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O ingresso para o evento serão dois quilos
de alimentos não perecíveis. Contracapa

Canela receberá um dos 
principais eventos de 

MMA do Brasil

Espetáculo de
música gaúcha 
com Luiz Carlos 
Borges ao som

de piano
Show gratuito acontece no

CTG Querência neste domingo,
dia 20. Caderno Dois

Mulher fi ca presa
em ferragens após

colisão em poste na 
João Pessoa. Página 13

9ª edição do Circuíto Team Nogueira de Viamão
(CTNV) acontecerá no Centro de Feiras

Número de
ocorrências de 
furtos e roubos

diminuíram em 
Canela e Gramado

Brigada Militar realizou
1284 prisões no ano de 2018
nas duas cidades. Página 14
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LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Taura Máquinas Ltda, CNPJ 08.666.536/0001-52, loca-
lizada na Rua Estância Velha nº 1635, Portão/RS, torna 
público que requereu a LAS - Licença Ambiental Simpli-
fi cada, referente ao processo de unifi cação e desmem-
bramento das matrículas nº 14.440 e 14.441 localizadas 
na quadra B (lotes 18 e 19) do Condomínio Horizontal 
Vivendas da Serra, situado na Rua Vitório Carassai s/
nº, no Bairro São José, na cidade de Canela/RS.

Responsável Técnico pelo LAS - André Augusto Brodt 
- RBIO 69556

“Cuidado com as voltas que o mundo dá. Hoje você
lança as palavras, amanhã sente o efeito delas!”

O presidente Jair 
Bolsonaro fez seu 
primeiro grande 

aceno para a bancada 
da bala do Congresso.  
Terça-feira, 15, apre-
sentou um decreto que 
regulamenta e fragiliza 
alguns pontos do Esta-
tuto do Desarmamento, 
fl exibilizando os requi-
sitos para a posse de 
arma, direito de ter um 
revólver ou pistola em 
casa. O principal ponto 
alterado diz respeito ao 
critério de “efetiva ne-
cessidade”. Atualmente, 
para se ter uma arma é 
preciso apresentar uma 
justifi cativa à Polícia Fe-
deral, na qual o reque-
rente explica os motivos 
pelos quais precisa do 
armamento. Este ponto 
sempre foi controverso, 
pois no fi nal a decisão 
de conceder ou não a 
posse dependia da ava-
liação do policial que 
analisa as razões, a jus-
tifi cativa, como “viver 
em local perigoso”, por 
exemplo, poderia ser 
aceita ou não, depen-
dendo de quem processa 
o pedido.

Quais consequên-
cias as mudanças po-
dem trazer para a vida 
real, segundo a ava-
liação de especialistas 
contrários à medida:

 No campo, da ex-
pectativa é que a am-
pliação do número de 
armas possa ser com-
bustível para um au-

mento na quantidade 
de mortes em confl itos 
agrários.

 Segundo dados da 
Comissão Pastoral da 
Terra, em 2017 (últimos 
dados disponíveis) o 
interior do país já re-
gistrou o maior núme-
ro de homicídios desde 
2003: foram 71 vítimas, 
a maioria deles de lide-
ranças comunitárias.

A permissão da 
posse para residentes 
em Estados com mais 
homicídios equivale, 
segundo especialistas, 
a apagar um incêndio 
com gasolina. Eles ci-
tam a possibilidade do 
aumento dos casos de 
feminicídio, tendo em 
vista que a maioria des-
tes crimes ocorre dentro 
de casa.

O último ponto, de 
considerar efetiva ne-
cessidade o fato dos 
requerentes da pos-
se serem “titulares ou 
responsáveis legais de 
estabelecimentos co-
merciais ou industriais” 
pode ser evocado para 
driblar a restrição em 
Estados com menos 
de dez homicídios por 
100.000 habitantes. Se 
você tem uma loja, pode 
solicitar o porte não im-
porta quão segura seja 
sua cidade. 

Além disso, Bolso-
naro tornou o documen-
to de declaração de efe-
tiva necessidade uma 
mera formalidade, ao 
colocar no decreto que 

“presume-se a veraci-
dade dos fatos e das cir-
cunstâncias afi rmadas 
na declaração de efetiva 
necessidade” por parte 
da Polícia Federal. 

Caso na casa resida 
alguma “criança, ado-
lescente ou pessoa com 
defi ciência mental”, o 
dono da arma terá que 
apresentar uma decla-
ração de que sua resi-
dência possui “cofre ou 
local seguro com tranca 
para o armazenamen-
to”. A redação do Esta-
tuto deixava ao critério 
da Polícia Federal acei-
tar ou não a justifi cativa 
apresentada.

Também:
O presidente da Re-

pública Jair Bolsonaro 
sancionou, com vetos, a 
lei que reforça a preven-
ção e o combate ao con-
trabando. A Lei 13.804, 
de 2019, publicada sexta 
(11) no Diário Ofi cial da 
União, estabelece puni-
ção para o motorista que 
participar de receptação, 
descaminho e contra-
bando de mercadorias.

De acordo com o 
texto, que teve origem 
no PLC 8/2018, a pessoa 
condenada por um des-
ses crimes, em decisão 
judicial transitada em 
julgado, terá cassado 
seu documento de habi-
litação ou será proibido 
de obter a habilitação 
para dirigir veículos pelo 
prazo de cinco anos. A 
lei entra em vigor em 

agosto deste ano.
Vetos
O texto enviado à 

sanção previa ainda re-
gras para locais de co-
mercialização de cigar-
ros e bebidas alcoólicas. 
A obrigatoriedade de 
avisos com os dizeres: ”É 
crime vender cigarros e 
bebidas de origem ilíci-
ta”, em estabelecimen-
tos comerciais foi veta-
da pelo presidente. Para 
Bolsonaro, essa regra 
poderia resultar em “um 
risco ao livre exercício 
da atividade econômica, 
princípios consagrados 
nos artigos 170 e 171 da 
Constituição”.

Outro artigo vetado 
abria a possibilidade de 
punição da pessoa jurí-
dica. Segundo o texto, a 
empresa que transpor-
tar distribuir, armaze-
nar ou comercializar 
produtos oriundos de 
furto, roubo, descami-
nho ou contrabando ou 
produtos falsifi cados 
perderá sua inscrição 
no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ).  
Os sócios das pessoas 
jurídicas condenadas 
também seriam proibi-
dos de adquirir conces-
são de novo registro no 
CNPJ, pelo prazo de um 
a cinco anos.

Segundo a mensa-
gem de veto, “tal propo-
situra afi gura-se disso-
ciada dos princípios da 
razoabilidade, propor-
cionalidade e individu-
alização das penas pre-
conizadas pelo sistema 
jurídico nacional.”

Sobre a questão da 
posse das armas o tem-
po é o senhor da razão, 
Hoje é difícil fazer uma 
previsão do que vai 
acontecer, se será ou 
não benéfi co às pessoas. 
O que nos resta a fazer 
e aguardar e esperar 
que tudo aconteça pelo 
melhor. Até porque o ci-
dadão do bem não está 
preparado para usar 
arma.

Quanto a penaliza-
ção de quem transporta, 

EXTRATO DE EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ÀS

FUNÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE, ABERTO 
PELO EDITAL Nº 35/2018

Encontra-se publicado no mural e site ofi cial do Município 
(www.canela.rs.gov.br > Publicações Legais > Contratos 
Temporários – DGP), o Edital nº 05/2019, que apresenta 
as inscrições homologadas e as indeferidas para a referi-
da seleção.
Fica estabelecido o período de 21 e 22/01/2019 como 
prazo de recurso sobre o indeferimento, a ser apresen-
tado junto ao Departamento de Gestão de Pessoas na 
sede da Prefeitura, no horário das 8h às 11h e das 13h às 
16h30min, na Rua Dona Carlinda, nº 455, Centro.

Canela, 18 de janeiro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Ofício SMGPG/DLC n.º 019/2019

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos 
seguintes editais:
Pregão Presencial 68 2018 -  Contratação de serviços de 
agente de integração de estágio perante instituições de 
ensino médio e superior, para prestar serviço de interme-
diação e contratação de estagiários por processo seletivo.
Pregão Presencial 01 2019 – Contratação de serviços de 
pré-produção, produção e pós- produção, para a “3ª Mos-
tra Cultural de Canela”.
Pregão Presencial 03 2019 – Contratação de empresa 
especializada em serviços motivacionais e atividades ex-
perimentais, para desenvolvimento das atividades do início 
do ano letivo de 2019 com todos os profi ssionais atuantes 
nas escolas da rede municipal de ensino, visando engaja-
mento e o comprometimento com tarefas cotidianas.
Informações poderão ser obtidas no Departamento de Li-
citações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/
RS, através do fone (54) 3282 5100 ou através do e-mail li-
citacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 17 de janeiro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Cargas ilícitas sou favo-
rável.

A lei tem que ser ri-
gorosa para coibir esta 
prática que prejudica 
em muito à indústria 
brasileira e arrecadação 
de tributos.

Em nossa cidade.
Está mais que do 

na hora da Prefeitura 
Municipal, solucionar a 

questão do esgoto a céu 
aberto que prejudica co-
merciantes, moradores 
e visitantes na Júlio de 
Castilhos, onde estão 
localizados diversos es-
tabelecimentos comer-
ciais, como: Hotel, fer-
ragem, super mercado...

Canelense continue 
comprando em nossa 
cidade, utilizando os 
serviços daqui.
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Fruteira Grison doa
alimentos para o

Hospital de Canela
Na tarde de 

quarta (16), a 
Fruteira Gri-

son realizou a doação 
de diversos alimen-
tos para o Hospital de 
Caridade de Canela, o 
qual passa por difícil 
situação financeira.

Representantes 
do HCC receberam 

a doação da família 
Grison e de produto-
res da Ceasa de Caxias 
do Sul, que colabora-
ram enviando itens 
alimentícios. Os itens 
doados foram: um 
saco de batata, seis 
bandejas de ovos, seis 
bandejas de toma-
te-cereja, dois sacos 

de cebola, uma caixa 
de alface, duas cai-
xas de laranja, duas 
dúzias de couve-flor, 
uma caixa de ameixa, 
uma caixa de mara-
cujá, duas caixas de 
melão, uma caixa de 
cenoura, uma caixa e 
meia de pêssego, duas 
caixas de batata-do-

ce, meia caixa de pe-
pino, duas caixas de 
maça, duas caixas de 
tomate, um saco de 
moranga, duas caixas 
de banana. A Fruteira 
Grison agradece aos 
parceiros fornecedo-
res o apoio neste au-
xilio à nossa impor-
tante casa de saúde.

FOTO: FILIPE ROCH
A

AFCEEE
realiza doação ao

Hospital de Canela
Na manhã da úl-

tima sexta-feira, (11), a 
AFCEEE formalizou a 
doação de R$2.000,00 
ao HCC, valor que foi 
arrecadado pelo XVIII 
Jantar-Baile da entida-
de que ocorreu em no-
vembro de 2018.

A doação servirá 

para cobrir os custos 
da compra de fios de 
uso do bloco cirúrgico.

A equipe da AFCEEE 
agradece a colaboração 
e empenho dos comen-
dadores, apoiadores, 
associados, amigos e a 
confiança da comuni-
dade canelense.

O Delegado Marcelo Alexandro da
Rosa foi quem formalizou a doação
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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 

* Como suportar
perdas e dificuldades *
A Bíblia diz que o caminho para a vida é apertado. Em 

contrapartida, o caminho para a morte é largo e espaçoso. É 
realmente muito fácil estarmos caminhando para a morte: 
basta levarmos uma vida alheia à vontade de Deus. E muitos, 
hoje, vivem assim: afastados e desinteressados pela vida de 
Cristo. Em nossa vida, sempre sofreremos muitas perdas. Os 
sofrimentos e perdas sempre existirão, mas podemos esco-
lher se iremos perder porque estamos andando com Deus, 
assim como Abraão andava, ou se iremos perder porque não 
queremos andar com o Senhor.

Entre essas duas alternativas, é bem melhor andarmos 
com o Senhor, para que, supridos pela Sua vida, possamos 
enfrentar as perdas. Hoje, quando passamos por qualquer 
tipo de sofrimento, acabamos por murmurar, expressando 
o nosso descontentamento pela situação pela qual estamos 
passando.

Esse tipo de atitude que frequentemente temos, de-
monstra que não estamos amparados pela vida de Cristo, 
não estamos fortalecidos pela Palavra a ponto de suportar-
mos com alegria as perdas, porque sabemos que Deus está 
no controle de nossas vidas. Se todos soubessem que seria 
muito mais fácil viver fortalecido pela Palavra de Cristo, tais 
pessoas seriam bem mais felizes. Portanto, as reclamações, 
a irritação, a impaciência, a depressão, o ressentimento 
demonstra que não estamos amparados na vida de Cristo 
e nem estamos fortalecidos pela Palavra. Uma pessoa que 
teve contato com a Palavra e foi por ela fortalecida, não se 
ressente quando é rejeitada. Ela também não perde a paci-
ência quando as coisas na sua vida não estão de acordo com 
a vontade dela.

Diante desses exemplos, podemos ver a falta que a vida 
e a força de Cristo fazem em nossa vida. Precisamos olhar 
para nosso coração, para a nossa realidade, a fim de poder-
mos ver que não somos pessoas fortalecidas pela Palavra. Há 
uma passagem bíblica que fala sobre isso. Ela está no capítu-
lo 7 do evangelho de Mateus, versículo 24 e 25, que diz: “Todo 
aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, 
será comparado a um homem prudente, que edificou a sua 
casa sobre a rocha; e caiu a chuva, transbordaram os rios, 
sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, 
que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha”.

A casa, nessa passagem, representa a nós. E como casa, 
sempre enfrentaremos ventos, chuvas, inundações e peri-
gos. Mas há uma só maneira de não cairmos: sendo edifi-
cados sobre a rocha, que é Cristo. Há algo além de Cristo que 
possa lhe sustentar nos piores momentos de sua vida? Cristo 
é a nossa rocha, e precisamos ser fortalecidos por Ele para 
suportarmos, com alegria, todas as dificuldades. Equipe Pão 
de Judá

Deus abençoe.
Acesse:

www.TVmenorah.com.br 
www.paodejuda.com.br

www.lojaeditoraventosul.com

Sonho de Natal 2019 tem
aprovação para a Lei Rouanet

Eventos de Canela são apresentados ao Secretário Nacional de Cultural

O Secretário de 
Turismo e Cul-
tura, Ângelo 

Sanches, está em Bra-
sília deste terça-feira 
(15), ocasião em que 
cumpre agenda para 
apresentar Canela aos 
novos comandantes do 
Governo Federal.

No Ministério da 
Cidadania, presidida 
pelo gaúcho Osmar Ter-
ra, Sanches teve audi-
ência com o Secretário 
Nacional de Cultura, 
José Henrique Medei-
ros Pires, onde na opor-
tunidade apresentou 
os eventos de Canela, 
como Sonho de Natal, 
Páscoa, Mostra Cultu-
ral, Cultura Itinerante, 
1ª Escola de Artes de Ca-
nela, Festival de Bone-
cos, dentro outros.

Segundo Sanches, o 
Secretário Nacional que 
é gaúcho já conhecia o 
Sonho de Natal e ficou 
ainda mais encantado 
com o evento. José Hen-
rique deve vir ao muni-
cípio na Páscoa e acom-
panhar as atividades.

Um resultado bem 
importante obtido na 
reunião é a aprovação 
da lei Rouanet para o 
Sonho de Natal 2019, 
ainda em janeiro, o que 
é muito importante 
para a captação de re-
cursos para o evento.

Henrique Pires que 
é gaúcho, natural de Pe-

Secretário Nacional da Cultura - Diretor da Famurs, Mário
Nascimento; Secretário Nacional de Cultura, José Henrique
Medeiros Pires e Secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches
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lotas, elogiou as ações 
de Canela e se compro-
meteu em analisar os 
projetos para incentivo 
financeiro do governo 
federal a cultura cane-
lense.

“Encontros como 
estes são importantes 
para podermos mostrar 
as autoridades do go-
verno federal, que Cane-
la tem em sua essência 
atividades culturais que 
encantam os morado-
res e atraem turistas em 
todas as épocas do ano”, 
comentou Ângelo San-
ches.

Também participou 
do encontro o diretor da 
Federação das Associa-
ções de Municípios do 
Rio Grande do Sul (Fa-

murs), Mário do Nasci-
mento.

Desenvolvimento 
turístico
No Ministério do 

Turismo, Ângelo e o di-
retor da Famurs, Mário 
Nascimento, conver-
saram com Eduardo 
Madeira, diretor do De-
partamento de Ordena-
mento do Turismo. No 
encontro, foi apresen-
tado o Projeto de Desen-
volvimento Turístico do 
Rio Grande do Sul, um 
roteiro único no Estado 
para beneficiar todos as 
rotas turísticos.

Segundo Sanches, 
Canela faz parte deste 
itinerário que possibi-
litará se receber verbas 

para se investir na área 
de marketing e capaci-
tação junto ao projeto, 
além de toda uma in-
fraestrutura que será 
criada para beneficiar 
as cidades que recebem 
milhares de turistas.

“A intenção do pro-
jeto é se propagar para 
o resto do país e améri-
ca latina esses roteiros 
e essas cidades” frisou 
Ângelo.

Outro assunto de 
interesse de Canela, é 
o investimento atra-
vés do Prodetur para 
identificação turística, 
urbana e rural, criação 
de roteiros rurais, de 
aventura e gastronômi-
co, tudo financiado pelo 
Ministério do Turismo.

Duplicação da RS-235 é pauta com o
Secretário de Logística e Transportes do RS

O secretário de Logística e 
Transportes, Juvir Costella, rece-
beu, nesta quarta-feira (16), lide-
ranças do município de Canela. 
Entre as pautas apresentadas du-
rante a audiência, o destaque foi 
o pedido de continuidade da du-
plicação da ERS-235.

O prefeito Constantino Or-
solin reiterou a importância da 
obra no trecho de quatro quilô-
metros entre os bairros Caneli-
nha e Saiqui. Acompanhado do 
Secretário Adjunto de Turismo e 
Cultura, Roberto Grulke, ele des-
tacou a intensa movimentação 
de turistas que acessam a via 
para conferir os atrativos da Re-
gião das Hortênsias.

Ainda durante a audiência, 
o prefeito solicitou a abertura de 
acesso da Rua Bernardino Timó-
teo da Fonseca à Avenida Cônego 
João Marchesi; a instalação de 
lombadas eletrônicas; a renova-
ção do convênio com o Departa-
mento Autônomo de Estradas de 
Rodagem (Daer) para obras no 
bairro Boeira; e a construção da 
terceira pista de acesso à cidade 
de Canela – entre Gramado e a 
Rua Rodolfo Schlieper.

O secretário Costella afirmou 
que irá analisar, junto à Empresa 
Gaúcha de Rodovias (EGR), a via-
bilidade para a continuação das 
obras da ERS-235. “Sabemos do 
potencial turístico na região, por 

isso vamos verificar as demandas 
para, em breve, darmos o devido 
encaminhamento à questão”, fi-
nalizou o titular da pasta.

O Secretário Costella recebe 
prefeito Constantino Orsolin e 
secretário-adjunto de Turismo 
e Cultura, Roberto Grulke

FOTO: JU
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SMEEL realiza reuniões com pais
sobre vagas na educação infantil

Durante a semana, 
a Secretaria Mu-
nicipal de Educa-

ção, Esporte e Lazer rea-
lizou reuniões com pais 
e responsáveis sobre 
vagas no ensino infantil 
canelense. As reuniões 
foram focadas nas esco-
las conveniadas da Asso-
ciação Educacional Cida-
de das Flores, Selma Port, 
Alice Wortmann, Silvio 
Hofmann, Diva Pedro-
so da Cunha, Eva Alzira 
Bianchi e Serafina Seibt.

Além destas citadas 
outras escolas também 
foram pauta das reuni-
ões.

O objetivo da SMEEL, 
contatando os responsá-
veis, foi orientar nos pro-

cedimentos de matrícula 
e de funcionamento de 
cada escola. Outra infor-
mação relevante abor-
dada nas reuniões foi o 
custo de cada criança na 
rede infantil para o mu-
nicípio.

A Secretaria de Edu-
cação informa que cerca 
de 50% da fila de espe-
ra por vagas na educa-
ção infantil estão sendo 
atendidas, grande parte 
das crianças sendo des-
tinadas ao berçário I. A 
lista de espera de alunos 
conta com cerca de 600 
alunos. Com as novas 
vagas, restarão pouco 
menos de 300 crianças 
para ser encorporadas ao 
ensino infantil.

FOTO: FILIPE ROCH
A

Sine voltará
a funcionar
segunda em

novo endereço
A Agência FGTAS/Sine 

de Canela esteve fechada 
desde o dia 16 para viabili-
zar a sua mudança de sede. 
A unidade retomará os ser-
viços ao público na próxi-
ma segunda-feira, (21), na 
rua Dona Carlinda, nº 627, 
sala 3.

O espaço possui boa lo-
calização, infraestrutura 
adequada e acessibilida-
de. A Agência FGTAS/Sine 
oferece, gratuitamente, os 
serviços de intermediação 
de mão de obra, encami-
nhamento de seguro-de-
semprego e de Carteira de 
Trabalho e Previdência So-
cial (CTPS), além de ações 
do Programa Gaúcho do 
Artesanato (PGA).
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CTG Querência de
Canela comemora
sucesso do Rodeio

O 35º Rodeio 
Crioulo de
Canela encer-
rou no último 
domingo, com 
sucesso.

Foram 5 dias de 
muito tiro de 
laço, ginetea-

das, provas artísticas, 
fandangos e integra-
ção, numa verdadei-
ra e autêntica festa 
gaúcha.

Todas as provas 
foram bastante dis-
putadas, sendo que 
maioria dos vence-
dores é do Rio Gran-
de do Sul, mas Santa 
Catarina, que contou 
com muitos represen-
tantes, também levou 
alguns troféus.

Na tarde de do-
mingo (13), antes da 
final da Gineteada foi 
prestada homena-
gem a Rider Camargo, 
que veio do Uruguai 
e aquerenciou-se em 
Canela, sendo caseiro 
do Parque de Rodeios 
por alguns anos e que 
faleceu em 2018. A 
partir deste ano a pro-
va, no Rodeio de Cane-
la, passa a chamar-se 
Gineteadas Rider Ca-
margo.

Segundo o patrão 
Gilnei do Nascimen-
to, “realizar o Rodeio 

Campeões
da Gineteada

Campeões do Laço Força A

FOTOS: D
IEGO SAN

TOS/ESTRATEGIACOM

Florybal inicia Campanha do Alimento 2019
Mais uma vez o 

Parque Terra Mágica 
Florybal realiza sua 
Campanha do Ali-
mento, que tem como 
objetivo beneficiar 
entidades da Região. 
Uma delas é o Hospi-
tal de Caridade de Ca-
nela.

A promoção é vá-
lida de 21 de janeiro 
a 24 de março de 2019 
e dá direito a entrada 
no parque das 9h às 
15h. O ingresso deve 
ser trocado por dois 
litros de leite integral 
ou dois quilos de fa-
rinha de trigo branca 
ou integral, farinha 

de milho ou mandio-
ca, café, açúcar, ou 
dois litros de óleo de 
soja, entre outros ali-
mentos.

Os alimentos po-
dem ser trocados na 
recepção do Hospital 
de Canela e há um 
regulamento a ser 
seguido, com regras 
como, cada pessoa 
pode trocar até cinco 
ingressos e deve resi-
dir na mesma cidade 
da entidade beneficia-
da.

Mais informações 
pelo fone: (54) 3282-
4344 ou na recepção 
do HCC.

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

A UCS Hortênsias recebe até o dia 12 de 
fevereiro as inscrições para o Vestibular de 
Verão 2019, com
a oferta de 4 (quatro) bacharelados presen-
cias: Administração, Ciências Contábeis,  
Direito e Nutrição.
A prova ocorrerá no dia 14 de fevereiro de 
2019.

VESTIBULAR COMPLEMENTAR
DE VERÃO 2019

Inscrições:
www.ucs.br/site/vestibular-complementar-verao-2019/

Especialização em Gestão Empresarial
Início das aulas: 11 de março de 2019
Horário: segundas e terças-feiras, das 19h 
às 22h30min.
Inscrições até o dia 03 de março de 2019

Especialização em Nutrição Clínica
Início das aulas: 12 de abril de 2019
Horário: sexta-feira das 18h às 22h30min, 
e aos sábados, das 8h às 12h30min e das 
13h30min às 18h.
Inscrições até o dia 01 de abril de 2019

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

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

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

de Canela não é tare-
fa fácil, mas com uma 
equipe bem preparada 
e disposta a resolver 
os probleminhas, que 
sempre ocorrem em 
um evento deste por-
te, o sucesso é garan-
tido. O apoio impres-
cindível da Prefeitura, 
da Brigada Militar e 
da iniciativa privada, 
também fizeram toda 
a diferença.”

A trigésima sexta 
edição do evento será 
de 8 a 12 de janeiro de 
2020.
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Lisi Cavallin

Papo Simples

Espetáculo de música
gaúcha com Luiz Carlos
Borges ao som de piano Show gratuito

acontece no
CTG Querência

neste domingo

FOTO: VANESSA BIRK STAUDT

Serviço:
O que: Apresentação do espetáculo
“Um piano no campo largo da música”
Quando: 20 de janeiro, domingo
Horário: 20 horas
Local: CTG Querência (Rua Adílio Boeira 
Lucena, 300 - Parque de Rodeios Saiqui)
Entrada: 1kg de alimento não perecível

Costumeiramente 
a música nativista e 
gaúcha é interpretada 
ao som do tradicional 
violão. Mas não no 
espetáculo intitulado 
“Um piano no cam-
po largo da música” 
que será apresentado 
neste domingo, dia 
20 de janeiro, na sede 
campeira do Centro 
de Tradições Gaúchas 
Querência de Canela, 
às 20h.

Rodrigo Soltton 
canta e toca as músi-
cas que marcaram os 
gaúchos em um pia-
no de cauda acompa-
nhado de Luiz Carlos 
Borges com sua voz 
marcante ao som do 

acordeon. O espetácu-
lo de voz é completado 
com a participação do 
tradicionalista Omair 
Trindade que recita 
poemas e prosas gaú-
chas, levando conhe-
cimento e fazendo 
desta apresentação 
uma grande oportu-
nidade de unir a his-
tória do Rio Grande do 
Sul com sua música 
e costumes. À poesia 
e a música ainda são 
somados os passos de 
dança do casal Rafael 
Fronza Pires e Natalia 
Tomasi Bassani.

A apresentação 
artístico-cultural re-
pleta de surpresas, 
alegria e emoção que 

enfocam a importân-
cia da música gaúcha, 
através de suas mais 
conhecidas e tradi-
cionais melodias é de 
acesso a todas as ida-
des mediante a doa-
ção de 1kg de alimento 
não perecível que será 
destinado para uma 
entidade carente do 
Município.

O espetáculo “Um 
Piano no Campo Largo 
da Música” conta com 
o fi nanciamento do 
Pró-Cultura/RS e o pa-
trocínio exclusivo de 
Lojas Lebes. Maiores 
informações podem 
ser obtidas na fanpa-
ge do projeto Um pia-
no no campo largo da 
música.

Festa na Rua do Containner Bistrot
A Festa na Rua 

do Containner Bistrot 
acontece na próxima 
terça (22), a partir das 
18h.

O evento, que foi o 
primeiro no estilo a le-
var expositores, músi-
ca e boa gastronomia 
para a rua, foi pensado 
para que a comunida-
de de Canela e Grama-
do tivessem um atrati-
vo durante o verão.

A n t i g u i d a d e s , 
moda, decoração, 
acessórios e música 
boa, sempre no fi nal 
de tarde para alegrar 
as pessoas que moram 
na região, são os atra-
tivos. Nesta edição, o 
cozinheiro Carlos Lei-
dens vai preparar um 
sanduíche de costela 
e a discotecagem em 

vinil fi ca por conta de 
Cagê Lisboa.

O Copo Eco, novi-
dade desde a última 
Festa na Rua, chega 
de cara nova, reutili-

zável, na cor laranja, 
pode ser colecionável, 
além de ajudar o meio 
ambiente, já que pode 
ser utilizado diversas 
vezes. 

A atração é aber-
ta ao público, gratui-
ta, com exposição de 
diversos produtos e 
compra de ticket de 
chope e sanduíche.

FOTO: REPROD
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Nome: Marcia Lisiane Kohler Cavallin.
Filiação: Celia e Lauri Kohler.
Formação: Ensino Médio.
Trabalho: Loja Estância Gaúcha.
Fato marcante: Nascimento dos meus fi lhos.
O que te deixa sem jeito: Saber que alguém precisa de 
mim e não poder ajudar.
Alegria: Ver meus fi lhos felizes.
Decepção: Sempre espero que os outros
façam por mim aquilo que eu faria por eles, mais nem 
sempre funciona assim.
Ponto forte: Determinação.
Ponto fraco: Sou coração mole.
Cor: Gosto de todas as cores.
Prato: Saladas, e o bom e velho feijão e arroz.
Bebida: Água e chimarrão sempre, em
ocasiões especiais adoro vinho tinto.
Esporte: Gosto de malhar e caminhar.
Hobby: Andar a cavalo.
Programa de TV: Assisto pouco.
Domingo: Sempre que possível domingo é dia de sítio 
com a família.
Animal: Pink, nossa Pinscher de estimação e alguns 
cavalos.
Filme: “Até o Último Homem”, achei incrível.
Música: Gosto de música... o ritmo depende do momen-
to.
Livro: Gosto muito de ler, minha preferência é por livros 
de educação espiritual.
Defeito: Segundo meu fi lho, sou muito
exigente.
Qualidade: Organização e sinceridade que nem sempre 
agrada.
Saudade: Saudades eu sinto todos os dias,
saudades de um momento bom, dos meus fi lhos peque-
nos, do inverno...
Sonho de criança: Tinha vários sonhos quando crian-
ça, queria ser cabeleireira, enfermeira, queria ter uma 
família e ser mãe.
Admiro em uma pessoa: Admiro muito quem tem hu-
mildade e coragem pra admitir os seus erros e corrigi
-los.
Detesta numa pessoa: Fofoca, mentira e
comentários desnecessários.
Mudaria em Canela: Se estivesse ao meu
alcance mudaria a mentalidade de alguns
Canelenses que destroem o patrimônio
público, jogam seus lixos nas ruas,
abandonam seus animais.

SUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Ainda acredito que pode melhorar.
Educação: Começa em casa.
Religião: Acredito em Deus no seu poder infi nito, e na 
lei do retorno, sedo ou tarde vamos colher aquilo que 
plantamos.
Amor: Acredito que existam muitos amores... Aquele da 
mãe pelos fi lhos, da esposa pelo marido, do fi lho pelos 
pais, do profi ssional pelo seu trabalho, cada um com a 
sua intensidade.
Família: Meu bem mais precioso, que é pra eu amar, que 
é pra eu cuidar!
Amizade: Muito raro mais existe.
Casamento: Minha melhor escolha... acredito que preci-
sa ser cultivado diariamente!

Recado:
Se desejamos um mundo melhor, começamos por mu-
dar a nós mesmos!



Press Day FENIN Fashion reúne influencers da capital para lançar as edições
Outono/Inverno 2019 das cidades de São Paulo e Gramado. Na foto, a
empresária Letícia Kuhn, o diretor de marketing Fenin Feiras, Denis Viana e a CEO 
do NSM, Victoria Thomaz.

re.willrich
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Adicione um comentário...

Press Day FENIN Fashion

Os colecionadores gaúchos Gelson
Weschenfelder e Bernardo Guedes vão

estar dia 31 de Janeiro de 2019 no Programa 
Colecionadores do History Channel. A

série de TV foi composta por 13 episódios, 
produzida pela Cubo Filmes e gravada no 

Brasil, no Uruguai e na Argentina. Na
foto, Bernardo Guedes e Andreas Peter.

Toninho Oliveira abraçando o ex-patrão
do CTG Querência, Arnaldo Tramontin,
que foi homenageado no Rodeio de

Canela, que ocorreu na semana passada.

Daiane Maciel da Rosa, comemorou
aniversário no último dia 11, com Henrique 

Haller e o pequeno Henrique José.

O Snowland, único parque de neve
das Américas, tem apostado em
novidades, inovação e atrações

internacionais para atrair e encantar os 
milhares de turistas que visitam o local 

mensalmente. Em alta temporada, o número 
chega a expressivos 50 mil visitantes mês. 
Na foto, Betina Cunha, Jorge Mitre, Deborah 
Vale Bell, Leonardo Araújo e Nadia Bauer.

A linda Mariana Berti é a mais nova
arquiteta de Gramado. Sua colação de

grau aconteceu dia 12 na Unisinos.
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por BETHY SCHONS

:: 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) ::

4 meses da fofa Isabelly Victoria

O mágico Sebastian Bervanger 
Lammel, recebeu a família e amigos 

para comemorar seus 2 aninhos

Joaquim Ribeiro Jardim e Nicole Ferreira dos 
Reis, fizeram bonito na oração da Ave Maria, 

no final da tarde de sábado, no Rodeio
Linda e cheia de charme Isabelli da Rosa 

Siqueira completou 04 aninhos!

Maria Luiza Silva Félix, 10 anos, brasiliense.
“Canela é uma cidade encantadora, mágica!
Eu adorei conhecer esta cidade, recomendo e

voltaria aqui outras vezes” (Malu).

Monalisa de Moura aproveitando as férias na praia

Nicole Pruch e sua filhota Betina em Guarda
do Embaú. É muita felicidade nessas férias

FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: CAROL AUGSTEN
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Em algumas regiões do Brasil é comum 
apelidar pessoas ou famílias. É também 
uma alcunha, que é uma versão ou inven-

ção de um nome que se incorpora ao cotidiano 
na qual a pessoa se torna conhecida.  Às vezes 
alcança uma forma pejorativa e maliciosa, nou-
tras é um jeito carinhoso de tratamento.

Entre casais e familiares próximos surge 
o Benzinho, Neguinha (que pode ser branca), 
Docinho, Fofinha, Santinha, Baixinha, Didio, 
Tonho, Alemoa, Rafa, Duda, Galego, Chico, Zé, 
Bel ou Zinho, numa fórmula diminutiva ou au-
mentativa: Zecão, Paulão, Magrão, etc. No en-
tanto, muitas vezes, é uma maneira tendencio-
sa que causabullying discriminatório. Torna-se 
perigoso quando não se conhece muito bem o 
vivente, embora seja conhecido como Jacaré, 
Ratinho, Pezão, Tico, João Cavalo, Pedro Bó e 
Zoinho. Diz o ditado popular que é fácil botar e 
difícil tirar...  Sem falar que, às vezes, uma de-
terminada pessoa é conhecida justamente pelo 
apelido e poucos conhecem o seu verdadeiro 
nome.

É uma questão cultural com várias inter-
pretações. O apelido, na verdade, também é en-
tendido como o sobrenome de uma linhagem 
que é utilizado em várias gerações. Existem os 
pseudônimos que escondem o verdadeiro nome 
de artistas, jogadores de futebol, escritores e 
membros de organizações secretas. Utilizei por 
muito tempo o Tony Bel, numa época de juven-
tude, teatro e poesia.

Alcunha é uma palavra árabe: al-kunya que 
pode representar a nobreza. E existem sinôni-
mos estranhos para a maioria: antonomásia 
(Dama de Ferro, Rei do Futebol), cognome (Don 
Sancho, o povoador); e epíteto (Ruy Barbosa, o 
Águia de Haia ou Duque de Caxias, o Pacifica-
dor).

Os Genealogistas também encontram docu-
mentos que citam o apelido que designa uma 
família inteira conhecida e reconhecida através 
dos tempos. Os critérios são diversos e a cria-
tividade pode assinalar uma marca registrada 
que poucos ganham com notoriedade. Em nos-
sa região são conhecidas famílias que adotam 
o nome do patriarca ou matriarca, mas outras 
são nomeadas com adjetivos, origem geográfica 
ou profissão herdada, homenagens sem obede-
cer a gramática oficial: Os Taquara, Os Paçoqui-
nha, Os Tirivas, Os Iraques, Os Colombo, Os Pru-
ca, Os Pilda, Os Elias, Os Faceiros, Os Lageanos, 
Os Migico, As Ignácia, Os Theodoro, Os Alexan-
dre, Os Biriva, Os Santeros, Os da Maria Júlia, Os 
Padeiros e assim por diante.

Lembrando que existem os coletivos que in-
dicam grupo específico ou um povo todo: Ser-
ranos, Missioneiros, Pantaneiros, Capixabas, 
Cariocas, Potiguares, Maragatos, Chimangos e 
outros mais atuais que não quero criar confu-
são política. Afinal, o apelido pode ser um cha-
mamento, uma reverência, designação de má 
ou boa fama, um imperativo de preconceito so-
cial, termos caseiros de consideração e apreço, 
popularidade e de fontes literárias.

Alcunhas e apelidos

www.portaldafolha.com.br

A semana deve ser mais agitada e 
turbulenta. E é importante você ter 
certeza do que está fazendo para 
não se precipitar ou decidir pela 
coisa errada. Se a ansiedade bater 
forte, tente meditar ou fazer o que 
em geral ajuda a se acalmar.

Os imprevistos e contratempos 
podem trazer uma inquietação in-
terna, que pode se refletir na neces-
sidade de resolver a vida, resolver 
todo seu passado e colocar logo em 
prática os novos desejos. 

Foco e tranquilidade vão ajudar
a fazer as melhores escolhas. É
importante saber selecionar e
priorizar, talvez até abrindo mão
de uma coisa em nome de outra 
mais importante. Sorte no amor!

As coisas continuam intensas
e turbulentas. Mas se você não
se desesperar, conseguirá tomar
decisões melhores. É importante 
sentar para conversar sobre os 
desafios nas relações e ter um foco 
nos assuntos de trabalho. É preciso 
calma e maturidade para encarar
e superar qualquer desafio.

Sua rotina pode ficar mais
agitada. Podem surgir imprevistos, 
mudanças nos planos. É importante 
se organizar bem e não se esquecer 
de ter seus momentos de descanso 
e prazer.

Está lembrando de se levar a sério? 
O céu te pede mais conexão com o 
que sente e o que deseja para sua 
vida. Seus compromissos exigem 
mais atenção e essa é aquela boa 
hora para repensar se suas relações 
valem mesmo a pena. 

Os imprevistos e contratempos que 
a semana promete tendem a vir das 
outras pessoas e você precisa ter 
jogo de cintura para lidar com isso. 
Também precisa ter clareza sobre o 
que quer para saber até onde deve 
ou pode aceitar qualquer mudança.

Sua semana promete mais agito e 
isso inclui contratempos, imprevis-
tos e coisas que você não vai conse-
guir controlar. É importante estar 
bem conectado com as metas para 
não se perder do que é mais impor-
tante. Já deixe uma folga na agenda 
para reacomodar compromissos.

Não espere demais dos outros. Não 
cobre demais também. A semana 
pede calma, paciência e também 
respeitar os tempos e movimentos 
diferentes. Nem todos estão na sua 
empolgação e velocidade.

As coisas seguem intensas e você 
tem muitos desafios pela frente. A 
semana pode trazer algum assun-
to mais turbulento na casa e na 
família e você precisa encarar para 
resolver. Vá com foco e paciência.

Uma semana boa para viajar, tentar 
desligar a mente e respirar outros 
ares. Bons dias para encontros e 
para conhecer gente nova. Mas 
cuidado com seu sincericidio. Não é 
hora de ter DR’s profundas demais, 
nem de cobrar ou pressionar os ou-
tros. Tente viver bons momentos.

É hora de guardar, e não de gas-
tar dinheiro. Se entrar um ganho 
extra, aproveite para pensar num 
investimento mais seguro. É hora de 
repensar metas e prioridades, e se 
planejar bem para o futuro. Fique 
de olho nas oportunidades de traba-
lho que podem surgir essa semana.

HORÓSCOPO DA FOLHA

Três grandes 
bandas em

baile no Positive
Music Bar

O Positive Music Bar realiza um tri baile, 
apelidado de encontro de gigantes, no próxi-
mo domingo (20), reunindo JJSV (foto), Esta-
ção Fandangueira e Furacão da Vaneira.

O evento promete esquentar ainda mais 
a noite da Serra Gaúcha e deve ser um dos úl-
timos grandes bailes promovidos pela Casa, 
neste endereço.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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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:5499694.8720.

COMPRO sucatas, 
latinhas, cobre, metal, 
baterias, sucatas de 
informática, eletrônicos, 
etc. Tratar com Carioca. 
Fones: 54 99637.1164. 
98111.6660.
99158.108.

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 + taxasJOGOS DE PS4 PARA
LOCAÇÃO NA VÍDEO
CLIP LOCADORA! R$
15,00 para duas diárias
ou R$ 40,00 para sete
dias. Confira nosso
acervo de games! Fones
54 3282.7998. Whats
54 99963.6105. VENHA PARA O PILATES.

Que tal iniciar o ano com 
essa atividades completa 
e sentir os maravilhosos
benefícios do pilates? 
Vem com a gente! Entre
em contato para saber
mais! Fones: 54 
3282.6245, 98136.5052.

ALUGO KITNET. R$ 
620. No bairro Palace 
Hotel, em Canela,
próximo ao Garagem 
Lanches. Cozinha, quarto 
e banheiro mobilidado. 
Sem garagem. Centro
de Canela. R$ 850,00
+ R$ 30 de água. 1
Mês de caução. Sem 
animais. Rua Martinho 
Lutero, 289, fundos. 
Fones: 54 984000947.

VENDO OU TROCO. 
Casa em Arroio do Sal
(Balneário de Marambaia) 
por casa em Canela ou
São Chico. Fone: 54 
99633.1120.

VENDO. 23 mil metros. 
2 hectares. Área plana,
ótima localização, ótimo
para loteamento, com 
vista para o vale. Aceito
imóveis no negócio.
Fone: 54 99139.6852.
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C
OGLORIOSO
FUNCIONAL

EABRIGO
RDEQAN

PREMIUMI
AMOREIRA
DIINEI
EINDIAN

ATALHOLG
ARREATAL

OSENTE
GIRASSOIS

ASSESOA

Nova (?),
cidade

dos EUA

O imóvel
ocupado

pelos
deputados

Prêmio,
em inglês

A pedra
dos

antigos
moinhos

Modelo de
saia muito

curta

A Família 
que veio pa-
ra o Brasil
em 1808

Árvore de
frutos

vermelhos

(?) Caval-
canti,

pintor mo-
dernista

As pessoas
que não
foram
feridas

Desvio
para

encurtar
distâncias

Índio, em
inglês

(?)
Dourados:
a década

de 50
(?) Sam,

figura que
simboliza
os EUA

Corda por
onde se

conduzem
as bestas

Estado da
Festa da

Uva
(sigla)

(?) de
razão: só
existe no 

imaginário

(?) bem:
causa boa
impressão

A primeira na
América foi a Virgínia
"Tudo", em
"onívoro"

Lenda es-
candinava

Vazia;
sem

conteúdo

A comunidade que
vive em
casas de
palafitas

O do cas-
tor é a toca
(?) Moore,

atriz

Epíteto do
Botafogo

(fut.)

Conflito no qual lutou
Ulisses, herói da
Mitologia grega

Paula (?),
jurista

Qualidades
naturais

Cozinhe 

Semente de
óleos culi-
nários (pl.)

4/saga. 6/ilesas — indian. 7/arreata — premium.

Homem morre após levar
pedradas em briga de vizinhos
Morreu, no do-

mingo (13), por volta 
das 23h, um homem 
que levou diversas pe-
dradas durante uma 
briga generalizada 
entre vizinhos. Ele 
estava internado em 
estado grave em um 
hospital de Caxias do 
Sul.

Os ferimentos 
aconteceram no dia 
último dia 05, quando 
a Brigada Militar foi 
acionada para conter 
a confusão. Segundo 
a ocorrência, as bri-
gas teriam iniciado 
no dia anterior e se 

estendido até por vol-
ta das 13h. A vítima, 
Luiz Alceu Vieira Ro-
drigues, de 61 anos, 
foi encontrada com 
ferimentos na cabeça 
e havia perdido muito 
sangue, decorrente de 
pedradas.

Pela agressão, en-
tre vizinhos da Rua H, 
no loteamento Mare-
dial, dois adolescen-
tes infratores e um 
suspeito foram con-
duzidos à Delegacia de 
Polícia.

A.S., 44 anos, che-
gou a ser recolhido 
ao Presídio de Canela, 

mas foi liberado dois 
dias depois.

O delegado Vladi-
mir Medeiros infor-
mou à reportagem da 
Folha que o inquérito 
policial já havia sido 
instaurado para apu-
rar os fatos e respon-
sabilizar os suspeitos. 
Com a morte de Luiz, 
o indiciamento deve-
rá ser por lesão corpo-
ral seguido de morte, 
uma vez que não ficou 
claro que a intenção 
do suspeito, ao des-
ferir a pedrada, fosse 
matar a vítima e sim 
causar a lesão.

Bombeiros de Canela
homenageiam servidor público

Na tarde de quin-
ta-feira, 17, os Bom-
beiros de Canela ho-
menagearam Luciano 
Luís Euligio Matos, 
chefe de sessão res-
ponsável pela área do 

Parque do Lago e en-
tornos, pelo exímio 
trabalho e dedicação 
na manutenção e da 
limpeza do parque.

Segundo o Sargen-
to Miguel Oliveira de 

Souza, Comandante 
do Corpo de Bombei-
ros de Canela, “Não é 
sempre que se vê uma 
pessoa tão empenhada 
e dedicada no seu ser-
viço.”
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NO HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

NASCIMENTOS

DATA NOME SEXO DO BEBÊ
01.12.18 Cristiele de Moraes Fonseca F
01.12.18 Luciana M Rotel Tonini M
02.12.18 Josiele Angeli M
04.12.18 Cassia Lassander Seibert F
06.12.18 Ana Priscila P de Souza F
13.12.18 Camila Cegoni Palhano F
18.12.18 Andressa Moraes dos Santos F
26.12.18 Andreara Guzzo de Abreu F
27.12.18 Simone Marques M
28.12.18 Natalia Fragoso Bicca M
31.12.18 Carine Fagundes Bueno M

OBITUÁRIO ------------------------------------

*Comunicamos o falecimento da Sra. Vitalina 
Cavallin Foss, com 87 anos, residente no bairro 
Leodoro de Azevedo, na cidade de Canela. Deixa
seu esposo Melito e seus fi lhos Alfredo, Amelito, 
Feliciano, Davides, Fatima e Zilo. Seu
sepultamento foi realizado dia 12/01 as 17:00
no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Maria
Terezinha de Sousa Bernardes, com 80 anos, 
residente no bairro Leodoro de Azevedo, na
cidade de Canela. Deixa seus seus fi lhos Ronaldo, 
Antonio, Ivanir, Luiz, Jorge, Roberto, Madalena e 
Rogério. Seu sepultamento foi realizado dia 14/01
as 16:00 no Cemiterio das Araucárias.

Mulher fi ca presa em
ferragens após colisão em 

poste na João Pessoa
Um acidente, por 

volta da 1h15min de 
ontem (17), deixou 
uma mulher presa 
nas ferragens. O VW/
Santana placas IFT-
2238, de Gravataí, aca-
bou colidindo de fren-
te com um poste de 
iluminação pública, 
na Rua João Pessoa, 
sentido bairro-centro, 
na altura do entron-
camento com a Rua 
Henrique Muxfeldt.

Os Bombeiros fo-
ram acionados e ne-
cessitaram usar o 
desencarcerador hi-
dráulico para abrir o 
carro e retirar a mu-
lher das ferragens, 
utilizando a técnica 

de ângulo zero. Além 
da caroneira, que ha-
via fi cado presa nas 
ferragens, o condutor 

sofreu ferimentos le-
ves. Ambos foram en-
caminhados ao HCC. 
Um casal com duas 

crianças estavam no 
banco de trás do auto-
móvel, mas nada so-
freram.

FOTO: REPRODUÇÃO

Jovem compartilha localização
de barreira policial e é detido
O autor foi abordado em um Centro de Formação de Condutor

Na manhã de segunda-fei-
ra, 14, por volta das 10h20min, 
a Brigada Militar recebeu uma 
denúncia anônima sobre um 
indivíduo que estava compar-
tilhando a posição de uma 
barreira policial na RS 115 no 
bairro Planalto, em Gramado.

A testemunha informou 
que participa de um grupo 
de acidentes e trânsito, mas 

que não concorda com a di-
vulgação de ações policiais, 
encaminhou um “print” da 
mensagem recebida por um 
aplicativo, ainda relatando 
onde o acusado estava.

A guarnição se deslocou 
até a rua Garibaldi, no centro 
de Gramado, abordando o acu-
sado no CFC, onde iria realizar 
aulas para obter a CNH. O jo-

vem confessou ter fotografado 
e divulgado a barreira em um 
grupo de Whatsapp.

Ele foi conduzido à Delega-
cia onde foi registrada a ocor-
rência.

A Brigada Militar frisa a 
importância de não divulgar 
informações sobre barreiras 
policiais, pois a informação 
pode prejudicar a ação.

Brigada Militar
anuncia mudança de 
sede provisoriamente
Em nota, a Briga-

da Militar de Canela 
informou uma mu-
dança provisória de 
sede.

O órgão passa-
rá a atender junto à 
PATRAM na Avenida 
José Luiz Corrêa Pin-
to, 1030, bairro Parque 
das Hortênsias, pró-

ximo ao Aeroclube de 
Canela.

O motivo da troca 
de endereço é uma re-
forma e ampliação da 
atual sede.

Os telefones para 
contato são (54) 3282-
1209 e (54) 3282-0020, 
assim como o telefone 
de emergência, o 190.

Dois presos e um quilo
de maconha apreendida

A Polícia Civil de Canela 
realizou, na manhã desta 
quinta-feira (17), ação poli-
cial de combate ao tráfi co se 
drogas, fazendo buscas em 
uma residência localizada 
no Bairro Palace Hotel. Du-
rante a ação, agentes poli-
ciais da Seção de Investiga-
ção apreenderam um tijolo 
de maconha pesando 858g.

Dois criminosos de 18 
anos foram presos em fl a-
grante, sendo ambos enca-
minhados ao Presídio Esta-

dual de Canela.
O Delegado Vladimir Me-

deiros, titular da Delegacia 
de Polícia de Canela, disse 
que “no ano de 2019, o com-
bate ao tráfi co de drogas se-
guirá sendo prioridade para 
a equipe no Município”.

A ação integra a Opera-
ção Anjos da Lei, da Delega-
cia Regional de Gramado, 
que tem o objetivo de com-
bater o uso e o tráfi co de 
drogas nas imediações de 
escolas.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Número de ocorrências de furtos e roubos
diminuíram em Canela e Gramado

Brigada Militar realizou 1284 prisões no ano de 2018 nas duas cidades

Sete dias por se-
mana, 24 horas 
por dia, fi nais 

de semanas e feria-
dos. A Brigada Militar 
está diuturnamente 
nas ruas realizando 
um trabalho para me-
lhor servir a comu-
nidade. Muito além 
do número de prisões 
realizadas, está o nú-
mero de crimes que 
deixam de acontecer, 
através de ações de 
policiamento ostensi-
vo e preventivo, resul-
tado visível nos índi-
ces de crimes contra o 
patrimônio que redu-
ziram na Região das 
Hortênsias.

Conforme o Capi-
tão Jorge Mascarin, 
comandante do po-
liciamento da BM de 

Canela, o ano de 2018 
encerrou-se de forma 
exitosa para a Brigada 
Militar. “Mesmo com 
um efetivo menor do 
que o previsto, e uma 
grande área territo-
rial, foi possível pres-
tar um serviço de qua-
lidade na Segurança 
Pública aos mais de 42 
mil habitantes de Ca-
nela e milhares de tu-
ristas que anualmente 
nos visitam”.

Foram muitas as 
ações desenvolvidas, 
que vão desde preven-
tivas como projetos 
sociais de palestras e 
distribuição de brin-
quedos junto ao CREAS 
e em algumas escolas, 
ações feitas no mês 
da criança em parce-
ria com a Secretaria 

de Educação, onde foi 
reunida mais de 800 
crianças, e inúmeras 
ações repressivas ao 
crime.

Através de estra-
tégias de policiamen-
to ostensivo defi nidos 
por bairros e locais 
com maiores índices 
criminais, ainda foi 
intensifi cado o pa-
trulhamento escolar, 
visitas e palestras em 
escolas para evitar 
que crianças sejam 
desvirtuadas do cami-
nho certo, bem como 
o ano de 2018 foi mar-
cado pelo retorno do 
Programa Educacio-
nal de Resistência as 
Drogas e a Violência 
(PROERD), onde foram 
formadas 360 crian-
ças dos 5º anos.

Na comunidade 
rural foi intensifi ca-
do o patrulhamento e 
visitas naquelas loca-
lidades levando dicas 
de segurança e estrei-
tando relações. “Pro-

curamos aumentar a 
fi scalização veicular 
através de barreiras, 
em especial nos aces-
sos aos bairros, para 
evitar a entrada de 
drogas e armas, sendo 
fi scalizados mais de 15 
mil veículos e mais de 
28 mil pessoas foram 
abordadas e identifi -
cadas”, destaca o ofi -
cial.

Ainda é impor-
tante citar as ações 
desenvolvidas em 
conjunto com outros 
órgãos, em especial de 
fi scalização em bares 
e casas noturnas para 
combater crimes.

Os números
A BM divulgou os 

dados do ano de 2018, 
em Canela foram rea-
lizadas 887 prisões, os 
números são meno-
res, comparados aos 
anos anteriores. Entre 
elas 147 prisões foram 
por posses de drogas, 
outras 102 por tráfi co 
de drogas, ainda 103 
por furtos.

Em Gramado fo-
ram registradas 397 
prisões, 73 delas fo-
ram por posse de dro-
gas, 24 por embriaguez 
ao volante e outras 20 
por tráfi co de drogas.

Em Canela, as 
ocorrências por furto 
diminuíram cerca de 
23%, ocorrência por 
roubo diminuíram 
em 35%.

Em Gramado, 
ocorrências por furto 
tiveram uma queda 
de 24% e ocorrências 
por roubo cairam cer-
ca de 40%.

O Capitão Masca-

rin ainda agradece o 
apoio da comunidade 
canelense que auxi-
lia através de infor-
mações repassadas e 
destaca o trabalho re-
alizado em conjunto 
com o efetivo do Pelo-
tão de Operações Es-
peciais (POE) e da ses-
são de inteligência: 

“Juntos consegui-
mos realizar um tra-
balho diferenciado e 
ter números expressi-
vos de prisões e a re-
dução dos índices cri-
minais”.

Foram 887 prisões, 
com destaque para 92 
foragidos recaptura-
dos, 103 prisões por 
furto, 19 prisões por 
roubo, quase 250 pri-
sões envolvendo dro-
gas. “São números ex-
pressivos, tudo graças 
ao comprometimento 
e engajamento do nos-
so efetivo que é incan-
sável em bem servir a 
comunidade”.

“Juntos conseguimos
realizar um trabalho

diferenciado e ter
números expressivos

de prisões e a redução 
dos índices criminais”. 

Capitão Mascarin

Em Canela, as
ocorrências por furto 
diminuíram cerca de 

23%
ocorrências por roubo 

diminuíram em

35%
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Edital de Casamento
Edital nº 6081

Eva Catharina Lampert 
da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cida-
de de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar:
MARCOS ANTONIO RA-
MOS DA SILVA, natural 
deste Estado, nascido na 
Cidade de Taquara, ele-
tricitário, solteiro, domici-
liado e residente na Rua 
Erva Mate, n° 38, Bairro 
Vila do Cedro, nesta Ci-
dade e ANA PAULA DA 
SILVA SILVEIRA, natural 
deste Estado, nascida na 
Cidade de São Luiz Gon-
zaga, secretária, solteira, 
domiciliada e residente 
na Rua Erva Mate, n° 38, 
Bairro Vila do Cedro, nes-
ta Cidade. Quem Conhe-
cer impedimento, opo-
nha-se na forma da lei.

Canela, 11 de janeiro
de 2019.

Eva Catharina
Lampert da Silva

Registradora

Edital de Casamento 
Edital nº 6082

Eva Catharina Lampert 
da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cida-
de de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar:
ÉDIPO PEREIRA LIS-
BOA, natural deste Es-
tado, nascido nesta 
Cidade, mecânico, divor-
ciado, domiciliado e re-
sidente na Rua Teixeira 
Soares, n° 661, Centro, 
apto 01, nesta Cidade e 
RAFAELA APARECIDA 
CORREIA, natural des-
te Estado, nascida nesta 
Cidade, comerciária, sol-
teira, domiciliada e resi-
dente na Rua Teixeira So-
ares, n° 661, Centro, apto 
01, nesta Cidade. Quem 
Conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da 
lei.

Canela, 15 de janeiro
de 2019.

Eva Catharina
Lampert da Silva

Registradora

REPUBLICAÇÃO
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 SILVA 
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

Atingimos 100
mil acessos
Uma das coisas 

boas dos portais na 
internet é que a audi-
ência pode ser medi-
da. Quem mede estes 
acessos é nada mais, 
nada menos, do que o 
próprio Google.

Nesta semana, o 
Portal da Folha na in-
ternet (www.portal-
dafolha.com.br) bateu 
novo recorde, supe-
rando 100  mil acessos 
em menos de 30 dias.

O portal é, hoje, o 
veículo de comunica-
ção com mais alcance 
na Região das Hortên-
sias. Como eu disse, 
uma audiência medi-

da. Esse trabalho co-
meçou lá no ano IV da 
Folha (2015), quando 
começamos a tratar 
nosso Portal como um 
veículo de comunica-
ção e não apenas uma 
página na internet na 
qual replicávamos o 
conteúdo do impresso 
depois de sair, na sex-
ta-feira.

Em 2018, focamos 
ainda mais em nosso 
portal, com conteúdo 
exclusivo e com com-
plementações das ma-
térias da Folha de Ca-
nela impressa.

O resultado está 
aí. O Portal da Folha é 
hoje, em audiência, o 
maior veículo da re-

É que a gente tá
indo para Gramado!

gião.
E, novamente, 

quem está dizendo 
isso é o Google!

Distribuição
gratuita e virtual
A mudança para 

distribuição gratuita, 
de nosso impresso, 
também fez muita di-
ferença, hoje são 2000 
exemplares impres-
sos, distribuídos gra-
tuitamente em Canela 
e Gramado. Nenhum 
fica empilhado nos 
pontos de distribuição, 
nenhum volta para 
dentro da nossa sede 
porque não vendeu.

Assim, democra-
tizamos a informação 
e beneficiamos mais 
leitores.

Além disso, mais 
de 2000 pessoas já re-
cebem a Folha de Ca-
nela virtual, nas sex-
tas-feiras.

Estamos cada vez 
mais perto da comu-
nidade regional, mui-
to orgulhosos e felizes 
com este trabalho.

SERRAS DO SUL PARTICIPAÇÕES 
LTDA - 22.180.833/0001-14

Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana de Canela a Licen-
ça de Instalação, para a construção de 
Prédio Residencial, na Rua Oito de Abril, 
n°1158, São José, Canela/RS. Não foi 
determinado estudo de impacto ambien-
tal. 

Licenciar Soluções Ambientais
Ltda. - Empresa técnica de consultoria

ambiental - (54) 3282-6625

CHOCOLATE CASEIRO CANTO 
DOCE LTDA. - 01.575.567/0001-59

Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Grama-
do a Licença de Operação de Regulari-
zação, para a atividade Fabricação de  
chocolates, localizada na Rua Henrique 
Bertoluci, n°330, Piratini, Gramado/RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria

ambiental - (54) 3282-6625

Nova troca no 
meio ambiente
Uma semana após anun-

ciar a nova composição de 
seu secretariado, a Prefeitura 
de Canela tem nova mudan-
ça no primeiro escalão.

O biólogo Daniel Schlie-
per, que havia assumido a 
Secretaria de Meio Ambien-
te, Urbanismo e Mobilidade 
Urbana, optou por não ser 
mais secretário. Ele saiu de 
férias na última semana e, 
após, volta ao cargo de asses-
sor técnico, o qual considera 
ser mais a sua área.

Desta forma, Luciano 
Melo, secretário da Fazen-
da, assume interinamente o 
Meio Ambiente.

FOTOS: REPRODUÇÃO

CISNE PARTICIPAÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA 

87.069.928/0001-00

Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Trânsito e 
Urbanismo de Canela a Licença Insta-
lação, para HOTEL/POUSADA, na Rua 
Nagibe Galdino da Rosa,Vila Suzana, 
Canela/RS.  Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria

ambiental - (54) 3282-6625

SYNERGY IMÓVEIS &
OPORTUNIDADES LTDA-ME 

27.321.043/0001-25

Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana de Canela a Licen-
ça de Instalação, para a construção de 
Prédio Residencial, na Rua Fernando 
Ferrari, n°463, Centro, Canela/RS. Não 
foi determinado estudo de impacto am-
biental. 

Licenciar Soluções Ambientais
Ltda. - Empresa técnica de consultoria

ambiental - (54) 3282-6625
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Canela receberá um dos principais
eventos de MMA do Brasil
O ingresso para o evento serão dois quilos de alimentos não perecíveis

Nos dois úl-
timos anos, 
Canela voltou 

aos holofotes do tu-
rismo familiar e de 
negócios, mas o mu-
nicípio também al-
meja consolidar-se 
como destino em ou-
tros segmentos, entre 
eles, o esportivo. A ci-
dade busca tornar-se 
a capital das competi-
ções de artes marciais 
mistas (MMA), na Ser-
ra Gaúcha. No mês de 
agosto, o Centro de Fei-
ras de Canela sediará 
a 9ª edição do Circuíto 
Team Nogueira de Via-

mão(CTNV). O evento 
terá transmissão ao 
vivo do Canal Comba-
te, principal canal so-
bre o esporte no Brasil.

"Essa edição na 
Serra Gaúcha vai ser 
muito especial, vamos 
converter valores de 
ingresso em alimentos 
não perecíveis. A in-
tenção é mostrar não 
somente para o públi-
co de Mma, mas tam-
bém para o pessoal de 
fora que MMA é técni-
ca, é respeito, é disci-
plina, que realmente 
é muito treinamen-
to. Mostrar que MMA 

também é um evento 
para a família, incen-
tivar a não ter violên-
cia. Tudo que tiver que 
acontecer acontece 
dentro do octógono" 
comenta Djonatan 
Leão, responsável pelo 
CTNV e também atleta 
de MMA.

Em Canela, o Cir-
cuíto será realizado 
por meio da iniciativa 
privada com o apoio 
da Prefeitura através 
da Secretaria Munici-
pal de Turismo. Den-
tro da proposta do 
Executivo canelense 
em promover e apoiar 

atrações gratuitas a 
população e aos visi-
tantes, o ingresso para 
o CTNV será dois qui-
los de alimentos não 
perecíveis. Os alimen-
tos serão direcionados 
para o Hospital de Ca-
nela.

Representante
de Canela
Canela terá seu re-

presentante no evento, 
Pedro Finger, 21 anos, 
vai competir diante da 
sua torcida. Até o mo-
mento, na categoria 
até 66 quilos, o jovem 
acumula nove con-

frontos em sua trajetó-
ria como profissional 
de MMA. Finger subiu 
cinco vezes ao octógo-
no do CTNV, tendo saí-
do vencedor em quatro 
oportunidades. "Será a 
maior experiência da 
minha vida poder lutar 
em casa. Estou mais 
motivado do que nun-
ca para essa edição em 
Canela. Tenho certeza 
que vai ser um grande 
show para o público" 
destaca Finger.

A programação do 
Circuito ainda não está 
definida, mas estão 
previstas ações como 

pesagem dos atletas, 
coletiva de imprensa 
e demonstrações de 
artes marciais mistas 
envolvendo o públi-
co. Fora do octógono, 
a edição de Canela do 
CTNV contará com a 
presença de ex e atuais 
atletas do Ultimate Fi-
ghting Championship 
(UFC), principal orga-
nização de MMA no 
mundo. Entre os con-
vidados estão os ir-
mãos Antônio Rodrigo 
Nogueira, mais conhe-
cido como Minotauro 
e Rogério Nogueira, o 
Minotauro.
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