Rádio Clube de Ca-
nela FM 88,5, no qua-
dro Bem Estar e Saú-

de, é outra forma de 
se informar sobre os 
serviços.

A APF Odontolo-
gia fica na Avenida 
Visconde de Mauá, 
150 – Sala 108, no Edi-
fício Rodolfo Streibel, 
em Canela/RS, bem 
em frente ao Hospital 
de Caridade. Maiores 
informações e agen-
damentos de con-
sultas pelo telefone 
(54) 3282-2234 ou (54) 
999539026 através do 
aplicativo Whatsapp.

CRO/RS 18249.
EPAO/RS 4166.
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Prefeitura terá que criar novas vagas
para o primeiro ano do fundamental

Aumento se deve à falta de atendimento do Governo do Estado, segundo SMEEL

A Prefeitura de 
Canela inciou o ano 
de 2019 com 358 alu-
nos matriculados 
para o primeiro ano 
do ensino fundamen-
tal, nas escolas da 
rede municipal, são 
15 turmas, com alu-
nos oriundos da edu-
cação infantil mu-
nicipal e também de 
pais que procuraram 
a SMEEL – Secretaria 
Municipal de Esporte 
e Lazer, durante o pe-
ríodo de matrículas e 
garantiram vagas.

Ocorre que, du-
rante este mês, sur-
giu outra realidade: 
pelo menos 55 crian-
ças ainda não estão 

matriculadas para o 
primeiro ano e deve-
rão ser acomodadas 
na rede municipal.

Segundo o secre-
tário Municipal de 
Educação, Gilberto 
Tegner, esta deman-
da deveria ser atendi-
da pelas escolas esta-
duais, mas não foi.

Hoje, a rede es-
tadual tem 236 alu-
nos matriculados no 
primeiro ano, em 
seis escolas. A Esco-
la João Corrêa, neste 
ano, não abriu tur-
ma de primeiro ano. 
Além disso, segun-
do a SMEEL, existem 
vários alunos fora 
de zoneamento estu-

dando nas escolas es-
taduais. Com isso, a 
Prefeitura tem, além 
de dar a vaga na es-
cola municipal, pro-
videnciar transporte 
para estas crianças, o 
que aumenta os cus-
tos da educação.

Outro diferencial 
é que, a partir deste 
ano, todas as turmas 
de primeiro ano serão 
de turno integral.

“Ninguém vai fi-
car sem vaga”, ga-
rantiu Gilberto, “mas 
é uma realidade que 
temos que melhorar, 
o ensino fundamental 
deve ser oferecido em 
parceria entre Estado 
e Município. Nós es-

tamos fazendo nossa 
parte”.

A partir da próxi-
ma segunda, 14, pais 
de alunos que fica-

ram sem vaga para o 
primeiro ano devem 
procurar a SMEEL, na 
Rua Borges de Medei-
ros, para inscrição 

das crianças na rede 
municipal.

Maiores informa-
ções pelo telefone (54) 
3282-5150.

A partir de 2019, todas as turmas de primeiro ano
da rede municipal de ensino serão de turno integral

FOTO: REPRODUÇÃO

Canela terá transporte universitário para
Caxias do Sul com auxílio da Prefeitura

O secretário Mu-
nicipal de Educação, 
Gilberto Tegner, fa-
lou à redação da Fo-
lha que, a partir de 
2019, Canela conta-
rá com transporte 
universitário para 
Caxias do Sul, com 
auxílio da Prefeitura.

Assim como para 
as outras associações 
de estudantes, os alu-
nos que frequentam 
o ensino superior em 

Caxias terão 70% das 
passagens custeadas 
pela Prefeitura.

“Fizemos algu-
mas adequações a 
partir de uma par-
ceria com a Prefeitu-
ra de Gramado, que 
gerou uma economia 
nas passagens para 
o Vale do Sinos. Com 
esta economia, con-
seguimos auxiliar 
as passagens para 
Caxias”, explica o se-

cretário.
A parceria com 

Gramado se deu com 
a utilização de um 
mesmo veículo para 
levar alunos grama-
denses e canelenses. 
Até o ano passado, 
eram dois veículos 
distintos, ambos sem 
a sua capacidade de 
passageiros utiliza-
da.

Mesmo compran-
do vagas no trans-

porte gramadense, 
para o Vale dos Sinos, 
os alunos de Canela 
que estudam em ins-
tituições como Fac-
cat, Feevale e Cimol, 
terão as suas linhas 
saindo de Canela.

As associações de 
estudantes convenia-
das com a Prefeitura 
de Canela devem re-
ceber a primeira par-
cela do auxílio antes 
do início das aulas.

FOTO: REPRODUÇÃO
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100 anos de chegada do trem
a Várzea será comemorada

O vereador Luia 
B a r b a c o v i 
(Progress is-

tas) recebeu nessa 
semana a visita do 
professor Vanderlei 
Cavalcante, que é in-
tegrante de um grupo 
montado no bairro 
Várzea Grande para 
tratar das comemo-
rações dos 100 anos 
de chegada do trem a 
localidade.

Na ocasião ele fa-
lou da importância 
da chegada do trem 
ao Bairro, apresentou 
o trabalho de coleta e 
resgate dessa histó-
ria, feito por alguns 
professores, ao Vere-
ador e informou que 
estará apresentando 
o mesmo aos Secretá-
rios de Cultura, Turis-
mo e Educação, ainda 
nessa semana para 
que se possa fazer 
uma comemoração 
especial em junho, 

período em que se ce-
lebra o centenário.

O intuito dos Pro-
fessores é que com 
mais ações possa-se 
resgatar um amplo 
material que servirá 
para contar a histó-
ria desse feito, bem 
como ser utilizado de 
forma didática junto 
aos alunos para fun-
damentar a história 
de Gramado.  

“A chegada do 
trem teve um refle-
xo imediato, em ter-
mos econômico e so-
cial, sendo um dos 
principais responsá-
vel pelo surgimento 
da atividade turísti-
ca em Gramado e na 
região. Desta forma 
solicito uma sessão 
decentralizada desta 
Casa, junto ao Museu 
do Trem, na Várzea 
Grande, no dia 03 de 
junho, quando pode-
remos dar o reconhe-

cimento deste legisla-
tivo a aquele histórico 
acontecimento”, ex-
plicou Luia.

A proposta segue 
para análise da Mesa 
Diretiva que deverá 
reuniu-se na próxima 
segunda-feira, dia 14, 
para emitir parecer 
sobre a solicitação.

A história
A linha de Cane-

la foi aberta no tre-
cho entre Neustadt 
(Rio dos Sinos) e Novo 
Hamburgo em 1876, 
sendo, na verdade, na 
época, um prolonga-
mento da Porto Ale-
gre-São Leopoldo. Em 
1903, foi prolongada 
até Taquara. A linha 
chegou em Canela, 
seu ponto terminal, 
somente em 1922, de 
onde passou a se tra-
zer a madeira abun-
dante na região.

A demora deveu-

se à dificuldade de 
construção do trecho 
de serra, onde em 48 
km de linha se eleva-
va de 30 metros aci-
ma do nível do mar, 
em Taquara, até 830 
em Canela.

Em 11/03/1963, foi 
fechado o tráfego en-
tre Taquara e Canela. 

No ano seguinte, a 
16/11, fechou o trecho 
Novo Hamburgo - Ta-
quara. Em 31/12/1966, 
o tráfego foi fechado 
no trecho restante, 
Rio dos Sinos - Novo 
Hamburgo. Em julho 
de 1967, já não existia 
mais nenhum sinal 
da velha linha de Ca-

nela.
A estação de Gra-

mado foi aberta em 
1922. Os trens de pas-
sageiros, no entanto, 
somente passaram 
a ir até a estação em 
1924. Os trens foram 
desativados com a 
estação e o ramal em 
1963.

A estação de Gramado, com o
trem na plataforma, sem data.

Foto do livro Era uma vez -
Relatos de Gramado, de C. G.

Dreckster e I. C. Koppe
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Serra do Umbu: quando a viagem
para a praia era pela estrada de chão

Por Francisco Rocha
francisco@folhadecanela.com.br

Vai pegar a estrada para a praia? 
Que legal! Certamente você vai
usar a Rota do Sol e, dependendo
de onde você veraneia, é provável 
que não rode nem um metro em 
estrada de chão batido.
Aqui, da Região das Hortênsias,
até Arroio Teixeira, por exemplo,
são cerca de 140km, algo em torno 
de duas horas de viagem, com
condições de trânsito normal.
Mas, nem sempre foi assim.
A Folha de Canela lhe convida para 
uma viagem no tempo, com relatos 
de quem viajou pela Serra do Umbu.

Serra do Umbu, 
a 900m acima do 

nível do mar.
Ao fundo, o Oceano 
Atlântico, na altura 

de Atlântida Sul

FOTO: REPROD
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Mas, que ca-
minho é 
esse? Até 

2006, a principal li-
gação entre a Região 
das Hortênsias e o Li-
toral Norte era pela 
RS-484. Para quem não 
sabe do que se trata, é 
uma estrada entre São 
Francisco de Paula e 
Maquiné, via Serra do 
Umbu.

São 57 quilôme-
tros entre a RS-020, 
na localidade de Rin-
cão dos Kroeff, em São 
Francisco de Paula, e 
a BR-101, em Maquiné, 
dos quais, apenas o fi-
nalzinho, do centro de 
Maquiné até a BR-101, 
cerca de quatro quilô-
metros, são asfalta-
dos.

O trecho mais 
complicado são os 
nove quilômetros de 
descida da Serra do 
Umbu, realmente de-
safiadores, com coste-
letas, buracos, pedras 
e curvas acentuadas. 
Rincão dos Kroeff fica 
a 900 metros acima do 
nível do mar e o final 
da serra, em Barra do 
Ouro, fica encravado 
em meio aos cânions 
da Serra Geral, a 70 
metros acima do nível 
do mar.

Ali também acon-
tece o encontro com a 
RS-239, entre Maquiné 
e Riozinho.

Quem não se 
aventurava pela Serra 
do Umbu teria de op-
tar por uma viagem 

FOTOS: ARQ
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A esquerda, Angélica Comelatte Lucena, a direita,
Tadeu Lucena, em viagem realizada em julho de 1979

Em março de 1985, 
Ernesto Comelatte
e Victor Lucena. A

família veraneava 
em Arroio do Sol e 

tinha frequentes 
passagens pela
Serra do Umbu

via Taquara, pelo Pas-
so das Moças, até Glo-
rinha, também com 
estrada de chão.

Era para ser
a Rota do Sol
Segundo Márcio 

Paffrath Buffão, es-
critor e morador do 
Rincão dos Kroeff, na 
década de 1960, um 
grande movimento 
teve início na região 
serrana: a abertura da 
estrada das hortên-
sias, com o objetivo de 
construir uma ligação 
com o litoral norte do 
RS. Prefeitos de vários 
municípios da ser-
ra em conjunto com 
o Governo do Estado 
iniciaram a obra que 
levaria menos de dez 

anos para ser conclu-
ída.

Pela serra, sempre 
existiram caminhos 
que nos ligavam ao 
litoral, mas estes só 
podiam ser percorri-
dos com o auxílio de 
animais de carga. Os 
tropeiros e mascates 
foram os que mais 
utilizaram esta rota 
para comerciar com 
os povoados de Barra 
do Ouro e Maquiné. O 
caminho da Serra do 
Umbu era utilizado pe-
las famílias mais ricas 

da região para verane-
ar no litoral e faziam 
todo o trajeto a cava-
lo, isto em meados de 
1920 até 1960.

Em 1974 foi inau-
gurada a estrada das 
hortênsias, com a 
abertura da Serra do 
Umbu, e a empresa 
de ônibus Martini fez 
a viagem inaugural 
da linha Osório - São 
Chico em 01 de agos-
to deste ano. O cami-
nho mais fácil e mais 
rápido para todos os 
veranistas sempre foi 

pelo Rincão dos Kroeff 
e pela Serra do Umbu, 
isto até meados de 
2004 quando o asfalto 
foi parar na Rota do 
Sol.

Há quem diga que 
faltou empenho e for-
ça política para a Re-
gião das Hortênsias, 
que acabou perdendo 
a queda de braço para 
a região da Uva e Vi-
nho, vendo a principal 
ligação com o litoral ir 
parar na atual RS 453, 
a Rota Sol, descendo a 
Serra do Pinto.



Sexta-feira, 11 de janeiro de 2018 REPORTAGEM .09

Em 1930, um trilho para passagem de cavalos
e tropas, no alto da Serra do Umbu

Linda e
desafiadora
A Serra do Umbu 

ainda permeia a me-
mória de quem a uti-
lizou nas viagens ao 
litoral. São miran-
tes que desnudam as 
montanhas da Serra 
Geral. Em um dos pon-
tos é possível enxergar 
o Oceano Atlântico, na 

altura de Atlântida Sul.
Em outro ponto, 

a cascata da Boa Vis-
ta, que despenca em 
meio a um paredão de 
pedras. Ao pé da serra, 
os rios do Ouro, For-
queta e Maquiné, tor-
nam ainda mais en-
cantadora a viagem, 
com diversas pingue-
las no trecho onde a 

estrada acompanha o 
rio.

Apesar de abando-
nada pelo Estado, ain-
da hoje, há quem se 
aventure pela estra-
da, seja para escapar 
dos congestionamen-
tos ou mesmo buscar 
uma viagem diferen-
te, em meio à nature-
za.
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Cheroso: uma vida descendo a Serra do Umbu
Se você, alguma 

vez na vida, já foi 
para a praia de 

ônibus, deve conhe-
cer Darci José Deon, o 
Cheroso, hoje com 61 
anos, ainda na ativa e 
fazendo a linha Cane-
la – Litoral. Eu mesmo 
viajei mais de 15 anos 
para o litoral com o 
Cheroso na boleia!

Darci começou 
a trabalhar com 21 
anos na antiga em-
presa Floresta. Aos 23, 
foi surpreendido com 
uma missão: fazer a 
vigem para a praia.

Foi em 1980. Sua 
primeira vez na Serra 

do Umbu foi uma via-
gem de experiência, 
para avaliar a possi-
bilidade da empresa 
efetivar a linha du-
rante o verão.

“Eu era muito 
novo, não tinha ex-
periência, achava que 
era muito novo para 
fazer uma viagem que 
exigia tanta perícia e 
responsabilidade, mas 
a empresa confiou em 
mim e foram 35 anos 
fazendo aquela linha”, 
diz Cheroso.

A primeira viagem 
aconteceu em 1980. 
Em 1984, a empresa 
Floresta foi vendi-

da para a Citral, mas 
as viagens pela RS-
484 continuaram, até 
2006. No ano seguin-
te, 2007, já com a Rota 
do Sol inaugurada, 
os ônibus passaram 
a viajar pela Serra do 
Pinto, pelo asfalto, o 
que possibilitou que 
a empresa destinasse 
carros mais novos e 
modernos para o tra-
jeto.

Assim como a 
estrada, as viagens 
mantinham carac-
terísticas de interior. 
As pessoas levavam 
de tudo nos bagagei-
ros, ranchos para pas-
sar até dois meses na 
praia. “Com o passar 
do tempo, eu tinha 
confiança de fazer a 
viagem e as pessoas 
confiavam em mim, 
pediam que filhos e 
netos pequenos via-
jassem sozinhos por-
que eu era o motoris-
ta”, afirma Darci. “Já 
aconteceu de passa-
geiros comprarem a 
passagem apenas de-
pois de verificar se era 
eu o motorista”.

Mas Cheroso não 
foi reconhecido ape-
nas pela sua simpa-
tia. Viajar pela Serra 
do Umbu exigia pe-
rícia, tanto para o 
motorista de ônibus, 
quanto para quem ia 
de carro. Pneus fura-
dos, carros que fer-
viam, estrada lisa, 
carros que saiam da 
pista, eram aconteci-
mentos frequentes na 
estrada.

“Passei muito 
medo em algumas 
viagens, teve uma noi-
te de Natal que desci 
a serra e o Rio estava 
cheio, não dava para 
cruzar, subi pela mes-
ma estrada e fui por 
Santo Antônio da Pa-
trulha. Chegamos em 
Arroio do Sal por volta 
das 17h30min”, conta 
o motorista.

As viagens ti-
nham horário de saí-
da, às 6h30min, mas 
nunca de chegada. Em 
um dia bom, alcança-
va o fim da linha, em 
Arroio do Sal, por vol-
ta das 11h30min. Em 
dias ruins, podia ul-

trapassar as seis ho-
ras de viagem.

No começo, a pa-
rada para o café era 
em Morro Alto – Ca-
pão da Canoa, depois, 
era bem no meio da 
serra, em um café que 
depois encerrou as 
atividades. “Chequei a 
ser rebocado por tra-
tor, tive todo o tipo de 
problemas nestas via-
gens, mas tenho mui-
ta saudade daqueles 
tempos, fiz muitas 
amizades que duram 

até hoje”, diz Darci. 
“Hoje os tempos são 
diferentes, mas conti-
nuo fazendo litoral”.

A última pergun-
ta foi respondida sem 
titubear e com muita 
firmeza. Perguntei a 
Cheroso, se fosse ne-
cessário, faria este 
trajeto novamente: 
“sem problema ne-
nhum, lembro de cada 
trecho e cada lugar 
que devo colocar uma 
marcha. Seria interes-
sante”.

Em janeiro de 1981, Maria Luísa Martins da 
Rocha e Nauro Corrêa da Silva, em Arroio do 
Sal, com o ônibus da empresa Floresta
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Dr. Álvaro Abreu, com a família,
viajou pela Serra do Umbu no
verão de 2018. Na foto, sobre a
ponto do Rio Maquiné

A família Abreu em uma das muitas 
pinguelas sobre o Rio Maquiné

FOTOS: ARQ
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Sonho de Natal impulsiona economia
Visitação em parque aumenta quase 30% e Fazenda tem o melhor mês de dezembro

O 31º Sonho de 
Natal encerrou no 
último domingo (6) 
e o crescimento do 
evento já é comemo-
rado pelo trade tu-
rístico de Canela. O 
crescimento na movi-
mentação varia entre 
10% e 80%, dependen-
do do setor econômi-
co.

Um dos motivos 
do crescimento de 
público em Canela 
foi o maior investi-
mento da Secretaria 
de Turismo no Sonho 
de Natal. Com isso, 
a Chegada do Papai 
Noel, as Paradinhas 
de Natal, o Desfile 
Mágico (produzido 
pelo Grupo Tholl) e os 
espetáculos no Mul-
tipalco – incluindo 
a banda Paralamas 
do Sucesso, atraíram 
multidões, o que be-
neficiou o comércio 
da área central de 
Canela. “Com os es-
petáculos deste ano, 
o movimento cresceu 
80% durante o Sonho 
de Natal”, afirma Ra-
fael Lima, gerente da 

loja da Caracol Cho-
colates, localizada 
em frente à Catedral 
de Pedra. Rafael lista 
outro motivo para o 
crescimento do mo-
vimento: “Quem vêm 
a Canela são pessoas 
que querem paz. Tem 
lugar para estacionar 
e a espera nos restau-
rantes é menor”.

Um dos princi-
pais pontos turísti-
cos da Serra Gaúcha, 
o Parque Estadual do 
Caracol registrou um 
crescimento de 29,4% 
somente no mês de 
dezembro de 2018, 
considerado alta tem-
porada turística. No 
período, foram 56.110 
ingressos vendidos, 
contra 43.182 em igual 
período de 2017.

Próximo do par-
que, o Bondinhos 
Aéreos – que ofere-
ce uma vista extra-
ordinária da Cascata 
do Caracol, registrou 
um aumento de 10% 
na movimentação de 
dezembro. “Foi o me-
lhor mês de dezembro 
desde a abertura do 

Público durante espetáculo do Sonho de Natal

empreendimento, em 
2013”, comenta o ge-
rente Mateus Scaini.

Outro parque que 
registrou crescimento 
de 10% em dezembro 
de 2018 na compara-
ção com dezembro 
de 2017 foi o Mundo 
a Vapor. “Em relação 
ao perfil do público, 
identificamos um nú-
mero maior de carros 
particulares e aluga-
dos, o que se revelou 

dentro do parque, com 
muitas famílias pas-
seando e conhecendo 
nossas atrações”, afir-
ma Caren Urbani, di-
retora de marketing 
do Mundo a Vapor.

Com os dados es-
pecíficos do mês de 
dezembro em mãos, o 
Secretário Municipal 
da Fazenda Luciano 
Melo fala que “Dezem-
bro tem sido o melhor 
mês do ano para a Fa-

zenda Municipal. Ti-
vemos uma arrecada-
ção de R$ 14.171.818,50 
milhões em 2017 e che-
gamos R$ 16.856.236,41 
em 2018”.

Segundo Melo, a 
Prefeitura de Canela 
tem trabalhado para 
aumentar a receita 
própria do município, 
e eventos com o Sonho 
de Natal ajudam a au-
mentar a arrecadação 
de Imposto Sobre Ser-

viços (ISS), através do 
aumento de ocupação 
da rede hoteleira, e 
do Imposto Sobre Cir-
culação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), 
com o crescimento 
da venda do comér-
cio e dos restauran-
tes. “Nosso orçamento 
para 2019 aumentou 
15,3%, saindo de R$ 
156,8 milhões para R$ 
180,9 milhões”, resu-
me Melo.

FOTO: SERRA PRESS

Paralamas levaram 13 mil pessoas
no primeiro show do ano em Canela
A ótima noite de 

sábado (5), reuniu cer-
ca de 13 mil pessoas 
na Praça João Corrêa, 
no centro de Canela, 
para um grande show 
da banda Os Parala-
mas do Sucesso. Pon-
tualmente às 20h30, 
os primeiros acordes 
de Herbert Viana agi-
taram o público que 
dançava e cantava. 
Durante uma hora e 
meia de show, mes-
clando novas músi-
cas do disco “Sinais do 
Sim” com os antigos 
sucessos da banda, Os 
Paralamas levavam a 
plateia ao delírio.

Com Herbert Vian-
na (voz e guitarra), Bi 

Ribeiro (baixo) e João 
Barone (bateria e vo-
cais), além dos músi-
cos João Fera (tecla-

dos), Bidu Cordeiro 
(trombone) e Mon-
teiro Jr (sax), ‘Os Pa-
ralamas do Sucesso’ 

fecharam com chave 
de ouro as atrações do 
31º Sonho de Natal de 
Canela.

FOTO: SERRA PRESS

EXTRATO DOS EDITAIS 02, 03 E
04/2019, DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018,

ABERTO PELO EDITAL Nº 34/2018

No dia 11/01/2019 estarão publicados no mural da Prefeitu-
ra Municipal de Canela, bem como nos sites <www.canela.
rs.gov.br> e <www.unars.com.br>, os seguintes editais:
- Edital nº 02/2019, contendo informações sobre o recurso re-
ferente a divulgação das inscrições para o cargo de Fiscal;
- Edital nº 03/2019, que homologa as inscrições de Concurso 
Público municipal para provimento dos cargos que descreve; 
e - Edital nº 04/2019, que divulga a data, horário e local para 
a realização das provas escritas. Para os cargos de Monitor 
e Profissional do Magistério com Habilitação em Educação In-
fantil, o horário de início das provas escritas será 14h; para os 
demais cargos descritos no citado Edital, o horário de início 
das provas escritas será . Para ambos os cargos, as provas 
serão realizadas no Campus Universitário da Região das Hor-
tências, sita na Rua Rodolfo Schlieper, 222, Bairro Centro, no 
município de Canela, sendo que o candidato deverá apresen-
tar-se no local com uma hora de antecedência do horário de 
início das provas, munido de documento de identidade que 
mereça fé pública e caneta esferográfica azul ou preta para 
a realização das provas. As salas de realização das provas 
escritas devem ser consultadas no citado Edital.

Canela, 10 de janeiro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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Patrícia Griesang

Papo Simples

Nome: Patrícia Griesang
Idade: 41
Filiação: Lúcio Gonçalves da Silva Junior e Sandra 
Griesang
Formação: Formada em Gestão Estratégica de 
Recursos Humanos pela FGV. Especialista em 
Desenvolvimento Humano e Organizacional pela 
faculdade IBGEM. Formada e Certifi cada o em Coa-
ching & Mentoring e Holomentoring pelo Sistema 
ISOR.  Formada em Desenvolvimento de líderes 
pela Fundatec e em Certifi cação em Auditoria ISO 
9000. Extensão em Psicologia Organizacional pelo 
IDG. Graduada em Psicologia pela Universidade 
Luterana do Brasil.
Trabalho: Consultora Executiva na empresa Cola-
borativa soluções em Recursos Humanos
Fato marcante em sua vida: Nascimento dos meus 
fi lhos (Rafael e Carolina).
O que te deixa sem jeito: maus-tratos de animais, 
idosos, crianças... Isso acaba comigo! 
Uma alegria: Ser presente na vida dos meus fi lhos, 
vê-los crescer e fazer parte do desenvolvimento 
deles.
Uma decepção: Política Brasileira
Ponto forte: mãe, esposa, doméstica, cozinheira, 
empresária, psicóloga, enfermeira, administrado-
ra, mulher, professora, técnica de Futebol, gremis-
ta, fi lha, irmã, amiga, dinda...
Ponto fraco: Ansiedade
Cor preferida: Branco
Prato preferido: Nhoque da minha mãe.
Bebida: Vinho
Esporte: Pilates
Hobby: não tenho
Programa de tv: Netfl ix
Que fazer no domingo: Estar com a família e ami-
gos em qualquer lugar.
Animal de estimação: Cachorro
Um fi lme: Filmes que me marcaram: Coração Va-
lente, A casa dos espíritos.
Uma música: Todas, menos pagode e Funk.
Um livro: Qualquer um que me motive a leitura.
Um defeito: Teimosa, muito! Taurina nata.
Uma qualidade: Leal
Uma saudade: meus 20 anos...
Um sonho de criança: ser mãe!
O que mais admira numa pessoa: Sinceridade
O que mais detesta numa pessoa: Mentira
O que tu mudaria em Canela: Não permitiria o 
desmatamento, que nas áreas rurais da cidade é 
gritante a falta de fi scalização. Estamos perdendo 
nosso bem maior!

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política:  Somos ainda uma sociedade politicamen-
te imatura. Temos falta de referência digna de 
confi ança. Essa ideia de desconstrução de tudo que 
era correto na cultura, na educação, no compor-
tamento, nos valores da família, faz – se perder a 
objetividade da nação. 
Educação: Preocupada! As modifi cações da socieda-
de em meio a modernidade e o cenário político do 
país, estão deixando os alunos desconectados da 
escola! Desconectados do apreender, do interesse, 
do evoluir, do praticar, de se educar.
Religião: Católica.
Amor: Meu marido – Facione Biasi
Família: Meus pais – incansáveis, protetores, pre-
sentes, bem maior.
Amizade: Relacionamento obrigatório para ser 
feliz!
Casamento: Formação da família, elo de amor, res-
peito, educação, cuidados e amizade. Necessário!!

*UM RECADO: Faça o melhor que puder. Seja o 
melhor que puder. O resultado virá na mesma 
proporção
de seu esforço.

Estação Campos de Canella 
altera data de inauguração 

para 30 de janeiro
A inauguração da Estação 

Campos de Canella vai acon-
tecer dia 30 de janeiro de 2019, 
com abertura das operações 
no dia 31 de janeiro. A data foi 
confi rmada pela Incorporado-
ra Novalternativa, responsável 
pelo empreendimento.

O evento deve reunir co-
munidade e autoridades da 
cidade e do Estado. Além da ce-

rimônia ofi cial de inauguração 
para convidados, um grande 
espetáculo, criado exclusiva-
mente pela D’arte Multiarte, 
de Canela, promete emocionar 
com música e performances 
artísticas, que mesclam a his-
tória da cidade e seu desenvol-
vimento a partir da chegada da 
linha férrea.

O complexo, uma parceria 

público-privada, desenvolvido 
pela Incorporadora Novalter-
nativa e que ganhou a parceria 
e expertise do Mundo a Vapo-
rem todas as questões referen-
tes a trens e trilhos, transfor-
mou a antiga Estação Férrea de 
Canela em um novo paradouro 
para comunidade e turistas, 
com operações de gastronomia 
e entretenimento.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Florybal recebe PlayStation na Estrada
Que tal embar-

car em um caminhão 
equipado com cinco 
estações de games, 
mais uma exclusiva 
para o PS VR (reali-
dade virtual), com as 
novidades de jogos, 
consoles e ainda dis-
tribuindo brinde?

É a PlayStation Na 
Estrada, que chega a 
Canela nos dias 18, 19 
e 20 de janeiro, exclu-
sivamente no parque 
Terra Mágica Florybal.

A promoção da 
Sony tem um calen-
dário em várias cida-
des do Brasil e Cane-
la é primeira cidade 
da região a receber a 
atração. Para se diver-
tir com as novidades 

do principal console 
de jogos do mundo é 

simples, o ingresso ao 
Parque dá acesso ao 

“truck” e todas essas 
tecnologias.

FOTOS: REPROD
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19  publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Adicione um comentário...

Paralamas do Sucesso
FOTO: RAFAEL CAVALLI

Os Paralamas do Sucesso foram recebidos pelo secretário de turismo e cultura
Angelo Sanches e pelo prefeito Constantino Orsolin, em show gratuito no
multipalco em Canela. 

O Gerente Geral do
Wish Serrano Lauri
Pivotto, comemorou
o sucesso da Ceia
de Réveillon ao lado
da esposa Claudia, 
da filha Talita e do
genro Willian Maciel.

A equipe da
secretaria de

cultura de
Canela prestigiou 

o cantor Michel 
Teló, no

aniversário
da cidade. 

FOTO: RAFAEL CAVALLI

FOTO: RAFAEL CAVALLI

Maya Carpes e Mônica Santos
conferindo a coleção Al Mare da

Arezzo, em Gramado. 

O tradicional espetáculo
“Korvatunturi” faz a última

apresentação da temporada neste
sábado, 12 de janeiro, em Gramado.

Em sua versão de Natal que está
em cartaz desde outubro, 17 artistas

entram em cena para contar a
verdadeira história do Papai Noel

em uma apresentação emocionante
que mistura artes circenses, música,

teatro, dança e efeitos visuais. 

Maria Clara Miranda e Duda Couto na
The Black Beef, hamburgueria artesanal.

O local escolhido para a franquia foi a rua 
Garibaldi, 300, no centro de Gramado.

FOTO: RAFAEL CAVALLI

FOTO: SÉRGIO AZEVEDO 

FOTO: CLEITON THIELE
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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

3 meses da Sara Ramos Horn

A meiguice de Mariana
Costa dos Santos Boeira

Esta semana foi
o dia da princesa
Carolina Biasi
comemorar 3 aninhos!

Esmeralda da
Silva, que completou 
seu primeiro aninho 
no último dia 03.

Sellena Cletes de 
Moraes passeando

no centro de Canela

Tauane Moura em um lindo
ensaio feito pela Nay Hoffmann

João Vitor Cardoso de Oliveira
curtindo o verão!

Heitor e a Mamãe Lizi,
comemorando o seu primeiro

aninho, na Casa Amora!

FOTO: JULIANA/FLASHTOP
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É muito claro que a maioria da população 
gaúcha tem uma “costelinha” nas nove ilhas 
do arquipélago: São Miguel, Terceira, São Jorge, 
Fayal, Pico, Santa Maria, Corvo, Flores e Gra-
ciosa. Também é real que grande parte desta 
gente não sabe de sua ancestralidade porque 
o interesse pela Genealogia somente de alguns 
anos para cá tem crescido entre os pesquisa-
dores.

Nas minhas andanças, tenho notado que 
“ser açoriano” é algo muito raro. Às vezes um 
indivíduo com uma árvore genealógica mui-
ta rica, em termos étnicos, destaca apenas as 
duas ou três últimas gerações (geralmente pelo 
lado paterno) e com mais importância aos imi-
grantes europeus mais recentes. Com a inter-
net, facilitou a busca de dados e hoje o enten-
dimento sobre o assunto está em outro melhor 
nível.

Afinal, qual a relação entre Júlio de Cas-
tilhos, José Fogaça, Germano Rigotto, Assis 
Brasil, Anita Garibaldi, João Saldanha, Bento 
Gonçalves, Sinval Guazzelli, Iotti (cartunista), 
Antonio Neto, Barbosa Lessa, Ônix Lorenzoni, 
Paixão Cortes, Visconde de Mauá, Simões Lopes 
Neto, Tom Jobim, Getúlio Vargas, Cecília Mei-
reles, Ernesto Dornelles, Luiz Antônio de Assis 
Brasil, Pepe Vargas, Flores da Cunha, Érico Ve-
ríssimo, Nelson Jobim e os “Irmãos Bertussi, 
cancioneiros das coxilhas”? – É que todos eles 
são “parentes genealógicos” da grande família 
açoriana! Muita gente aqui da Serra Gaúcha 
possui esta vertente genealógica como tinham 
os pioneiros fundadores de Canela e Gramado.

Na verdade esta lista é imensa e procurei in-
ventariar na obra “Memorial Açoriano” milha-
res de personagens que ajudaram a construir 
nossa História (57 volumes). A miscigenação, 
patrimônio cultural brasileiro, é comprovada 
a partir dos sobrenomes. Não há necessidade 
de fazer teste de DNA para comprovar esta re-
alidade. Os vestígios culturais como a dança, a 
música, a culinária, palavras, crenças e outros 
traços antropológicos são heranças significa-
tivas. As pessoas não ficam dizendo que “isto 
ou aquilo” é açoriano, mas muitos elementos 
formadores de nossa identidade vêm das ilhas. 
Em outras culturas fica mais visível: isto é ita-
liano, isto é germano, etc. É um contraponto e 
uma realidade que não pode deixar de ser ava-
liada. Açorianos e seus filhos e netos não fica-
ram apenas no Porto dos Casais ou no Litoral. 
Eles adentraram no território buscando uma 
querência definitiva e participaram da funda-
ção de pelo menos 50 povoados que se trans-
formaram em cidades. E para acrescentar, é 
bom saber que existe uma Casa Portuguesa em 
Gramado onde é contada um pouco a história 
de nossos patrícios.

Hoje em dia o termo mudou um pouco e já 
é utilizado o português-açoriano já que a Pátria 
é a mesma. E a maior dificuldade ainda é fazer 
as ligações das antigas famílias açorianas com 
seus parentes no Continente Europeu.

GAÚCHO AÇORIANO

www.portaldafolha.com.br

O ano mal começou e os assuntos
de trabalho te chamam. As coisas 
estão acontecendo muito rapida-
mente e você precisa ter certeza 
absoluta sobre suas metas para 
não correr em direção ao destino 
errado.

É um bom momento para pensar 
nas mudanças que precisa fazer 
agora e nos próximos meses. Cuida-
do com a ansiedade que pode bater 
nesse momento. Tente fazer progra-
mas mais leves e divertidos.

A semana vem anunciando mudan-
ças. Tente abrir mão de algumas 
coisas para focar nas coisas certas. 
A semana é ótima para os relacio-
namentos. Tente cuidar melhor 
de cada relação e curtir os bons 
momentos juntos.

É hora de repensar seus
relacionamentos. Se é para
estar junto que seja pra valer.
É uma semana positiva para os 
assuntos de trabalho. Ainda que 
você esteja de férias, fique de olho 
nas mensagens que recebe e não 
abandone as responsabilidades.

Seu ano já começou com tudo e 
você pode ter que lidar com algum 
desafio já esta semana. Também 
pode assumir algum compromisso 
profissional maior e ter que lidar 
com situações que exijam mais
responsabilidade e dedicação. 

Você está sempre disponível para 
os outros e agora também precisa 
saber cuidar bem de você. Lembre-
se de curtir os bons momentos em 
família e deixar sua casa em ordem 
para se sentir melhor e tocar os 
projetos de trabalho.

Os assuntos de família podem de-
mandar mais atenção e dedicação e 
talvez você precise até assumir uma 
responsabilidade extra nessa área 
de sua vida. Olhe mais para você 
mesmo e mantenha o bom humor.

Existe um alto risco de mal enten-
didos e algumas dificuldades em se 
fazer compreender. É importante 
fazer tudo com calma e pensar mui-
to bem antes de dar qualquer passo 
ou tomar uma decisão importante. 
Aproveite para listar suas metas 
para 2019. 

A semana é importante em termos 
práticos e pode ativar assuntos 
como trabalho e principalmente o 
dinheiro. Não gaste sem pensar e 
faça uma boa planilha com o que 
pode ou não gastar em 2019.

É bom você estar consciente do que 
quer para sua vida, porque pode 
acontecer tanta coisa ao mesmo 
tempo que você precisa estar 
centrado e organizado para saber 
qual melhor decisão ou caminho a 
seguir. Espiritualize-se.

Até são bons dias para estar
entre amigos, fazer coisas mais
animadas, mas esses momentos
de reflexão serão necessários. A 
semana também pede cuidado
extra com a saúde. Cuide-se.

Boa hora para se conectar com seus 
projetos e tentar classificar melhor 
suas prioridades. Bom momento 
para repensar metas e objetivos 
e projetos, mantendo só o que faz 
sentido. Repense também as amiza-
des. Não é hora de confiar em qual-
quer pessoa. Fique com as parcerias 
onde a troca é justa.

HORÓSCOPO DA FOLHA

Festa do Figo nos dias 2 e 3
de fevereiro em Nova Petrópolis

A tradicional Festa 
do Figo de Nova Petrópo-
lis será na Linha Araripe, 
nos dias 2 e 3 de feverei-
ro, com entrada franca 
no sábado e no domingo 
pela manhã. O estacio-
namento é gratuito.

Você encontrará co-
mercialização de frutas 
in natura, variados pro-
dutos a base figo, pro-
dutos coloniais, chopp, 
cuca de figo e outras fru-
tas; feira de máquinas e 

implementos agrícolas, 
automóveis, caminhões, 
artesanato, flores, mu-
das de figueiras, entre 
outros atrativos. Nos dois 
dias do evento haverá al-
moço servido à mesa. No 
cardápio, churrasco de 
carne suína e de gado, 
salsichão, galeto, maio-
nese e saladas diversas, 
ao valor de R$ 35. O car-
tão para almoço deve ser 
adquirido na hora.

Além disso, a fes-
ta envolve comunidade 
e visitantes durante as 

apresentações culturais 
e domingueira.

As soberanas da 46ª Festa do Figo, Rainha Ketrin 
Ananda Kich e as Princesas, Aline Beatriz Marcon 
e Tânia Carine Näher serão as anfitriãs do evento

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Universo 
pesquisado
pela An-

tropologia
Conjunto
das obras
clássicas

(Lit.)

Líder da
Revolução

Russa
(Hist.)

(?) Fis-
cher, atriz
de TV e
Cinema

A mulher
na faixa
dos 40
(pop.)

Estado da
Costa do
Dendê
(sigla)

Zero
ponto, no
jogo da
porrinha

A notícia
esperada
pelo pes-
simista

Pedra (?):
é usada

pela
manicure

São a
essência 
da atuação

do troll
(?) Afonso
de Sousa,
donatário

(Hist.)

Que tem
origem 

portuguesa

Fruto que
possui

espinhos
no caroço

Apelido de
"Juliana"

"(?)
Abraço",
sucesso
de Gil

Festas (?):
homenage-
iam aniver-
sariantes

À (?): por
motivo
frívolo

Princípio
ativo da

maconha, 
possui uso
medicinal

Une
Floriano (?), 
presidente
(1891-BR)

Micro-organismos
que são um desafio

na produção de
novos antibióticos

Vettel, em relação a
Schumacher (F1)
Tomara que (?), 
tipo de vestido

Comanda
o "Brasil
Urgente"

Os gru-
pos como
o WWF

Parte da Patagônia argentina considerada
Patrimônio Mundial

pela Unesco
A 1  nota musical

Sinfonia de
Beethoven
Saudação
informal

"Destino",
no can-
domblé

Estrague

Catinga
(bras.)
Tornar
plano

Decisivo
Estabele-
cimento
boêmio

Iodo
(símbolo)

Brava; 
selvagem

Salgados
árabes
Dom

(abrev.)

a

3/odu. 4/nona. 5/cânon — lenin. 6/martim. 10/canabidiol.

Grande Desfile encerra o
33º Natal Luz de Gramado

Serão mais três 
dias de atra-
ções. A 33ª edição 

do Natal Luz encer-
ra neste domingo (13) 
com a apresentação 
do Grande Desfile de 
Natal. Nestes três dias 
de programação são 
muitas as atrações.

Hoje (11), no pal-
co da Rua Coberta, às 
19h30min, o pocket 
show das Noelas. No 
sábado (12), o espetá-
culo “Uma Celebração 
de Natal” com o tenor 
Evandro Martins, e 
domingo (13), o show 
Swing and Bells fazem 
o encerramento dos 
espetáculos do palco 
natalino da Rua Co-
berta que fez sucesso 
nesta edição do even-
to. São as atrações 
gratuitas do Natal Luz 
de Gramado que re-

ceberam milhares de 
expectadores.

Já no domingo, 
à noite, 20h30min, o 
Show de Acendimen-
to em frente o Palácio 
dos Festivais faz sua 
última apresentação 
que reuniu durante 
estes 81 dias de even-
to uma multidão. Às 
21h30min, na Expo-
Gramado, o Grande 
Desfile de Natal en-
cerra a 33ª edição do 
Natal Luz.

 
Presidente da
Gramadotur
comenta o evento
Segundo o Presi-

dente da Gramado-
tur, Edson Nespolo, 
Autarquia Pública que 
organiza o Natal Luz, 
“num ano de grande 
instabilidade no País, 
o Natal Luz cumpriu o 

seu papel, movimen-
tou a economia geral 
de Gramado e cidades 
vizinhas”, disse ele. 
Comentando sobre os 
espetáculos, Nespolo 
afirmou que os mes-
mos “encantaram e 
emocionaram mais 
uma vez, são espetá-
culos consagrados do 
Natal Luz”, concluiu 
Edson Nespolo.

 
Próxima edição
O Presidente da 

GramadoTur confir-
mou que paralela-
mente a realização 
desta edição do Natal 
Luz, “já iniciamos a 
preparação da 34ª edi-
ção que vai acontecer 
de 24 de outubro de 
2019 a 12 de janeiro de 
2020 com novidades”, 
finalizou o Presidente 
da Gramadotur.

Grande Desfile de Natal

FOTO: SERRAPRESS

Rafael assume a Câmara de Gramado
Vereador de qua-

tro legislaturas, Rafael 
Ronsoni (Progressis-
tas), assume presi-
dência do Legislativo 
Gramadense. A noite 
de segunda-feira, dia 
07 de janeiro, marcou 
a posse da nova mesa 
diretora da Câmara de 
Vereadores de Grama-
do. Formam a mesa 
diretiva da Casa tam-
bém o vereador Dr. 
Ubiratã (Progressis-
ta) que será vice-pre-
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sidente, a vereadora 
Manu (PRB) como 1ª 
secretária e o verea-

dor Volnei da Saúde 
(Progressistas) como 
2º secretário (foto).
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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



EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 
E RURAL, JUCERGS Nº 300 E FARSUL Nº 497 OU SUA 
PREPOSTA, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO EXMO. 
SR. DR. MM. JUIZ ADAIR JOÃO MAGNAGUAGNO DA 2º 
VARA DO TRABALHO DE GRAMADO - RS. PROCESSO Nº: 
0020463-79.2016.5.04.0352; AUTOR: HELIO BITENCOURT 
DOS SANTOS; RÉU: CARLOS GEYER RODRIGUES. OB-
JETO: VENDA NA FORMA DAS SEGUINTES LEIS: CLT 
ART. 888, IN39-TST ART. 3 INCISO XX E LEI Nº 5.172/1966 
ART. 130. DO SEGUINTE, IMÓVEL:  UM TERRENO, COM 
ÁREA DE QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS METROS 
E OITENTA E SETE CENTÍMETROS QUADRADOS 476,87 
M², MATRÍCULA Nº. 31.824, DESIGNADO COMO LOTE N° 
04, DA QUADRA N° 64, LOCALIZADO NO BAIRRO PLA-
NALTO, NO QUARTEIRÃO FORMADO PELAS RUAS F. G> 
BIER, ALFREDO DRECHELER, DA CARRIER E SÃO LU-
CAS, ZONA URBANA DESTA CIDADE DE GRAMADO RS, 
COM AS SEGUINTES MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES: 
INICIANDO NUM PONTO DO ALINHAMENTO DA RUA F.G. 
BIER, LADO DOS NÚMEROS IMPARES, LOCALIZADO A 
TREZENTOS E SETENTA METROS E UM CENTÍMETRO 
(37001M) DA ESQUINA DA RUA ALFREDO DRECHSLER, 
SEGUE NA DIREÇÃO NOROESTE-SUDESTE, NUMA EX-
TENSÃO DE QUINZE METROS (15,00), FAZENDO DIVISA 
COM A RUA F> G> BIER, FORMANDO ENTÃO UM ÂNGULO 
INTERNO DE 110°22’, SEGUINDO NA DIREÇÃO SUDOES-
TE-NOROESTE NUMA EXTENSÃO DE VINTE E NOVE 
METROS (29,00), FAZENDO DIVISA COM O LOTE N° 05 
DA MESMA QUADRA, FORMANDO ÂNGULO INTERNO 
DE 89°29’, SEGUINDO ENTÃO NA DIREÇÃO NORTE-SUL 
NUMA EXTENSÃO DE VINTE METROS (20,00), FAZENDO 
DIVISA COM O LOTE A DA MESMA QUADRA, FORMANDO 
ENTÃO UM ÂNGULO INTERNO DE 70°29’, SEGUINDO NA 
DIREÇÃO LESTE-OESTE NUMA EXTENSÃO DE VINTE E 
CINCO METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS (25,50M) 
FAZENDO DIVISA COM O LOTE N° 03 DA MESMA QUA-
DRA, ATÉ  ENCONTRAR O PONTO INICIAL DESTA DES-
CRIÇÃO, ONDE FORMA O ÂNGULO INTERNO DE 89°12’. 
REGISTRO ANTERIOR: MATRÍCULA 11.054, FLS.1 DO LI-
VRO 2-RG. GRAVAMES: AV.4-31.824, PENHORA PROC. 
000070466201550403525; AV.5-31.824, PENHORA PROC. 
0020463-79.2016.5.04.0352; AV.9-31.824, INDISPONIBILIDA-
DE PROC. 00216060520165040029; AV.10-31.824, INDISPO-
NIBILIDADE PROC. 00202309720145040014 E AV.11-31.824, 
INDISPONIBILIDADE PROC, 00005791320135040015. 1º 
LEILÃO: 11/02/2019, ÀS 10 HORAS, IGUAL OU SUPERIOR A 
AVALIAÇÃO: R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS); 
2º LEILÃO: 25/02/2019, ÀS 10 HORAS, MAIOR OFERTA, 
IGUAL OU SUPERIOR A R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL 
REAIS). LOCAL/INFORMAÇÕES: ESCRITÓRIO ALEX-
SANDRO LEILÕES, SITO À RUA ASSIS BRASIL, 92, SALA 
2 - PISO SUPERIOR, CENTRO, SÃO FRANCISCO DE PAU-
LA/RS - CEP 95400-000 E ATRAVÉS DO WEBSITE WWW.
ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ OBRIGATÓRIO O 
CADASTRAMENTO COMPLETO PARA LANCES ONLINE, 
COM ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO LEILÃO PRE-
SENCIAL; PARA O LEILÃO PRESENCIAL É NECESSÁRIA 
A CHEGADA COM ANTECEDÊNCIA DE 30 MIN. PARA CA-
DASTRAMENTO. O 2º LEILÃO SOMENTE SERÁ REALI-
ZADO SE NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO NO 1º LEILÃO. 
CASO NÃO HAJA EXPEDIENTE NAS DATAS DESIGNADAS, 
O LEILÃO REALIZAR-SE-Á NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUB-
SEQUENTE, NO MESMO LOCAL E HORÁRIO. O INTERES-
SADO EM ADQUIRIR O BEM PENHORADO EM PRESTA-
ÇÕES DEVERÁ APRESENTAR, POR ESCRITO, ANTES DO 
INÍCIO DO PRIMEIRO LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 
DO BEM POR VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO E 
ANTES DO INÍCIO DO SEGUNDO LEILÃO, PROPOSTA DE 
AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR QUE NÃO SEJA CONSI-
DERADO VIL (50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO). O PAGA-
MENTO DA ARREMATAÇÃO/COMISSÃO DO LEILOEIRO 
DEVERÁ SER EFETUADO À VISTA, EXCLUSIVAMENTE  EM 
CHEQUE, ESTE EMITIDO PELO COMPRADOR/ARREMA-
TANTE, MAIS 10% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO. É DE 
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE O PAGA-
MENTO DO ITBI E DEMAIS DESPESAS DE TRANSCRIÇÃO, 
E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATRÍCULA ATUALIZADA. 
FICA INTIMADO POR ESTE EDITAL DE LEILÃO PRE-
SENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO E IMTIMAÇÃO, O DE-
VEDOR CARLOS GEYER RODRIGUES, O SENHORIO DE 
DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE BEM INDIVISÍVEL DO 
QUAL TENHA SIDO PENHORADA FRAÇÃO IDEAL, O USU-
FRUTUÁRIO, O CREDOR COM GARANTIA REAL OU COM 
PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA QUE NÃO SEJA 
DE QUALQUER MODO PARTE NA EXECUÇÃO, COMO 
PREVÊ O ART. 889, II, III E V DO CPC. INFORMAÇÕES: 
PELO EDITAL COMPLETO AFIXADO NA VARA, SITE WWW.
ALEXSANDROLEILOES.COM.BR, PELO E-MAIL ALEXSAN-
DROLEILOES@HOTMAIL.COM E PELOS TELEFONE: (54) 
99711.3411.
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Nas épocas remotas quando os primitivos 
habitantes ameríndios dominavam as terras 
sul-americanas a boleadeira, conhecida tam-
bém como as Três–Marias, herança dos ín-
dios Charruas, Minuanos e Tapes, era arma 
de defesa e ataque utilizada tanto para o pe-
alo de animais silvestres como para as peleias 
entres humanos. 

Depois disso, surge então uma peça fun-
cional a qual seria muitíssimo usada pelo 
gaúcho – o laço. A origem do LAÇO é remota, 
não encontramos evidências concretas para 
sua utilização antes ou depois da colonização, 
pois há indícios que mesmo antes da chegada 
do europeu alguns grupos nativos já o utiliza-
vam.

“O laço, arma de que fi zeram algum uso os 
rio-grandenses em diversas guerras em que se 
tem empenhado, foram encontrados, segun-
do Nicolau Dreys, nas mãos de indígenas; po-
rém ignora-se de quem o recebeu. Acrescenta 
o mesmo historiador, que Thevenot já havia 
encontrado o laço entre os povos da Índia e 
que o Padre Verbiest viu os guerreiros da Tar-
tária manejarem-no.” (Dicionário de Regiona-
lismos do Rio Grande do Sul – Zeno Cardoso 
Nunes e Rui Cardoso Nunes).

Na lida de campo o laço tornou-se parcei-
ro inseparável do gaúcho. Está sempre junto 
ao lombilho, atado em uma das tiras de cou-
ro existentes na parte superior. O gaúcho não 
poderia deixar de ter um bom causo de galpão 
para falar desta peça tão importante:

O gaúcho que laçou um avião
No ano de 1952, um campeiro gaúcho tor-

nou-se famoso por esta façanha inédita: La-
çou um avião. O fato aconteceu nos arredores 
de Santa Maria, próximo a Base Aérea, onde 
Euclides Guterrez estava curando uma novi-
lha em pleno campo. Foi quando se aproxi-
mou um avião paulistinha e começou a dar 
rasos sobre ele, como a provocá-lo.  O peão não 
gostou da história e fi cou esperando com uma 
armada grande no laço de 13 braças. Quando 
o aviãozinho voltou outra vez, ele reboleou o 
laço e atirou-o nos “chifres”, ou seja, na hélice 
do “animal”. 

O puxão foi tão forte que arrebentou a pre-
silha e lá se foi o avião com o laço no “foci-
nho”. O piloto pousou sem problemas, mas o 
jornalista Carlos Candiota do Jornal Arrasão 
sentiu que a matéria era preciosa e depois de 
publicá-la em Santa Maria, mandou-a para a 
revista O Cruzeiro, na época a de maior circu-
lação no Brasil. Dizem que o The New York Ti-
mes noticiou a façanha transformando o la-
çador gaúcho num fenômeno internacional.

Dia 06 de janeiro comemorou-se o Dia de 
Reis, meu sincero reconhecimento pela belís-
sima e original arte de representação do Ter-
no de Reis que a Família Seibt desenvolve a 59 
anos em nosso município. 

Mil gracias.

De Prosa e Verso
Fabiano Hanel dos Santos
fabianogauderio@hotmail.com

O gaúcho e o laço

OBITUÁRIO -------------------------

*Comunicamos o falecimento do Sr. Enor
Pacheco, com 99 anos, residente no bairro
Vila Magi, na cidade de Canela. Deixa seus
fi lhos Enir, Davenir, Cenira, Jurandir e Alenir. 
Seu sepultamento foi realizado no Cemitério 
Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra.
Selita Scheffel dos Santos, com 90 anos,
residente no bairro São José, na cidade de
Canela. Deixa sua fi lha Juraci. Seu
sepultamento foi realizado no Cemitério
Municipal de Canela. Os serviços funerais
foram realizados pela Funerária Divina Paz

*Comunicamos o falecimento da Sra.
Sandra Lucia Massing Glitz, com 60 anos,
residente no bairro Carniel, na cidade de
Gramado. Deixa seu esposo Joel e seus fi lhos 
Cristiano, Fernanda e Alexandre. Seu corpo
foi velado na capela 02 e a cerimônia de
despedida foi realizada no Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias.
Os serviços funerais foram realizados
pela Funerária Divina Paz

Ofício SMGPG/DLC n.º 010/2019                                         

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, informa a publica-
ção dos seguintes editais:
Concorrência Pública 13/2018 - Constitui objeto des-
ta, a concessão de direito real de uso, por tempo de-
terminado, do imóvel de propriedade do Município de 
Canela, local denominado “Parque do Pinheiro Gros-
so”, localizado na RS 466, nº 1701, KM 5,5, Bairro 
Caracol, Canela/RS, com área total de 125.773,07m2, 
conforme descrito e registrado na matrícula nº 20.501 
do Registro de Imóveis da Comarca da Canela e cria-
do através da Lei Municipal 1.374/1995 e suas altera-
ções posteriores.
SUSPENSÃ0 Pregão Presencial 75/2018 – Contra-
tação de empresa especializada em coleta, transpor-
te, tratamento e destino fi nal dos resíduos sólidos dos 
grupos B, A e E, oriundos dos serviços de saúde, em 
consonância com a resolução CONAMA nº 358.
Informações poderão ser obtidas no Departamento 
de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, 
Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 ou atra-
vés do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pre-
gao@canela.rs.gov.br.

Canela, 10 de janeiro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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Grandes equipes participam
da Copa Três Coroas Futsal

Três Coroas prepara 
mais um grande evento 
esportivo para este início 
de ano. Após a Copa Cidade 
Verde e a Copa Tricolor, nos 
dias 15, 16 e 17 de fevereiro, 
acontece a 2º Copa Três Co-
roas Futsal, com a partici-
pação da ACBF, atual cam-
peã do Torneio, Jaraguá, 
Cerro Porteño do Paraguai 
e o atual campeão da Liga 
Nacional, o Pato Futsal.  A 
Copa Três Coroas Futsal 
acontece no Ginásio Muni-
cipal de Três Coroas e a ro-
dada de abertura, dia 15 de 
fevereiro, já está marcada:

19 horas –
Pato x Jaraguá
21 horas – ACBF e Cerro
 
No sábado, dia 16, 
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Copa Brasil feminina de 
vôlei será em Gramado

O início de fevereiro 
vai ser agitado no voleibol 
brasileiro com a realização 
da Copa Brasil feminina de 
vôlei, que será realizada 
em Gramado, no Ginásio 
Perinão, nos dias 1º e 2 de 
fevereiro.

Jogam a Copa Brasil 
os times que encerrarem 
o primeiro turno da Su-
perliga Cimed nas oito pri-
meiras colocações. Equipes 
como Osasco, Minas e Sesc/
RJ devem estar presentes 
na conmpetição

A entrada se dá me-
diante compra de ingresso 
que varia de R$ 50,00 a R$ 
25,00 (utilizando do benefí-
cio meia-entrada) e a clas-
sificação etária do evento é 
livre, todavia menores de-
vem estar acompanhados 
dos pais ou responsáveis 

legais.
A venda de ingressos 

inicia dia 18 será realizada 
pelo site www.tudus.com.
br.

Será permitido até qua-
tro ingressos por CPF e to-
dos contam com taxa de 
conveniência de 20%.

acontece os confrontos de 
semifinal:

19 horas – Ganhador 
do 1º jogo x Perdedor do 2º 
jogo.

21 horas – Ganhador 
do 2º jogo x Perdedor do 1º 
jogo.

E no domingo, dia 17 
de fevereiro, acontece a de-
cisão de 3º e 4º lugares e o 
campeão e vice em horário 
a ser confirmado. Os in-
gressos estão disponíveis 
no primeiro lote pelo site 
www.ticketmais.com.br.

Grandes equipes do
cenário nacional e jogos
de alto nível no  Perinão
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Estátua de Sérgio Moro foi
feita em Nova Petrópolis
Um empresário de 

Campo Bom fez uma 
encomenda um tanto 
diferente aos esculto-
res do Parque Pedras 
do Silêncio, em Nova 
Petrópolis: uma está-
tua do novo Ministro 
de Justiça Sérgio Moro. 
Quando houve o pedi-
do da estátua, Moro 
ainda estava no cargo 
de Juiz.

Na época, o em-
presário teria prome-
tido aos amigos que se 
houvesse a prisão do 
ex-presidente Lula, ele 
mandaria fazer uma 
estátua do então Juiz. 
A promessa foi feita 
em uma brincadeira 
com amigos, e no fi-
nal, a promessa preci-

sou ser cumprida.
A obra, esculpida 

pelo escultor Cristóvão 
Hullen, tem 1,75 m de 
altura, com aproxima-
damente 300 kg e le-

vou 45 dias para ficar 
pronta. A estátua che-
gou em Campo Bom 
no dia 15 de dezembro 
e contou até com festa 
de inauguração.
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Edital de Casamento
Edital nº 6077

Eva Catharina Lampert 
da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cida-
de de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar: 
FELIPE DE MORAES 
ANDRADE, natural deste 
Estado, nascido na Cida-
de de Gramado, auxiliar 
de produção, solteiro, do-
miciliado e residente na 
Rua Dr. Rui Viana Rocha, 
n° 2236, Bairro São Luiz, 
nesta Cidade e CAMILA 
DA SILVEIRA PEREIRA, 
natural deste Estado, 
nascida nesta Cidade, do 
lar, domiciliada e residen-
te na Rua Dr. Rui Viana 
Rocha, n° 2236, Bairro 
São Luiz, nesta Cidade. 
Quem Conhecer impedi-
mento, oponha-se na for-
ma da lei.

Canela, 03 de janeiro
de 2019.

Eva Catharina Lampert 
da Silva

Registradora

Edital de Casamento
Edital nº 6079

Eva Catharina Lampert da 
Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: DIEIMI 
DA SILVEIRA PIRES, na-
tural deste Estado, nascido 
na Cidade de Caibaté, me-
cânico, divorciado, domi-
ciliado e residente na Rua 
Eduardo Gans, n° 427, 
Bairro Leodoro de Azeve-
do, nesta Cidade e LUNA-
RA DA SILVA AGUIAR, 
natural do Estado do Ma-
ranhão, nascida na Cidade 
de Joselândia, gerente de 
loja, divorciada, domiciliada 
e residente na Rua Edu-
ardo Gans, n° 427, Bairro 
Leodoro de Azevedo, nesta 
Cidade. Quem Conhecer 
impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 08 de
janeiro de 2019.
Eva Catharina

Lampert da Silva
Registradora

Edital de Casamento
Edital nº 6080

Eva Catharina Lampert 
da Silva, Registradora 
do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem 
casar: FILIPE DA SIVA 
BRITO, natural deste Es-
tado, nascido nesta Cida-
de, estoquista, solteiro, 
domiciliado e residente 
na Rua Otaviano do Ama-
ral Pires, n° 1502, Bairro 
Ulisses de Abreu, nesta 
Cidade e SARA ANIELE 
HEHN, natural deste Es-
tado, nascida nesta Cida-
de, vendedora, solteira, 
domiciliada e residente 
na Rua Otaviano do Ama-
ral Pires, n° 1502, Bairro 
Ulisses de Abreu, nesta 
Cidade. Quem Conhecer 
impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 09 de
janeiro de 2019.
Eva Catharina

Lampert da Silva
Registradora
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Deu tiro no centro de
Gramado e foi preso

Na noite de terça-
feira (8), por volta das 
21h20min, a Brigada 
Militar de Gramado 
foi acionada na Av. 
Borges de Medeiros, 
na área central, após 
denúncia anônima 
via 190, onde um indi-
víduo, próximo a um 
restaurante, estaria 
armado e realizou um 
disparo.

A guarnição abor-
dou o suspeito, con-
forme as caracterís-
ticas repassadas. Em 
revista pessoal foi 
encontrado em sua 

cintura um revólver, 
calibre 38, engatilha-
do (pronto para o dis-
paro), com quatro car-
tuchos intactos e um 
deflagrado. 

Claiton Pereira 
dos Santos, 29 anos, 
morador de Canela, 
com antecedentes por 
furtos, foi preso em 
flagrante e encami-
nhado ao presídio. 

Em consulta ao 
sistema foi consta-
tado que a arma era 
furtada no município 
de Novo Hamburgo no 
ano de 2001.
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Dupla cultivava oito
mudas de maconha

na janela da casa
Na manhã de 

quarta-feira (9), por 
volta das 11h, a Briga-
da Militar de Canela 
foi informado através 
de denúncia anônima 
via 190, sobre uma re-
sidência no Bairro Ca-
nelinha, em frente a 
uma escola, onde era 
cultivado plantas de 
maconha.

No endereço, Rua 
Presidente João Gou-
lart, os policiais mi-
litares visualizaram, 
na janela da casa, 
um recipiente com 
algumas mudas com 
características de 
cannabis sativa (ma-
conha). Eles bateram 
palmas em frente da 
casa onde estavam 
dois indivíduos de 21 
e 31 anos, que admi-

tiram que plantaram 
as mudas. 

Ambos foram 
presos em encami-
nhados a delegacia, 
juntamente com as 

oito mudas, para o 
registro da ocorrên-
cia. Eles não ficaram 
presos, pois as mudi-
nhas não caracteri-
zam tráfico.
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Avenida Osvaldo Aranha será 
liberada nos dois sentidos

Trânsito voltará ao normal no final da tarde de hoje

Devido a uma 
obra emer-
gencial que 

é realizada pela Se-
cretaria de Obras, 
Serviços Urbanos e 
Agricultura de Cane-
la, por meio de em-
preiteira contratada, 
a Avenida Osvaldo 
Aranha esteve inter-
ditada parcialmente. 
Se as condições cli-
máticas permitirem 
na tarde desta sex-
ta-feira (11), a aveni-
da será liberada nos 
dois sentidos, a par-
tir das 18h.

Os trabalhos na 
via continuarão, mas 
o transtorno maior 
que eram as inter-
venções e os senti-
dos únicos não serão 
mais utilizados.

“Temos ciência 
do grande transtorno 
causado pelas obras 
nesta via de grande 

fluxo, uma das prin-
cipais da cidade. Mas 
trata-se de um inves-
timento necessário e 
estamos cientes que 
com a liberação ago-
ra nos dois sentidos 

os problemas serão 
amenizados”, desta-
cou o secretário Luiz 
Cláudio da Silva.

Os trabalhos se-
guem na Avenida Os-
valdo Aranha e parte 

da Rua Melvin Jones.
A empresa res-

ponsável pela obra 
é a Terravale Drena-
gens Ltda e o valor do 
investimento é de R$ 
633.800,68.
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Carro não pegou,
foi preso. Amigo veio

buscar, foi preso também
Na noite de quar-

ta-feira (9), por volta 
das 19h40min, a Bri-
gada Militar de Gra-
mado foi informada, 
via 190, pelo caseiro de 
um sítio da Localidade 
de Carahá, interior do 
município, sobre um 
furto arrombamento 
em residência.

Enquanto a guar-
nição deslocava, uma 
nova ligação do co-
municante informou 
que na rua, que é sem 
saída, estava um veí-
culo furgão, cor bran-
ca, provavelmente dos 
criminosos. 

A guarnição foi ao 
endereço e avistado 
um veículo Peugeot 
Partner Furgão, placas 
de Novo Hamburgo, 
abandonado, com as 

portas abertas, sen-
do encontrado dentro 
diversos utensílios e 
eletrodomésticos, en-
tre estes: uma gela-
deira, uma roçadeira, 
celulares, ventilador, 
tapetes, botijão de gás, 
cadeiras de praia e co-
pos.

Nesse momen-
to foram iniciadas as 
buscas. Algum tem-
po depois chegou um 
VW/Gol, placas de 
Gramado. O condutor 
de 39 anos, com ante-
cedentes por porte ile-
gal de arma de fogo, 
morador de Taquara, 
confessou que estava 
ali para buscar um 
amigo que estava em-
penhado.

As buscas segui-
ram e um indivíduo 

foi visualizado saindo 
do mato, na rodovia 
RS 115. O autor de 33 
anos, com anteceden-
te por roubo de veícu-
lo, morador de Paro-
bé, confessou o crime 
e ainda disse que com 
ele estava mais um 
comparsa que conse-
guiu fugir.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Preso autor de roubo à 
empresa de transportes

A Polícia Civil de 
Canela reali-
zou, na noite 

desta segunda-fei-
ra (7), ação policial na 
qual foi preso o autor 
de roubo praticado 
em uma empresa de 
transporte localizada 
no Bairro Canelinha, 
no mês de dezembro. 
No crime, o indivíduo 
adentrou o estabeleci-
mento, em um final de 
semana, deparando-
se com um funcioná-
rio da empresa e, com 
ameaça e violência, 
acabou levando valores 
em espécie e passes de 
transporte.

O criminoso foi 
identificado por agen-
tes da Seção de Inves-
tigação da Delegacia 
de Polícia de Canela, 
que cumpriram bus-
cas em sua residência 
na última segunda. No 
interior da casa, locali-
zada na Vila Dante, os 

policiais encontraram 
um revólver, calibre 38, 
com numeração ras-
pada.

Na ação, o crimi-
noso foi preso em fla-
grante por posse ilegal 
de arma de fogo, sendo 
encaminhado ao Presí-
dio Estadual de Canela.

No interior da De-
legacia de Polícia, ban-
dido foi reconhecido 
por testemunhas como 
autor do roubo prati-
cado no início do mês 
passado.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polí-
cia de Canela, disse 
que, por se tratar de 
crime grave, “a equipe 
de policiais logo iden-
tificou o autor do deli-
to, agindo para pren-
dê-lo”. Medeiros pediu 
ao Judiciário a prisão 
preventiva, para que 
ele responda preso 
aos inquéritos.
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Obra embargada 
pela Prefeitura

teve continuidade 
durante recesso

Leitores da Folha 
entraram em contato 
com a redação para 
reclamar de uma obra 
que acontece na Rua 
João Manuel Corrêa, 
onde funciona um 
posto avançado do 
CRVA.

Segundo os leito-
res, a obra está com 
placa de embargada, 
mas durante a se-
mana de recesso da 
Prefeitura de Canela, 
entre 31 de dezembro 
e 4 de janeiro, os tra-

balhos continuaram 
normalmente.

Nossa reportagem 
entrou em contato 
com o Departamento 
de Fiscalização, o qual 
informou que os res-
ponsáveis pela cons-
trução já encaminha-
ram projeto para a 
regularização da obra 
e que a mesma deve 
ser desembargada, 
porém, enquanto isso 
não acontece, o local 
será fiscalizado nova-
mente.

FOTOS: REPRODUÇÃO

Homem é flagrado fazendo
compras com carro da Prefeitura

Leitor da Folha 
flagrou um homem 
fazendo compras em 
um mercado, na Rua 
João Pessoa, com um 
carro oficial da Prefei-
tura de Canela.

O homem, acom-
panhado de uma mu-
lher e uma criança, 
levou o carrinho de 

compras até o carro e 
saiu tranquilamente 
do local.

Nossa reporta-
gem levou a denúncia 
do leitor à Prefeitura, 
que informou que um 
PAD – Processo Admi-
nistrativo Disciplinar 
será aberto sobre o 
caso.
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Civil de Canela
prende apenado
que descumpriu
prisão domiciliar
A Polícia Civil de 

Canela realizou ação 
policial para prender 
detendo do Presídio 
Estadual de Canela 
que havia recebido o 
benefício da prisão 
domiciliar. No entan-
to, por não observar 
as condições impos-
tas e violar a domi-
ciliar, teve sua prisão 
preventiva determi-
nada.

Na tarde desta 
quarta-feira (9), agen-
tes da Seção de Inves-
tigação, após identi-

ficarem a localização 
do foragido, realiza-
ram sua prisão em 
um ponto de tráfico 
de drogas e recepta-
ção na Rua Primeiro 
de Janeiro, no Bairro 
Santa Marta.

O apenado foi en-
caminhado ao Presí-
dio Estadual de Ca-
nela, e a Polícia Civil 
trabalha para reali-
zar, na sequência, o 
proprietário do local, 
que cumpre pena por 
tráfico de drogas com 
o uso de tornozeleira.
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Rodeio de
Canela iniciou
na última
quarta-feira

O Parque de Ro-
deios Saiqui 
já está pronto 

esperando os partici-
pantes do 35º Rodeio 
Crioulo Nacional de 
Canela, que iniciou 
na quarta-feira (9) e 
segue até o domin-
go (13). Para as pro-
vas campeiras – Tiro 
de Laço Criolaço, Trio, 
Vaqueano, Veterano, 
Senior, Prenda, Pa-
trão, Capataz, Taça 
Cabanha do Parque, 
Piá, Prenda, Irmão, 
Dupla Ofi cial, Prova 
de Rédeas e Ginetea-
das – são esperados 
mais de 1.500 partici-
pantes, com destaque 
para a premiação para 
as modalidades Dupla 
Ofi cial que terá um 
carro zero km para os 
vencedores; Trio que 
levará um reboque 
para 2 cavalos; e, Laço 
Cabanha do Parque, 1 
potro e 1 moto.

As demais moda-
lidades também serão 
premiadas com tro-
féus e dinheiro. Para 
os pequenos que ainda 
não montam, a moda-
lidade da laço na vaca 
parada é uma alter-
nativa, para o orgulho 
das famílias que as-
sistem e torcem pelas 
suas crianças.

Nas 20 modalida-
des das provas artís-
ticas, as quais devem 

reunir 600 pessoas, os 
prêmios serão troféus 
e dinheiro. A premia-
ção do evento, neste 
ano, soma mais de 
80 mil reais e, regula-
mento das provas é de 
acordo com as normas 
do MTG – Movimento 
Tradicionalista Gaú-
cho.

A força e a impor-
tância das tradições 
gaúchas são enalteci-
das no Rodeio de Ca-
nela que conta com 
famílias inteiras par-
ticipando das provas 
e, muitas que apro-
veitam o evento para 
acampar no Parque, 
assistir as provas e se 
divertir.

Fandangos
Um dos destaques 

da programação serão 
os fandangos, sendo 
que o renomado grupo 
Os Serranos animou a 
noite ontem (10). Hoje 
(11), a festança fi ca por 
conta do Grupo Rodeio 
e, para encerrar a pro-
gramação social do 
evento, o grupo Can-
dieiro tocará no baile 
de sábado.

A área de gastro-
nomia contará com 
comida campeira e 
lanches, chamando 
a atenção do público 
pela variedade ofereci-
da. O comércio de pil-
chas, encilhas e adere-

Gineteada é um dos destaques do evento O tiro de laço oferece 
um carro zero como 
prêmio na modali-
dade Dupla Ofi cial

ços também fará parte 
do evento.

Gineteada
e homenagem
Na prova de gine-

teada será prestada 
justa homenagem a 
Rider Camargo, que 
foi colaborador de CTG 
Querência, sendo ze-
lador do Parque de Ro-
deios e um grande gi-
nete. Rider faleceu em 
2018.

No sábado (12), dois 
momentos importan-
tes: a cerimônia ofi -
cial de abertura, com 
presença de autorida-
des e convidados, com 
homenagem ao ex-pa-
trão do CTG Arnaldo 
Tramontin, às 10h, e a 
oração da Ave Maria, 
que ocorre todos dias, 
às 18h, mas no sábado, 
será um momento es-
pecial para participan-
tes e público.

Não será cobrado 
ingresso para o pú-
blico que prestigiar o 
evento, tanto na par-
te campeira, como na 
artística. O estaciona-
mento terá custo de 
dez reais, com seguro.

Os participan-
tes não pagarão para 
acampar no Parque de 
Rodeios. Mais infor-
mações pelo fone (54) 

3282-2666.

Valores
- Ingressos anteci-

pados fandangos:  25 
reais para quinta, 30 
reais para os bailes 
de sexta e sábado, e o 
passaporte para as 3 
noites, 75,00 reais. Na 
hora: 30 reais na quin-
ta e 40 reais sexta e 
sábado. - Mesas para 
fandangos:  25 reais 
para sócios e 50 reais 
para não sócios

Prefeitura
preparou parque 
para o rodeio
A Secretaria de 

Obras de Canela rea-
lizou roçada, patrola-
mento, nivelamento, 
colocação de brita e 
limpeza do Parque de 
Rodeios do Saiqui, pre-
pararando o local para 
o rodeio.

O prefeito Cons-
tantino Orsolin esteve 
no local na manhã de 
hoje e acompanhou 

os trabalhos. “Vamos 
preparar o parque com 
toda a estrutura ne-
cessária para receber o 
público que vai acom-
panhar o nosso rodeio, 
tanto que estamos 
através da Secretaria 
de Turismo, dando um 
aporte fi nanceiro de R$ 
50 mil para colocação 
de pirâmides/tendas, 
arquibancadas, con-
tratação de equipe de 
limpeza, banheiros 
químicos e gerador”.

Grupo Rodeio anima
o fandango de hoje
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Corsan x comunidade
Mais uma vez a Companhia Estadual de Sa-

neamento Básico do Rio Grande do Sul, a Corsan, 
está na pauta de Canela e Gramado, desta vez 
por tentar criar uma unidade regional, apeli-
dada de “unidade especial”, com a promessa de 
melhorar os serviços nas duas cidades.

Eu, pessoalmente, duvido. Primeiro porque 
já começa tirando nosso gerente local. Apesar de 
ser mantido o escritório na cidade, você não vai 
resolver coisa nenhuma lá, assim como aconte-
ce com a RGE.  Claro, se quiser pagar, parcelar, 
enfim, essas coisas, vai dar. Mas quem manda 
mesmo, vai estar em Gramado.

Segundo, vão desativar diversos serviços 
que funcionam aqui e levar para unidade regio-
nal. Muitos deles que estão instalados na sede 
entre a Rua Sete de Setembro e a João Simplício, 
em área doada pela comunidade.

É preciso dizer que a Corsan arrecada, entre 
Canela e Gramado, cerca de R$ 50 milhões por 
ano e investe quase nada.

A água que ela trata é uma barbada, uma 
das mais limpas do Estado, fácil, fácil de tor-
nar no padrão e enviar para o consumo. Mesmo 
assim, convivemos, em alguns dias, com terra 
saindo junto em nossas torneiras.

Então, no que diz respeito ao abastecimento 
de água, o que a Corsan tem que fazer é captar 
a água e reservar. Nem isso consegue fazer di-
reito.

A distribuição, seguidamente dá problema, 
com encanamentos velhos que não são substi-
tuídos.

Quer falar do esgoto? Nem precisa né?
A Corsan é a maior poluidora do RS, isso 

porque não consegue tratar o esgoto. Fosse uma 
empresa privada, já teria sido fechada há muito 
tempo, mas, como pertence ao Estado, os órgãos 
de fiscalização fazem vista grossa. Em alguns 
casos, o Mistério Público até entra com uma 
ação, como em Canela, no ano passado, tentan-
do cancelar a cobrança da taxa de esgoto, ou em 
Gramado em 2017, quando o MP pediu a rescisão 
do contrato da Prefeitura com a Corsan.

Não que eu acredite que as pessoas que 

Família relata
roubo de cadáver de 
criança no cemitério 
do Passo do Inferno
Um ato triste e 

inusitado foi motivo 
de registro de ocor-
rência na Delegacia 
de Polícia de Canela.

Segundo uma fa-
mília residente na ci-
dade, o corpo de uma 
bebê recém-nascida 
foi furtado, junta-
mente com o caixão 
em que foi sepultada, 
de um túmulo no Ce-
mitério da localidade 
de Passo do Inferno.

A família relatou 
que apenas as rou-
pas utilizadas para o 
sepultamento foram 
deixadas no local. 
Além disso, segundo a 
família, outros túmu-
los têm sido violados 

no mesmo cemitério, 
inclusive o crânio de 
um familiar teria sido 
levado há algum tem-
po.

A ocorrência foi 
registrada na quinta 
(10), a família só teria 
percebido a violação 
e a falta do caixão na 
quarta (9), mas o se-
pultamento da bebê 
recém-nascida foi há 
quatro anos. O delega-
do Vladimir Medeiros 
disse à reportagem 
da Folha que o proce-
dimento será remeti-
do à Delegacia de São 
Francisco de Paula, já 
que o cemitério fica 
em território daquele 
Município.
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trabalham na Corsan sejam ruins, muito pelo 
contrário, conheço vários grandes profissionais 
na companhia. O fato é a incapacidade técnica 
mesmo, a estrutura da estatal é feita para não 
funcionar, simples assim.

E mais, por se tratar de uma empresa do Go-
verno do Estado, os prefeitos ficam com medo 
de mexer muito e se indispor com o Governador, 
perdendo alguns benefícios que poderiam bus-
car para suas cidades.

São Chico, por exemplo, no final de dezem-
bro, fez a bobagem de assinar com a Corsan a 
renovação de contrato. “A companhia assumirá 
a implantação do sistema de esgotamento sani-
tário e se compromete em qualificar o abasteci-
mento de água na cidade”, dizia a divulgação da 
Corsan.

Para se ter uma ideia, a Prefeitura de São 
Chico e a Corsan ficaram quase dois anos sem 
contrato. Não poderia operar, mas nenhum ór-
gão de fiscalização viu isso.

Hora de dizer adeus à Corsan
Falta coragem aos prefeitos. Tem muita coi-

sa envolvida e como tudo na gestão pública, os 
interesses da comunidade vêm por último.

Porém, tá caindo de maduro a oportunida-
de de dizer adeus à Corsan, assumir o abasteci-
mento de água e o tratamento de esgoto. Poderia 
funcionar em forma de consórcio entre Canela, 
Gramado e São Francisco de Paula.

Seria uma arrecadação perto de R$ 60 mi-
lhões ao ano, nas três cidades, que poderia ser 
investida no tratamento de esgoto, de acordo 
com o arrecadado em cada cidade.

Mas, falta coragem. Acredito que nunca va-
mos ver isso por aqui.

Shows gratuitos
Canela movimentou milhares de pessoas 

neste Natal, que vieram para a nossa cidade as-
sistir os shows gratuitos. Lembro que no lança-
mento do Sonho de Natal, a Administração Mu-
nicipal disse que nesta gestão, os shows serão 
sempre, todos gratuitos.

E foi um golaço. Tanto que os números apre-
sentados pela Prefeitura de Canela mostram 
que, mesmo com as dificuldades, o evento cres-
ceu.

Eu, por outro lado, acredito que nossa ci-
dade deva dar um passo a frente. Manter estes 
espetáculos gratuitos que já fazem parte da pro-
gramação e investir em outros, estes sim com 
cobrança de ingresso. É um assunto polêmico, 
mas acredito que um caminho sem volta.

Com cada vez menos patrocinadores e ver-
bas públicas, grandes eventos, como o Sonho de 
Natal, devem seguir por este caminho, se profis-
sionalizando cada vez mais.

Só acho…
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