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Criminalidade
tem diminuído

ano a ano em 
Canela

Gato Preto, Cabo
de Aço e Maragato: 
você conhece estes 
locais em Canela?
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Janeiro foi o mês 
escolhido para cons-
cientizar a população 
a respeito da impor-
tância de manter uma 
vida equilibrada, enfati-
zando a saúde emocio-
nal e mental. O Janeiro 
Branco, criado no ano 
de 2014, busca ainda 
desmistifi car o acom-
panhamento psicológi-
co em casos de eventu-
ais distúrbios mentais 
e emocionais. A cam-
panha surgiu em Uber-
lândia, e atualmente é 
adotada por entidades 
médicas de todo o Bra-
sil.

Gláucia Flores, psi-
cóloga da Aliança Insti-
tuto de Oncologia, des-
taca que grande parte 
da população prioriza 
o bem-estar físico, es-
quecendo muitas vezes, 
de zelar pela saúde da 
mente. Ela afi rma que 
janeiro foi escolhido por 
ser a porta de entrada 
para um novo ano, em 
que são estabelecidas 
novas metas e a adoção 
de novos hábitos. “Ain-
da existe preconceito, 
já que doenças emocio-
nais e psíquicas, como 
ansiedade, depressão 
e compulsões, não são 
palpáveis. Elas não apa-
recem em exames como 
uma cardiopatia, por 
exemplo, e requerem um 
tratamento baseado em 
confi ança entre o pa-
ciente e o profi ssional”.

Ela afi rma que a 

visão do acompanha-
mento psicológico está 
mudando, mas essa 
evolução é lenta. “Ainda 
se tem muito no imagi-
nário social de que psi-
cólogo é para loucos, 
quando na verdade tra-
ta-se do profi ssional que 
pode auxiliar na vida do 
paciente, ajudá-lo a ser 
e se sentir alguém me-
lhor e mais feliz”.

Mas então
como se cuidar?
Gláucia orienta que 

a manutenção de uma 
vida mental saudável 
inclui a prática de ati-
vidades simples que po-
dem parecer complexas 
no dia a dia. De acordo 
com ela, é necessário 
buscar um tempo para 
si, para aliviar na men-
te as atividades que des-
gastam o psicológico to-
dos os dias. “Meditação 
e psicoterapia são prá-
ticas que podem ajudar 
a sair de um contexto 
problemático e buscar o 
autoconhecimento”.

Curiosidades.
Como os números 

de dependentes quí-
micos, pessoas com 
depressão e ansiedade 
têm aumentado bas-
tante, essa campanha 
alerta para a preven-
ção de transtornos e 
busca promover a cha-
mada "psico educação", 
que privilegia a saúde 
mental e auxilia as pes-

soas a se observarem, 
a respeitar os outros e 
a desenvolver relações 
humanas mais saudá-
veis, uma questão de 
necessidade e saúde pú-
blica. A escolha da cor 
branca como símbolo é 
justamente uma forma 
de incentivar a criação 
de uma cultura nacio-
nal de valorização da 
subjetividade humana, 
de forma que possa-
mos combater estereó-
tipos que ainda cercam 
e prejudicam a saúde 
mental. Os exemplos 
são muitos: gordofobia, 
homofobia, preconceito 
racial, religioso...

Como se sabe, ao 
contrário do que acon-
tece, por exemplo, com 
um tratamento esté-
tico, muita gente só 
procura um psiquiatra 
depois de muito tempo 
de sofrimento. Quando 
alguém vai a uma clíni-
ca estética, essa pessoa 
tende a compartilhar 
com os amigos, comen-
tar nas redes sociais, 
contar para a família. 
Mas quando alguém 
sente que a energia e a 
disposição baixaram e 
já não são as mesmas, 
até para evitar precon-
ceitos e julgamentos, o 
"negócio" é esconder o 
máximo possível. 

Quando sentimos 
alguma limitação na 
visão, procuramos um 
oftalmologista, quan-
do temos febre, vamos 

ao clínico, mas nem 
sempre a mesma ló-
gica se aplica ao dia a 
dia na saúde mental. 
Para muitos, a premis-
sa "não estou bem, vou 
ao médico", não vale 
para a psiquiatria. Per-
siste ainda a idéia de 
que quando se trata da 
nossa vida emocional, 
temos a obrigação de 
"dar conta sozinho”, 
uma vez que a procura 
pelo psiquiatra ainda é 
vista como um sintoma 
de fracasso emocional, 
resultado da incapaci-
dade de "dar um jeito 
de fi car bem por conta 
própria".

E quando fi nal-
mente as pessoas que-
bram esses preconcei-
tos e reconhecem que 
precisam de ajuda, elas 
chegam ao consultório 
trazendo no rosto um 
sofrimento que persis-
te há muito tempo, as-
sociado a um misto de 
vergonha e até de resis-
tência em se abrir sobre 
o que realmente se pas-
sa. 

A percepção sobre 
nossos sentimentos, 
angustias, preocupa-
ções, anseios, expecta-
tivas, sonhos e assim 
por diante fazem parte 
do nosso autoconhe-
cimento. Quando não 
conseguimos identifi -
car ou conhecer o que 
esta acontecendo co-
nosco é hora de buscar 
ajuda profi ssional.

“Você nunca sabe que resultados virão da
sua ação. Mas se você não fi zer nada, não

existirão resultados.” Mahatma Gandhi

De� nitivamente,
a Azul tá mais 

cara!!!

Prefeitura e Sindicato
entram em consenso

sobre o reajuste salarial 
dos servidores

O secretário de Go-
vernança, Planejamento 
e Gestão, Paulo Toma-
sini, recebeu nesta se-
gunda-feira (21), o pre-
sidente do Sindicato dos 
Servidores Municipais 
de Canela (SSMC), Mar-
cos Kunz e membros da 
diretoria da entidade, 
para tratar de pautas 
que envolvem o Executi-
vo e o sindicato. Na reu-
nião, chegaram a um 
consenso em relação a 
revisão salarial geral 
anual do funcionalismo 
municipal, que terá um 
aumento de 3,75% pago 
em parcela única.

Durante o encontro 
também foi fi rmado um 
acordo para revisão do 
Auxílio Alimentação, que 
passará de R$ 17,00 por 
dia para R$ 18,00. Outro 

tema debatido foi o Pro-
jeto de Lei n° 03/2019, que 
institui o Piso Salarial do 
Magistério. O presidente 
do SSMC afi rmou que 
o sindicato promoverá 
uma assembleia com a 
categoria, para poste-
riormente apresentar 
uma proposta ao Poder 
Executivo.

O secretário Paulo 
Tomasini aproveitou o 
encontro para informar 
o SSMC que a Adminis-
tração Municipal está 
estudando a viabilidade 
econômica de oferecer 
Auxílio Transporte aos 
servidores a partir de 
2020. “Estamos sempre 
abertos ao diálogo e em-
penhados para valorizar 
o funcionalismo muni-
cipal”, comentou Toma-
sini.
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições através do site:
www.ucs.br/site/extensao/

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

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

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

A UCS Hortênsias recebe até o dia 12 de feve-
reiro 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/

 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 seguintes 
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

Após denúncia, Zona Azul passa
a respeitar tempo mínimo

Forçada por reportagem, Rek Parking reprograma parquímetros,
mas problemas com trocos e monitores continuam

O Portal da Folha 
na internet (www.por-
taldafolha.com.br), pu-
blicou a denúncia de 
um leitor, na última se-
gunda, 21, na qual ficou 
provada que a empresa 
Rek Parking, responsá-
vel pelo estacionamen-
to rotativo em Canela, 
não estava oferecendo 
o tempo mínimo de 20 
minutos na cidade.

O estacionamen-
to rotativo em Canela 
é regulamentado pelo 
Decreto Municipal n.º 
7.237/2015, que estabele-
ce que a cobrança deve 
iniciar em 20 minutos, 
sendo oferecidas mais 
opções, de 20 em 20 mi-
nutos, até 180 minutos.

Ocorre que em todos 
os parquímetros, o tem-
po mínimo oferecido era 
de 30 minutos, sendo 
aumentado de 30 em 30, 
até os 180 minutos, bem 
diferente do que estabe-
lece a legislação.

Como o valor do 
minuto é de R$ 0,03 em 
Canela, o motorista era 
obrigado a gastar R$ 
0,30 a mais cada vez que 
ia utilizar o tempo míni-
mo.

Ainda na segunda 
(21), nossa reportagem 
entrou em contato com o 
diretor do Departamen-
to de Trânsito da Prefei-
tura de Canela, Jair Re-
monti, que também é o 
fiscalizador do contrato 
com a Rek Parking. Se-
gundo ele, a Prefeitura 
tinha recebido a mesma 
denúncia que a Folha de 
Canela e já havia cobra-
do oficialmente uma po-
sição da empresa.

Caso resolvido
Na terça (22), o De-

partamento de Comu-
nicação da Prefeitura de 
Canela informou nossa 
reportagem que os par-
químetros já haviam 
sido reprogramados, 
obedecendo o tempo mí-
nimo previsto na legis-
lação, e que os adesivos 
das máquinas estavam 
sendo substituídos na 
quarta e quinta (24).

Sendo assim, o pro-
blema do tempo míni-
mo foi resolvido, com 

Parquímetro, na segunda (21),
com tempo mínimo de 30 minutos

adequação forçada pela 
matéria publicada no 
Portal da Folha, porém, 
nossa reportagem não 
conseguiu apurar quan-
to tempo a empresa fi-
cou atuando fora da Lei, 
forçando a compra de 
10 minutos a mais no 
tempo mínimo da Zona 
Azul.

Outros problemas 
continuam
Além do valor mí-

nimo de cobrança, ou-
tros problemas são re-
latados por motoristas 
e comerciantes das ruas 
que possuem estaciona-
mento rotativo. As prin-
cipais reclamações são 
referentes ao mau aten-
dimento dos monitores.

Além de serem rís-
pidos com os clientes, 
uma vez que quem com-
pra a vaga na Zona Azul 
é cliente do serviço de 
estacionamento, os mo-
nitores parecem nun-
ca estarem presentes 
quando alguém precisa 
adquirir o bilhete de es-
tacionamento e não tem 
moedas para depositar 
na máquina.

É bastante comum 
os motoristas terem de 
caminhar mais de um 
quarteirão procurando 
um monitor e, quando 
encontra, ele não pode 

vender para o trecho 
aonde o carro está esta-
cionado. Na maioria dos 
casos, se não compra o 
bilhete, quando volta ao 
veículo ele foi notificado 
e pode pegar até quatro 
pontos na carteira se 
não pagar a multa de 
tempo excedente.

Outro problema fre-
quente é a falta de troco. 
“Se o monitor está ali 
justamente para aten-
der quem não tem troco 
para pegar o bilhete na 
máquina, é uma incoe-
rência que ele não tenha 
troco para o cliente”, re-
clama um comerciante 
da Rua Felisberto Soares.

Nossa reportagem 
foi verificar este proble-
ma e constatou que os 
monitores vendem so-
mente bilhetes a partir 
de R$ 1,00. “Menos que 
isso você tem que colocar 
as moedas ‘trocadinhas’ 
no parquímetro”, dis-
se um monitor à nossa 
reportagem, sem saber 
que éramos da Folha de 
Canela.

Outro fato bastante 
comum é o monitor não 
ter troco para notas de 
R$ 5,00 a R$ 50,00. Ou 
seja, se o cliente quer 
adquirir R$ 2,00, as ve-
zes se obriga a comprar 
R$ 5,00, por falta de tro-
co.

Poucos sabem, mas 
o Código de Defesa do 
Consumidor estabelece 
que o prestador de ser-
viço que receber em mo-
eda corrente, nos casos 
em que o valor da com-
pra for até 50 vezes o da 
nota para pagamento, 
deve devolver o troco em 
moeda corrente. No caso 
de o prestador de servi-
ço, ou comerciante, não 
ter troco, deve arredon-
dar o valor para baixo 
até ter como devolver o 
troco do cliente.

“Não são poucos os 
casos em que discutimos 
com os monitores ou 
seus supervisores, mas 
mesmo assim, as coisas 
não mudam”, disse co-
merciante da Av. Osval-
do Aranha.

Intolerância
e recolhimento
de veículos
Outro comerciante 

reclama da intolerância 
dos monitores. “As mo-
edas sumiram de circu-
lação, a grande maioria 
está dentro dos parquí-
metros, os comercian-
tes não tem troco para 
auxiliar os clientes. Em 
função disso, já vi carros 
sendo rebocados deixan-
do famílias com crian-
ças, a pé, em dia de chu-
va”.

Reprogramação
dos parquímetros, na 
terça (22), oferecendo
o mínimo de 20
minutos determinado 
pela legislação

FOTO: REPRODUÇÃOFOTO: FILIPE ROCH
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Gato Preto, Cabo de Aço e Maragato:
você conhece estes locais em Canela?
Saiba como estas localidades fizeram parte da história e contribuíram para a formação da cidade atual

Por Francisco Rocha
francisco@folhadecanela.com.br

A 
Folha de Cane-
la inicia uma 
série de repor-
tagens para 

mostrar locais co-
nhecidos (ou não) 
fora do eixo normal 
da cidade. Nomes 
curiosos, lindas pai-
sagens e uma his-
tória praticamente 
esquecida, mas que 
foram muito impor-
tantes na caminhada 
canelense.

Pode acreditar, 
poucos destes nomes 
você vai encontrar no 
GPS, mas, com cer-
teza já passou por 
eles, ou avistou no 
horizonte, sem nem 
mesmo saber o que 
são.

Escolhemos, para 
começar a série, um 
pedaço da cidade co-
nhecido por um fa-
moso ponto turístico, 
a Ferradura, muito 
citada pelo prefeito 
Constantino Orsolin 

nas suas últimas en-
trevistas, pelo desejo 
de levar o asfalto até 
a entrada do parque 
com o mesmo nome, 
o que renderia uma 
compensação social 
para o Município.

Cabo de Aço
Quem chega ao 

mirante do Parque da 
Ferradura e contem-
pla o vale, repleto de 
belezas naturais, nem 
imagina que ali já foi 
uma das vilas mais 
prósperas de Canela. 
Cerca de um quilôme-
tro abaixo do mirante 
ficava o cabo de aço, 
que era utilizado para 
transportar toras de 
pinheiro de um lado 
ao outro do vale corta-
do pelo então Rio San-
ta Cruz, hoje Rio Caí.

Do mirante, de 
frente para o Rio, à 
direita fica em terri-
tório de São Francisco 
de Paula e à esquerda 

Dilema de Azevedo da Silva 
nasceu no Cabo de Aço

Canela. Toda a ma-
deira extraída, desde 
o Juá, Muniz e Cadei-
nha, viajava de tirole-
sa e chegava no local 
conhecido como Cabo 
de Aço. Ali funcionava 
também um depósi-
to, de onde a madeira 
era transportada em 
carretas puxadas por 
mulas até o centro de 
Canela, tendo como 
destino o Vale do Si-
nos.

Leodoro de Azeve-
do era o homem res-
ponsável por geren-
ciar o cabo de aço e o 
depósito de madeira.  
O mesmo homem que 
dá nome ao bairro do 
centro da cidade.

Nossa reporta-
gem encontrou com 
Dilema de Azevedo da 
Silva, 78 anos, filha 
de Leodoro. Ela nos 
contou que nasceu no 
Cabo de Aço, que as 
atividades iniciaram 
no local por volta de 
1935 e duraram até 
1950, movimentando 
dezenas de famílias 
na extração da ma-
deira.

Limeira
Mais tarde, Aze-

vedo e família vieram 
para Limeira, onde Le-
odoro trabalhou como 
subdelegado, teve um 
salão de baile e ba-
talhou para a cons-
trução de uma escola 
na localidade. “Eram 
52 crianças na escola, 
incluindo eu e meus 
irmãos, vindos do 
Gato Preto, Tubiana, 
Banhado Grande e Li-
meira”, conta Dilema, 
“a primeira professora 
foi Marta Wotmann, 
sogra do ex-prefeito 

Algumas das famílias que moravam nas localidades,
como os Cavalli, Azevedo, Cardoso (Maragato), em

mutirão para limpeza da lavoura de milho

FOTO: ACERVO PESSOAL/D
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O CAVALLI

Günther Schlieper”.
Leodoro foi ainda 

fundador do PMDB em 
Canela e promoveu 
vários comícios nas 
localidades rurais.

O carreteiro
Não tem como fa-

lar da Limeira sem ci-
tar Divino Cavalli. Aos 
81 anos, ele ainda pra-
tica tiro de laço e com-
pete em rodeios. “Ser-
viço não mata coisa 
nenhuma, comecei a 
trabalhar aos 10 anos 
na roça”, conta, sorri-
dente, ao lado de sua 
esposa, Jaci, 80 anos.

“Chegamos a ter 57 
famílias nos arredores 
da Limeira, por volta 
de 1950”, conta Cavalli, 
que ainda tem as ter-
ras na Limeira. “Nós 
plantávamos alfafa, 
batata, milho, feijão, 
cevada e trigo, entre 
outras coisas. No alto 
da estrada da Limei-
ra ficava um depósi-
to que reunia colheita 
de todas as famílias. 
Eu, com 15 anos, era 
o carreteiro e trazia 

cerca de uma tonelada 
de carga para Cane-
la, junto de meu pai, 
Antônio Cavalli. Ven-
díamos e trocávamos 
mantimentos, que 
eram levados de volta 
às famílias”.

Há 40 anos Divino 
reside na Santa Te-
rezinha, em Canela, 
mas ainda mantém 
as terras na Limeira.  
“De 37 famílias que lá 
produziam, hoje ape-
nas nós (Cavalli), os 
Cardoso (Maragato), 
os Souza e os Nunes, 
mantém suas pro-

priedades”, conta.
Sobre o nome de 

Limeira? Diz Cavalli 
que as primeiras tri-
lhas abertas na re-
gião eram caminhos 
de pescadores para 
chegar até o Rio Santa 
Cruz. Em uma destas 
picadas foi encontra-
da uma limeira, árvo-
re frutífera que não é 
nativa da região. Por 
se destacar do res-
tante da vegetação, 
a árvore deu nome à 
trilha, à estrada e à 
localidade de Limei-
ra.

Divino e Jaci Cavalli, ela também
natural da localidade de Limeira
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A Vila do Juá, distrito de São Francisco de Pau-
la é logo ali, depois do Passo do Inferno. Passando 
pelo Muniz, Cadeinha e Pé de Galinha, chega-se 
a localidade. São mais ou menos 20 quilômetros 
em estradinha de chão, passando por canhadas, 
coxilhas e campos com belas paisagens. 

As relações familiares indicam proximidade 
em vários casamentos. Cito apenas algumas fa-
mílias ligadas ao velho Juá: Reis, Boeira, Oliveira, 
Medeiros, Gil, Gonçalves, Pieruccini, Soares, Pe-
lizzari, Alves, Santos, Souza, Cardoso, Rodrigues, 
Rosa, Laidens, Castilhos, Pedroso, Rodolfo, Noro-
nha, Pires, Raymundo, Moreira, Corrêa, Moraes, 
Esteves, Velho, entre outras tantas que estão ain-
da por lá desde a metade do século XIX. E existem 
povoados que escondem histórias fantásticas e 
ainda sobrevivem pessoas que têm muito traba-
lho para preservação da memória, patrimônio 
cultural e valorização de sua gente.

No Juá aconteceram fatos que não foram ex-
plorados o suficiente, mas no futuro poderão dar 
destaque explorando o turismo rural já que é pró-
ximo a duas cidades conhecidas no Brasil e no 
Exterior, como Gramado e Canela e também de 
uma metrópole como Caxias do Sul.

Destaco em primeiro lugar algo que sempre 
me despertou a atenção e que pouca gente sabe: 
alguns dos célebres Lanceiros Negros da Revolu-
ção Farroupilha deixaram descendentes no Juá! 
Encontrei citações do Mestre Aurélio Porto e que 
depois foram reproduzidas pelo Padre Luiz Gon-
zaga Jaeger na revista 87 (1942) do Instituto Histó-
rico e Geográfico do Rio Grande do Sul.

Verifiquei a Genealogia e, embora, tenha per-
dido a pista, encontrei descendentes dos Souza 
e dos Romão no Juá e arredores, como em Faria 
Lemos, Água Azul e Fazenda do Raposo no período 
de 1880 a 1940. E foi através do italiano Ambró-
sio Martinotto, que chegou à região por volta de 
1886, que se descobriu que combatentes da Guer-
ra dos Farrapos que serviram sob o comando de 
Garibaldi, se abrigaram em esconderijos e peraus 
inacessíveis na beira dos rios. Já misturados com 
mestiços índios, eram conhecidos no Juá, como 
Tio Romualdo, Tio Manduca, Tio Pires, Tio Ro-
mão, Farofa, Tio Atanásio e Tio Eugênio. Não des-
cobri até hoje como eles foram parar ali.

Outro fato que quase foi esquecido é que o 
Juá foi palco de batalhas e enfrentamentos entre 
chimangos e maragatos e era reconhecidamente 
um reduto de ferozes combatentes da oposição 
ao governo estadual da época. No meu livro “Ma-
ragatos em Caxias do Sul” (Evangraff, 2015) cito 
o diário do Coronel Fioravante Pieruccini o qual 
relata que reuniu cerca de mil homens no centro 
do povoado para anunciar o Pacto de Pedras Altas 
e tentar convencer a tropa, falando grosso e em 
alta voz, explicando que Borges de Medeiros fica-
ria no poder e a paz voltaria a reinar...

Estas histórias valem alguma coisa?

www.fuj.com.br

Famílias do Juá
e de Canela

www.portaldafolha.com.br

Maragato
A Revolução Fe-

deralista, conflagrou 
o Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Para-
ná entre fevereiro de 
1893 e agosto de 1895. 
O conflito envolveu 
amplas forças mili-
tares locais, os cha-
mados “maragatos” 
(lenços vermelhos), e 
republicanos partidá-
rios de Júlio de Cas-
tilhos, os “pica-paus” 
ou “chimangos” (len-
ços brancos).

Quem pensa que 
estas peleias passa-
ram longe de Canela, 
engana-se, alguns fa-
tos aconteceram em 
terras hoje perten-
centes ao município e 
outras vizinhas, como 
Caxias do Sul e São 
Francisco de Paula, 
aqui, do ladinho.

Uma prova da pas-
sagem da Revolução 
Federalista por estas 
“plagas” é uma locali-
dade que ficou conhe-
cida por Maragato, ou 
Maragata. Ali, o pa-
triarca da família Car-
dozo (hoje aportugue-
sada e escrita com ‘s’), 
Luizinho, estabeleceu 
morada, ao final da 
guerra civil. Ele teria 
lutado nas tropas de 
Belizário Baptista Soa-

res, um rico fazendei-
ro e comandante do 
grupo de maragatos, 
com sede no Campo 
do Raposo, em Caxias 
do Sul. Luizinho tem 
muitos descendentes 
que ainda moram em 
Canela.

O local fica abai-
xo da Limeira, lite-
ralmente o fim da es-
trada, poucos metros 
distantes da margem 
do Rio Santa Cruz, no 
território canelense.

Gato Preto
A localidade de 

Gato Preto e a estra-
da de mesmo nome 
fica entre a estrada da 
Ferradura e a estra-
da do Banhado Gran-
de. Reza a lenda que 
nesta estrada morava 
uma família que se 
mudou do local e dei-
xou para trás as casas 
que viraram tapera. 
Todos moradores fo-
ram embora, menos 
um, um gato preto 
que era avistado por 
quem passava na es-
trada.

O nome do lugar 
passou então a fazer 
referência ao bichano 
solitário.

Pintado,
queimado,

mimoso e
mascarado
Estes eram os no-

mes dos terneiros que 
viraram as juntas de 
boi que Valtuir Cardo-
so (foto), hoje com 74 
anos, utilizava para 
carregar madeira do 
Cabo de Aço até o alto 
da limeira.

“O pessoal res-
peitava muito a gen-
te, isso pelo apelido 
de Maragato, era até 
engraçado”, conta, di-
zendo que tanto seu 
pai, Alexandre, quan-
to seu avô, Luiz, parti-
ciparam da Revolução 
Federalista, receben-
do eles e a as terras 
onde hoje têm sítio, o 
nome com referência 
ao lenço vermelho.

Mas estes Cardoso 
são de origem italia-

na. “Nossas primeiras 
casas eram de pau a 
pique, tudo foi mui-
to trabalhado”, diz 
Valtuir, que está apo-
sentado e se dedica a 
cuidar de uma peque-
na plantação em uma 
propriedade no Saqui.

“A gente corria o 
Canela da época, ven-
dendo batata, feijão e 
milho, tudo na carreta 
com a junta de boi, era 
tudo muito diferente 
do que é hoje, ali, em 
frente a Forrageira era 
um laguinho. Depois, 
a gente fazia a cesta e 
descia pela estrada do 
Caracol”.

Ao final da entre-
vista, pachola, o des-
cendente dos mara-
gatos prometeu voltar 
com um regalo, colhi-
do de sua horta.

FOTO: REPRODUÇÃO/GPS

* Colaborou com a matéria,
Marcelo Wasen Veeck

Tem uma sugestão de local para ser visitado? Nos indique:
folha@folhadecanela.com.br | (54) 3282-2739 (WhatsApp Bussines)

FOTO: FRAN
CISCO ROCH

A
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Canela é a única cidade do Estado
presente na Feira de Turismo do Peru

O prefeito Cons-
tantino Or-
solin, jun-

tamente com o 
secretário de Turis-
mo e Cultura, Ângelo 
Sanches, estiveram 
em Lima, no Peru, 
divulgando os even-
tos e atrativos do 
município durante 
a 15ª Fit Peru - Feira 
de Turismo Latino-
america. Canela é a 
única cidade do Rio 
Grande do Sul pre-
sente no evento e o 
prefeito Constantino 
Orsolin foi convidado 
para descerrar a fita 
inaugural da feira, ao 
lado de autoridades e 

ministros de outros 
países.

O estande de Ca-
nela está sendo bas-
tante procurado e já 
registrou visitas im-
portantes, como do 
diretor Geral do Mi-
nistério de Comércio 
Exterior e Turismo do 
Peru, Jorge Hurtado, 
do diretor de Turismo 
de Valparaíso (Chile), 
Osvaldo Gómez e do 
representante do Mi-
nistério do Turismo 
dos Estados Unidos 
da América, Gunther 
Goldberg. “Este forte 
trabalho de divulga-
ção da nossa cidade no 
exterior está trazendo 

resultados positivos e 
no ano passado já ti-
vemos um aumento 
significativo de turis-
tas estrangeiros em 
Canela. Quanto mais 
visitantes recebermos, 
mais trabalho e mais 
renda para o nosso 
município”, analisa o 
prefeito Constantino 
Orsolin.

A Fit Peru iniciou 
na terça-feira (22) e 
os trabalhos segui-
ram até ontem (24). 
Um dos diferenciais 
do estande de Canela 
são os óculos 3D que 
levam os visitantes 
para uma verdadeira 
viagem pelos parques 

e belezas naturais da 
cidade.

“Canela está fi-

xando sua marca nos 
principais eventos de 
turismo que ocorrem 

na América do Sul”, 
frisa o secretário Ân-
gelo Sanches.

FOTO: REPROD
U
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Gramado Summit 2019 com novidades.
O maior Brainstorm do Brasil

A Gramado Sum-
mit promoveu na ter-
ça-feira, 22, o evento 
de lançamento para 
marcar a arrancada 
oficial da edição 2019. 
“O principal propósito 
da Gramado Summit é 
dar oportunidade para 
as pequenas startups 
mostrarem seu traba-
lho, negociando apor-
tes e alcançando o mer-
cado, para transformar 
a economia do Brasil”, 
afirma Marcus Rossi, 
CEO da Gramado Sum-
mit.

Na terceira edição, 
a previsão é que parti-

cipem mais de quatro 
mil pessoas e 200 star-
tups, capazes de trans-
formar o empreende-
dorismo com parcerias 
reais.

A Gramado Sum-
mit será realizada en-
tre os dias 31 de julho e 
02 de agosto de 2019, se-
rão mais de 120 nomes 
em diversos palcos que 
transformarão car-
reiras, ensinarão es-
tratégias e motivarão 
milhares de empre-
endedores. Serginho 
Groisman (Apresen-
tador), Vitor Peçanha 
(Rock Content), Gui e 

Dudu(Dobra), Isabela 
Ventura (Squid), Pris-
cila Erthal (Organica), 
entre outros, são só os 
primeiros palestrantes 
confirmados.

Entre as novida-
des a Gramado Sum-
mit anunciou o lan-
çamento do Start Zero 
Pro, uma plataforma 
ao estilo Netflix focada 
em empreendedoris-
mo, com aulas sobre os 
mais variados temas 
(Tecnologia, comuni-
cação, vendas, etc), fo-
mentando a educação 
para empreendedoris-
mo.

Fechando a apre-
sentação, a Grama-
do Summit anunciou 
uma parceria com o 
Governo de Mônaco, 
que planeja incentivar 

o empreendedorismo 
com foco na susten-
tabilidade, chamado 
de Green Is The New 
Glam, o vencedor irá 
a Mônaco para co-

nhecer o ecossistema 
de Mônaco. Além de 
uma batalha de star-
tups com premiação 
de R$100.000,00 em in-
vestimento.

FOTO: REPRODUÇÃO/GRAMADO SUMMIT
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Marlei Galvan Bellé

Papo Simples

Nome: Marlei Galvan Bellé
Idade: 50
Filiação: Florindo Galvan e Neldi Coltro Gal-
van
Formação: Técnico em Administração de 
Empresas
Trabalho: Artesã
Fato marcante em sua vida: Ter um fi lho foi o 
fato mais marcante de todos
O que te deixa sem jeito: Discutir
Uma alegria: Encontrar com os amigos
Uma decepção: Não identifi quei uma grande 
decepção em minha vida
Ponto forte: Extremamente organizada
Ponto fraco: Auto crítica
Cor preferida: Vermelho
Prato preferido: Galeto assado
Bebida: Espumante
Esporte: Treino funcional e caminhadas ao ar 
livre
Hobby: Assistir fi lmes
Programa de tv: Nenhum
Que fazer no domingo: Dia de descansar e 
relaxar
Animal de estimação: Black (cachorro)
Um fi lme: Óleo de Lorenzo
Uma música: Paulo Ricardo - Tudo por nada
Um livro: Sem tesão não há solução
Um defeito: Detalhista ao extremo
Uma qualidade: Super Determinada
Uma saudade: Encontrar os amigos no Tênis 
Clube de Canela nos fi nais de semana
Um sonho de criança: Poder voar
O que mais admira numa pessoa: Sinceridade
O que mais detesta numa pessoa: Falsidade
O que tu mudaria em Canela: A princípio 
nada, é uma cidade que amo morar da forma 
como ela é
 
TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Extremamente importante para o 
funcionamento e a estrutura de uma socie-
dade
Educação: Por meio da educação garantimos 
nosso desenvolvimento social, econômico e 
cultural
Religião: Como criaturas que somos, necessá-
ria se torna nossa religação com o Criador
Amor: É o sentimento incondicional, que se 
dá sem esperar nada em troca
Família: É para sempre estarem unidos, se 
protegendo e fortalecendo cada membro
Amizade: Faz bem para o coração e para saú-
de, amigos são essenciais na nossa vida
Casamento: A importância de saber dar e 
receber carinho
 
*UM RECADO: Sorria e seja apenas alegria nes-
te dia tão alto astral!

Estação Campos de
Canella inaugura dia 30

FOTO: DIVULGAÇÃO

Produção de fi go é destaque em Nova Petrópolis
A Festa do Figo é a 

celebração que valoriza 
os produtores da fru-
ta produzida em maior 
escala em Nova Petró-
polis. As comunidades 
de Linha Brasil e Linha 
Araripe, ambas situa-
das ao longo da RS 235, 
realizam anualmente, 
de forma alternada, o 
evento de maneira co-
operativa. Em 2019, o 
maior evento do inte-
rior do Município ocorre 
dias 2 e 3 de fevereiro, 
em Linha Araripe.

Em 2019, a festa 
contará com a comer-
cialização de frutas in 
natura, variados produ-
tos à base fi go, produtos 

FOTO: FILIPE ROCH
A

Soberanas da 46ª 
Festa do Figo,
Rainha Ketrin

Ananda Kich e as 
Princesas, Aline 

Beatriz Marcon e 
Tânia Carine

Näher, em visita à 
redação da Folha

coloniais, chopp, cuca 
de fi go e outras frutas; 
feira de máquinas e 
implementos agrícolas, 
automóveis, caminhões, 
artesanato, fl ores, mu-
das de fi gueiras, entre 
outros. Nos dois dias do 
evento haverá almoço 
servido à mesa. No car-
dápio, churrasco de car-

ne suína e de gado, sal-
sichão, galeto, maionese 
e saladas diversas, ao 

valor de R$ 35. O cartão 
para almoço deve ser 
adquirido na hora.

Antiga ferroviária e locomotiva revitalizadas passam
a abrigar centro gastronômico e comercial

Ambicioso e de-
safi ador. Assim pode 
ser defi nido o projeto 
que dá vida ao mais 
novo empreendimento 
e ponto turístico bem 
no centro de Canela, o 
Estação Campos de Ca-
nella. A inauguração, 
quarta-feira dia 30 de 
janeiro – acontece em 
dois momentos: 19h, 
solenidade para autori-
dades e convidados e na 
sequência, às 21h, um 
espetáculo aberto ao 
público criado especial-
mente para a ocasião 
pela DArte, de Canela. A 
abertura acontece com 

a conclusão da primei-
ra etapa do projeto, um 
ano e dois meses após 
do início das obras de 
revitalização da área da 
antiga Estação Férrea 
de Canela e da locomo-
tiva La Meuse referên-
cias históricas e de pro-
fundas raízes culturais 
no desenvolvimento da 
cidade.

As primeiras opera-
ções abrem na quinta-
feira, dia 31, a partir das 
11h: Alpen Park, Casa da 
Velha Bruxa, Férreo – 
Restaurante e Fiambre-
ria, Florybal Chocolates, 
Mundo a Vapor (fotos 

antigas e souvenirs) e 
SG Facas Artesanais.

Quando fi nalizado, 
o projeto terá 5,9 mil 
metros quadrados com 
42 espaços comerciais, 
e deve ser fi nalizado 
até julho de 2020. Com 
o início das operações 
das primeiras marcas, 
e a manutenção da mão 
de obra para a conclu-
são do empreendimen-
to, o número de empre-
gos diretos na Estação 
gira em torno de 300.

Etapas
A segunda etapa 

da Estação Campos de 

Canella é a abertura 
ofi cial do empreendi-
mento, com o início de 
algumas das operações 
já confi rmadas. A eta-
pa fi nal é a conclusão 
do projeto, onde, entre 
outras atrações será 
inaugurado o Memorial 
do Trem, que ocupará 
o subsolo da Estação 
e está projetado den-
tro dos mais modernos 
conceitos de memoriais 
interativos da atuali-
dade, tendo como foco 
recontar a história de 
Canela em um passeio 
divertido, cheio de in-
formação e cultura.



Aproveito este momento para agradecer imensamente à minha mãe Joanete
e meu irmão Iury, que estiveram sempre comigo nessa jornada. Hoje, me
apresento a vocês como Relações Públicas.

re.willrich

08 | SOCIAL | Sexta-feira, 25 de janeiro de 2019

20  publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Adicione um comentário...

Formatura

Gabriel Souza e Graziela Franzen,
em Festa na Rua.

Naila Gonçalves na tarde de verão,
no Containner Bistrot.

Especialistas no mercado de luxo,
com foco em lazer, especificamente
na construção de empreendimentos

de alto padrão nas cidades de Gramado
e Capão da Canoa, o Auris Group

apresentou na última sexta-feira, 18 de
janeiro, seu mais novo empreendimento
no litoral gaúcho: o Life Promenade Flat
& Mall. Na foto, Rodrigo Luzardo, Edison 
Santos, Lauro Quadros e Giberto Koenig.

FOTO: CÁSSIO BREZOLA

CEO Marcus Rossi e equipe Gramado 
Summit apresentaram as novidades
da empresa, que promete trazer
inovações à cidade de Gramado.
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FOTO: CÁSSIO BREZOLLA

O stande Mãos do Mundo 
encantou a Festa na Rua 

do Containner Bistrot,
na última terça-feira. Na 

foto, Christiane Zilio, Stela 
Zini e Simone Moura.

FOTO: LUCIANE ROCHA MARTINS
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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) ::

TBT desse casamento lindo,
Rafaela Correia e Édipo Lisboa!

Lua de mel na Praia do Carro 
Quebrado, em Alagoas

Alunos do Espaço
Dedika em momento de
recreação na piscina.

Júnior Assmann
completou 5 anos
no último dia 20

de janeiro. Recebe 
todo o amor dos pais

Bibiane e Jair e
da mana Clara.

Vicente Cardoso com 
este lindo sorrisão!

5 meses desse gatinho, Lucas Grison!

Pedro Grison
contemplando o

espetáculo em nossa 
linda Catedral de 

Pedras

Dia 23 a fadinha
Manuela Barreto

completou 2 aninhos!

Lilian Kelen na doce espera da Luiza!

Luana Carvalho e Jonas Cuman
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Pensar um pouco mais nas pessoas 
e se colocar no lugar delas são coi-
sas que podem mudar e enriquecer 
a sua forma de enxergar o mundo. 
Mercúrio, Lua e Vênus tornam o 
momento interessante para esse 
tipo de reflexão. 

Uma coisa é entender com a cabeça, 
outra coisa é realmente compreen-
der de coração. Sabe quando você 
“saca” algo? Aquilo se torna uma 
certeza inabalável, que você não 
consegue explicar? 

Será difícil não fazer nada a res-
peito do que seu coração te diz. Na 
hora de agir, respire e encare como 
uma experiência e um aprendizado 
a ser vivido, isso tira um pouco da 
pressão e do medo de errar!

A Lua em Peixes deixa o
clima super sussa pra vocês e 
favorável para praticar a empatia, 
canceriana. Se colocar no lugar do 
outro pode, inclusive, te ajudar a se 
dar melhor com os adultos. Talvez 
não pareça, mas assim como você, 
eles também se perdem às vezes.

É hora de sair da sua zona de 
conforto e enxergar que existe um 
mundo muito maior do que você 
imaginava, com opiniões, cores e 
costumes super diferentes. Uau!

A empatia e a sensibilidade podem 
te ajudar a entender algumas coisas 
que estavam confusas para você. 
Às vezes é hora de agir, e às vezes é 
melhor aguardar para que as coisas 
se resolvam por conta própria. Mas 
fique tranquilo, tudo passa.

Nada é fixo nesta vida, inclusive as 
nossas relações pessoais. Seja você 
mesma e permita, assim, que as 
pessoas que vão com a sua cara che-
guem perto. Também chegou a hora 
de deixar aquelas que não fazem 
mais parte da sua história seguirem 
os seus caminhos. Melhor, né?

Sabe quando você fica feliz do nada, 
sem motivo algum? Provavelmen-
te essa semana vai ser assim. Se 
emocionar à toa, se alegrar com a 
felicidade alheia, e outros impre-
vistos graciosos poderão te fazer 
pensar sobre coisas que você nunca 
pensou antes. 

A semana começa como? Com 
sono. É como se algo indescritível 
te puxasse pra pensar em coisas da 
vida e fazer algo a respeito. Que tal 
anotar essas coisas num diário? 

A compreensão e o desapego são 
elementos chaves para você lidar 
bem com as pessoas. Provavelmen-
te não está sendo fácil fazer isso, 
e aparentemente as coisas estão 
saindo do seu controle. Desencana, 
capricorniana! 

Vênus continua enviando os con-
tatinhos em sua direção, e a inten-
sidade desse streaming dependerá 
da sua abertura e do cuidado com o 
seu brilho. Não estou falando exclu-
sivamente de make aqui, não, mas 
de se valorizar e de confiar no seu 
papo interessantíssimo.

Se você estiver mais
emotiva(o), desencane de
sair logo dessa ou de tentar contro-
lar os sentimentos. Quando a gente 
luta contra as nossas emoções, elas 
persistem, portanto deixe fluir 
que passa mais rápido do que você 
imagina.

HORÓSCOPO DA FOLHA

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 es-
paçoso. 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 desin-
teressados pela vida de Cristo. Em nossa vida, sempre so-
freremos muitas perdas. Os sofrimentos e perdas sempre 
existirão, mas podemos escolher 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 andar-
mos com o Senhor, para que, supridos pela Sua vida, pos-
samos 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 supor-
tarmos 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 Pala-
vra. Uma pessoa que teve contato com a Palavra e foi por 
ela fortalecida, não se ressente quando é rejeitada. Ela 
também não perde a paciência 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 podermos ver que não somos pessoas fortalecidas pela 
Palavra. Há uma passagem bíblica que fala sobre isso. Ela 
está no capítulo 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 pru-
dente, que edificou a sua casa sobre a rocha; e caiu a chu-
va, 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 perigos. Mas há uma só maneira de não cairmos: sendo 
edificados 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 forta-
lecidos 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

Carlos Gabriel Pacheco dos Santos se formou 
em Odontologia na Ulbra com cerimônia no dia 

05 de janeiro na Fiergs. Acompanhado do pai 
Flaviano Santos, mãe Paula Pacheco e da irmã 

Mariana Pacheco dos Santos.

> Edital de Casamento Edital nº 6077 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz 
saber que pretendem casar: UBIRATÃ KEHL 
DE CASTILHOS, natural deste Estado, nascido 
na Cidade de Gramado, supervisor de produção, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Paul Har-
ris, n° 55, Centro, apto 402, nesta Cidade e DEI-
SE DALATEIA, natural deste Estado, nascida na 
Cidade de Gramado, fisioterapeuta, solteira, do-
miciliada e residente na Rua Paul Harris, n° 55, 
Centro, apto 402, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 07 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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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.

ALUGO CASA. Próxima 
ao centro. 99979.2050
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BANCO 61

Ingerên-
cia; inter-
ferência 

Que não
apresenta
variedade

Número
inteiro in-
determina-
do (Mat.)

Ligeiro;
ágil (o 

dançarino)

Provoca
um deter-
minado

resultado

 (?) na
boca:

apetite
 (fig.)

Fruto-
símbolo de
produtos
da Apple

Ministério
de Henri-
que Meirel-
les (2017)

Parte
instintiva
da psique
(Psican.) 

(?) Assad: 
os violonis-
tas Sérgio

e Odair

Prato com
quiabos e
camarões

(Cul.)

Capital 
e maior

cidade de
Cuba

Doença vi-
rótica pe-
rigosa na
gravidez

A (?) 
de: bem

informado
sobre

Banal; 
corriqueiro

Liga
produzida
a partir do
ferro-gusa

(?) Ribeiro,
baixista

dos Para-
lamas  

Matéria de
composi-

ção quími-
ca definida

Radiano
(símbolo)
"Europeia",

em UE

Título
nobre 

Ligado, 
em inglês 

Segura fir-
memente

Expressa
incentivo
Bastões

reais

Confusão
(fig.)

700, em
romanos

Sucesso 
de Beyoncé
Nascente;

oriente

Esboçar
Que têm
gosto do

fel

Fora, 
em inglês

"(?) na ca-
ra": brin-

cadeira de 
programas
de audi-

tório

O crivo da
peneira

Ellen Page,
atriz

O polo mais
quente 

(no verão)

(?) e Bran-
ca Feres,
gêmeas do
nado sin-
cronizado 

Relação
Músculo
dorsal

Momento esperado 
por quem adquire um

imóvel

Marcha 
de carros
O plano al-
ternativo

A 20ª letra

Alegação
do réu

para pro-
var a sua
inocência,
no proces-
so penal

Peça
usada sob
vestidos

Desnuda

Ser estudado pela
Ufologia "Militar",

em IPM 

Reunião de cada gru-
po político a fim de

escolher os candida-
tos a cargos eletivos 

Anarquista
Embutido

grosso
italiano

EMLC
INTROMISSÃO
ETRONBIAN

RALOELEVE

EPTORTAN
AGEOUTMAÇÃ

FAZENDAEGO
DIOREUPA

CAOSRISCAR
SSAIOTET

DCCMETI
HAVANARAD

PARRUBEOLA
VULGARSIR
EROAÇOBI
SUBSTANCIA

2/on. 3/ego — out. 4/leve. 5/torta. 10/libertário.

Ofício SMGPG/DLC n.º 042/2019

O Prefeito de Canela, em exercício, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribui-
ções legais, informa a publicação dos seguintes editais:
Edital Alteração Pregão Eletrônico 22/2018 – Registro de Preços para aquisição de ar 
condicionado split inverter.
Pregão Eletrônico 36/2018 – Aquisição de um rolo compactador, novo, ano de fabricação/
modelo igual ou superior a 2018.
Pregão Eletrônico 38/2018 – Aquisição de equipamento de resgate pneumático para uso 
do Corpo de Bombeiros de Canela.
Pregão Eletrônico 39/2018 – Aquisição de equipamentos odontológicos para as Unidades 
de Saúde. Emenda Parlamentar: 430001712260833713 e   4304401712281321447.
Pregão Eletrônico 40/2018 – Aquisição de veículo pick-up cabine dupla, 4x4, diesel, para 
Unidade Sanitária Leodoro Azevedo. Emenda Parlamentar: 12013.178000/1180-02.
Informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona 
Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 ou através do e-mail licitacoes@
canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 24 de janeiro de 2019.
Gilberto da Conceição Cezar - Prefeito Municipal em exercício

Edital de Casamento Edital nº 6083 

Eva Catharina Lampert da Silva, Registrado-
ra do Registro Civil desta cidade de Canela, 
RS, faz saber que pretendem casar: VAL-
DECIR TOMAZ LIMA, natural do Estado do 
Paraná, nascido na Cidade de Quedas do 
Iguaçu, autônomo, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Borbonite, n° 465, Bairro 
Palace Hotel, nesta Cidade e MÁRCIA EN-
GLERT, natural deste Estado, nascida na 
Cidade de Tucunduva, do lar, solteira, domi-
ciliada e residente na Rua Borbonite, n° 465, 
Bairro Palace Hotel, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma 
da lei.

Canela, 21 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital de Casamento Edital nº 6084

Eva Catharina Lampert da Silva, Registra-
dora do Registro Civil desta cidade de Ca-
nela, RS, faz saber que pretendem casar: 
DANIEL DE CASTILHOS GIL, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de Cambará do 
Sul, frentista, solteiro, domiciliado e residen-
te na Rua Parobé, n° 35, Bairro São José, 
nesta Cidade e KARINE ESTEFANE SILVA 
DA FONSECA, natural deste Estado, nas-
cida na Cidade de Três Coroas, vendedora, 
solteira, domiciliada e residente na Rua Pa-
robé, n° 35, Bairro São José, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 21 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital de Casamento Edital nº 6085

Eva Catharina Lampert da Silva, Registrado-
ra do Registro Civil desta cidade de Canela, 
RS, faz saber que pretendem casar: VAL-
DECIR RANGEL DA SILVA, natural deste 
Estado, nascido nesta Cidade, promotor de 
vendas, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua Gabriel de Souza, n° 387, Bairro São 
Rafael, nesta Cidade e IONE DA CONCEI-
ÇÃO COUTO, natural deste Estado, nascida 
na Cidade de Cidreira, vendedora, divorcia-
da, domiciliada e residente na Rua Gabriel 
de Souza, n° 387, Bairro São Rafael, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, opo-
nha-se na forma da lei.

Canela, 21 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital de Casamento Edital nº 6086

Eva Catharina Lampert da Silva, Registrado-
ra do Registro Civil desta cidade de Canela, 
RS, faz saber que pretendem casar: CLAU-
BER CORRÊA BEUX, natural deste Estado, 
nascido na Cidade de Gramado, gerente de 
RH, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
Eduardo Gans, n° 526, Bairro Vila do Cedro, 
nesta Cidade e LORAÍNE REIS SOARES, 
natural deste Estado, nascida nesta Cidade, 
supervisora de contas à pagar, solteira, do-
miciliada e residente na Rua Eduardo Gans, 
n° 526, Bairro Vila do Cedro, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 21 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Banheiros Públicos da praça
central estão sendo reformados

A Prefeitura de Canela 
está realizando uma reforma 
nos banheiros públicos loca-
lizados na Praça João Corrêa, 
no Centro da cidade, a obra 
iniciou na quarta-feira (23). 
Os trabalhos envolvem a reti-
rada do telhado e impermea-
bilização da laje de cobertura, 
com o objetivo de acabar com 
as infiltrações que estavam 
danificando o interior do pré-
dio. 

Também será realizada 
a troca do forro e do reboco 
dos banheiros, além da im-
plantação de uma nova rede 
coletora pluvial e outros ser-
viços de melhorias no espaço 
interno. O valor total da obra 
é de R$ 48.614,34, sendo que 
o período mínimo estimado 
para a finalização dos traba-
lhos é de dois meses.

Para não deixar a po-
pulação e os visitantes sem 

o serviço, a Secretaria de Tu-
rismo e Cultura está dispo-
nibilizando os banheiros que 
ficam ao lado do Multipalco 
(homens, mulheres e crian-
ças) e na Central de Informa-
ções Turísticas (portadores 
de necessidades especiais). 
A Prefeitura ainda aguarda a 
liberação, por parte do Corpo 
de Bombeiros de Canela, dos 
banheiros localizados no in-
terior do Teatro Municipal.
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Mel é formada em Pedagogia pela Faccat e pós graduada em
Gestão Educacional pelo Senac. Diretora, Pedagoga, propietária
da Escola Ofi cina da Criança e professora na Academia Neusa

Martinotto e Cursando Pós em Dança Educacional na CENSUPEG

Abra as Portas
da Sua Casa

Se você está achando difícil criar fi lhos pequenos, vou 
lhes decepcionar dizendo que o pior está por vir!

Por isso, hoje refl etindo, acredito que ter sempre aber-
to as portas de casa para receber os amigos dos fi lhos foi 
uma boa estratégia.

E quem me conhece sabe que realmente sempre tive 
a casa cheia. Quando eram menores eu dizia que era uma 
extensão da minha escola nos fi nais de semana pois era 
sempre cheia de crianças. 

Claro que isso já foi muito cansativo. Eu trabalhava 
em outra escola além da minha, em sala de aula então por 
muitos anos eu passava literalmente vinte e quatro horas 
com crianças.

Mas a recompensa era saber que meus fi lhos eram 
felizes por ter tantos amigos, e são até hoje. Meu fi lho mais 
velho conserva uma amizade de 14 anos com um ex “cole-
guinha” da escolinha.

Quem também me conhece sabe que sou bem chata 
quanto à organização da casa e que minha casa é cheia de 
“cacarecos” mesmo! Mesmo assim eles sempre souberam 
onde podiam fazer bagunça e nunca tirei um enfeite se-
quer de dentro de casa (com exceção das bolas de futebol 
que já contei aqui que levava no carro para não jogarem 
dentro de casa).

Passei meus três últimos dias de férias com cinco 
adolescentes e um pré adolescente emburrado em alguns 
momentos por causa do irmão mais velho. Na última noi-
te eu não conseguia dormir pois escutava as besteiras e 
risadas e acabava rindo sozinha na cama. Eu só imagina-
va o estado que encontraria a casa pela manhã, pois até 
quebrar ovos eu estava escutando. Mas eu lembrava (e vou 
escrever porque eles não leem minhas colunas) que eu com 
essa idade enlouquecia minha mãe pra poder sair à noite. 
E eles só estavam ali, dentro de casa, rindo e quebrando 
ovos.

Uma amiga me disse que eles devem me achar uma 
mãe muito legal. Não, eu sou uma mãe chata pra eles, 
como qualquer outra mãe. Sou a mãe que briga, que cobra 
notas boas e respeito pelo próximo.

Sou uma mãe cheia de defeitos, queria ser uma mãe 
muito melhor como todas querem. Mas sou uma mãe mo-
derna, uma mãe que dança, que tem muitas tatuagens, 
mais de um trabalho, que não sabe cozinhar quase nada 
(se não escrever isso sei que alguém vai falar). Uma mãe 
viciada em atividades físicas, que procura ter uma alimen-
tação saudável mas que também libera um refrigerante 
e outras porcarias (nesse ponto gostaria de ter sido mais 
fi rme desde cedo).

Meus fi lhos também não são perfeitos. De vez em 
quando respondem, frequentemente reclamam (do celu-
lar, do computador, da internet, da bicicleta), pois sempre 
alguém tem melhor (e assim vão aprendendo como é a 
vida). Ultimamente ampliaram o vocabulário de palavrões, 
os professores on line auxiliaram bastante nesse processo 
(e também atire a primeira pedra quem nunca falou um 
palavrão, mesmo que na hora da raiva).

Mas eles sabem se comportar na escola e fora de casa. 
Do mesmo modo que sempre abri as portas eles também 
sempre foram bem vindos nas casas dos amigos.

No momento que nos tornamos pais começamos 
abrir mão de muitas coisas, a vida muda para sempre. E 
eles não vão ser sempre aqueles bebês que você leva onde 
quer e quando quer. Por isso abra desde cedo as portas da 
sua casa. Traga seus fi lhos pra perto de você, sem sufocar, 
talvez até sem perceber.

Hoje só dois vão dormir aqui, mais os meus, são qua-
tro. Quer dizer, passar a noite pois vão fi car na internet até 
de madrugada. Como trabalho amanhã, vou fechar a porta 
e vou dormir, eles não tem culpa se eu não estou de férias 
como eles!

Eles estão em casa, com os amigos...vão sujar todos 
os copos do armário, talvez vão levar na pia. Talvez até vão 
quebrar ovos de novo, mas sujeira a gente limpa.

Não tem preço ter seus fi lhos seguros dentro de casa, 
precisamos aproveitar esse tempo que também vai passar!

Então, abra as portas... e eles vão voltar sempre pra 
casa!

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

Faleceu dia 13/01, LUIZ ALCEU VIEIRA
RODRIGUES, aos 61 anos, casado. Deixa esposa, 
fi lhos, nora, genros e netos. Os serviços
funerais foram realizados pela Funerária 
Divina Paz.

Faleceu dia 15/01, ZENITA MACHADO, 85
anos, viuva. Deixa seus fi lhos, noras, genros
e netos. Os serviços funerais foram realizados 
pela Funerária Divina Paz.

Faleceu dia 19/01, JAIR DOS SANTOS ANDRADE, 
aos 54 anos. Residia no Bairro São Luiz. Deixa 
esposa, fi lhos, pai, madrasta e irmãos. Os 
serviços funerais foram realizados pela
Funerária Divina Paz.

Faleceu dia 20/01, CLAUDIONOR DEON, aos
70 anos. Deixa esposa, fi lhos e netos. Os
serviços funerais foram realizados pela
Funerária Divina Paz.

Faleceu dia 22/01, ANA CLAUDIA DA SILVA, aos 
51 anos. Deixa o esposo e fi lhos. Foi cremada 
dia 23/01 no Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias. Os serviços funerais foram reali-
zados pela Funerária Divina Paz.

Comunicamos o falecimento do Sr. JOÃO 
CARLOS DE ALMEIDA, com 85 anos. Seu se-
pultamento foi realizado no Cemitério das 
Araucárias.

Comunicamos o falecimento do Sra. CELENIR 
DE OLIVEIRA CANDIDP, com 58 anos. Seu se-
pultamento foi realizado no Cemitério Muni-
cipal.

EXTRATO DE EDITAL - CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO
ÀS FUNÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE

Encontra-se publicado no mural e site ofi cial do Município 
(www.canela.rs.gov.br > Publicações Legais > Contratos 
Temporários - DGP), o Edital nº 07/2019, que torna públi-
ca a pontuação da prova de títulos, referente ao processo 
seletivo simplifi cado aberto pelo Edital nº 35/2018 e abre 
prazo de recurso nos dias 28, 29 e 30/01/2019, a ser apre-
sentado 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, 25 de janeiro de 2019.

Gilberto da Conceição Cézar
Prefeito Municipal em exercício

EXTRATO DOS EDITAIS Nº 08 e 09/2019,
DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018, ABERTO

PELO EDITAL Nº 34/2018

Serão publicados no mural da Prefeitura Municipal de 
Canela, bem como nos sites <www.canela.rs.gov.br> e 
<www.unars.com.br>, em 28/01/2019 após às 15h o Edital 
nº 08/2019, que  Divulga Decisão de Recursos contra os 
Gabaritos Preliminares  e no dia 29/01/2019, após às 17h, 
o Edital nº 09/2019, que divulga o Resultado das Provas 
Escritas e abre prazo de interposição de recursos do re-
sultado das provas, referente aos cartões de resposta, de 
30/01 a 01/02/2019.

Canela, 25 de janeiro de 2019.

Gilberto da Conceição Cezar
Prefeito Municipal – em exercício

EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO
TEMPORÁRIO PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE

MÉDICO VETERINÁRIO I, MOTORISTA, OPERADOR 
DE MÁQUINAS E OPERÁRIO ESPECIALIZADO

Conforme Edital nº 06/2019, estarão abertas ins-
crições aos interessados em contrato administrativo de 
serviço temporário, para 01 (uma) vaga para a função 
pública de MÉDICO VETERINÁRIO I, 2 (duas) para MO-
TORISTA, 2 (duas) para OPERADOR DE MÁQUINAS e 
04 (quatro) vagas na função pública de OPERÁRIO ES-
PECIALIZADO, conforme Lei Municipal nº 4.245/2018, de 
acordo com o que segue:

Período de inscrições: de 04 a 08 de fevereiro de 
2019.

Horário: das 8h às 11h e das 13h às 16h30min.
Local: Na sede da Prefeitura de Canela, Rua Dona 

Carlinda, nº 455, Centro, no Departamento de Gestão de 
Pessoas.

Requisitos para inscrição: idade mínima de 18 
anos; original e cópia (ou cópia autenticada) do documen-
to de identidade que mereça fé pública; original e cópia 
(ou cópia autenticada) do comprovante de conclusão do 
Ensino Fundamental; (Motorista, Operador de Máquinas e 
Operário Especializado); Carteira Nacional de Habilitação, 
no mínimo categoria “C” (Motorista e Operador de Máqui-
nas); original e cópia (ou cópia autenticada) de diploma 
de graduação em Medicina Veterinária e comprovante de 
registro em vigor no Conselho Regional de Classe (Médico 
Veterinário); atestado médico no que couber, para candi-
datos portadores de defi ciência nos termos dos art. 14 a 
17 do Decreto Municipal nº 7.507/2016.

Forma de seleção: prova de títulos e prática, con-
forme a função pública, nos termos defi nidos no Edital nº 
06/2019, sendo que os títulos deverão ser apresentados 
somente no ato da inscrição. Serão aprovados na função 
de Médico Veterinário I os que atingirem a nota mínima 
prevista no edital e para as funções de Motorista, Opera-
dor de Máquinas e Operário Especializado há exigência 
de nota mínima na prova de títulos para habilitar-se para 
a prova prática.

Vencimento básico e carga horária: Vencimento 
Básico de R$ 1.905,15, com carga horária de 40 horas se-
manais (Motorista); Vencimento Básico R$ 5.191,50 com 
carga horária de 30 horas semanais (Médico Veterinário I); 
Vencimento Básico R$ 2.190,93, carga horária de 40 ho-
ras semanais (Operador de Máquinas) e Vencimento Bá-
sico de R$ 1.667,00, carga horária de 40 horas semanais 
(Operário Especializado).

Lotação: Secretaria Municipal de Obras, Serviços 
Urbanos e Agricultura.

O Edital na íntegra encontra-se publicado no mural 
da Prefeitura bem como no site: www.canela.rs.gov.br,  em 
Publicações Legais > Contratos Temporários – DGP.

Em 25/01/2019.

Gilberto da Conceição Cézar
Prefeito Municipal- em exercício
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1º BPAT premia policiais
militares destaques em 2018

Na tarde de segun-
da-feira, (21), o 1º BPAT (1º 
Batalhão de Policiamen-
to em Áreas Turísticas) 
realizou uma formatura 
para homenagear PMs 
que se destacaram du-
rante o ano de 2018.

O projeto PM Des-
taque do 1º BPAT se des-
tina a valorizar os PMs 
de cada unidade, tanto 
por suas qualidades pro-
fissionais quanto pelas 
pessoais.

Os Policiais Mili-
tares destaques foram 
escolhidos por fração e 
como prêmio, além do 
elogio formalizado em 
boletim interno e dis-
pensa do serviço, ga-
nharam também, um 
passeio com um acom-
panhante.

Os homenageados 

foram o Soldado Angelo 
Baretta de Zorzi, do Es-
tado Maior do 1º BPAT; o 
Soldado Eduardo Lima 
de Rodrigues da 1ª Cia 
de Gramado; o Soldado 
Aldo Leandro Rodrigues 
Batista da 2ª Cia de Ca-
nela; o Soldado Natana-
el Mayer Brito do Pelo-
tão de São Francisco de 
Paula.

Além dos citados, o 
Soldado Eli Batista Fa-
vero foi escolhido como 
destaque do Pelotão de 

Operações Especiais.
O Sargento Tiago 

Paveck que falou em 
nome dos homenage-
ados agradeceu o reco-
nhecimento e destacou 
que embora a distinção 
seja individual o reco-
nhecimento é estendido 
a todos os seus colegas 
pois a atividade policial 
só gera resultados se re-
alizada em conjunto.

 O Sub-Comandante 
do Batalhão Turístico, 
Major André Lima Da 

Silva, parabenizou os 
PMs destaques e agrade-
ceu por toda a dedicação, 
frisando que 2018 foi um 
ano de muito trabalho e 
que graças ao empenho 
da tropa, conseguiu-se 
superar os desafios en-
contrados.  Major André 
ainda falou ainda da 
importância do exemplo 
ali dado pelos agracia-
dos aos novos soldados 
que encontram-se em 
formação e estavam 
presentes na cerimônia.

FOTO: D
IVU
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A APAE de Canela co-
munica aos pais e respon-
sáveis de nossos benefici-
ários do projeto de oficinas 
que o retorno das ativida-
des acontecerá apenas no 
mês de março de 2019, 
quando será liberado o 
convênio para o biênio 
2019/2020.

Atenciosamente,
Diretoria Financeira- APAE

Presidente da APAE -
Sr. Adelmo Soares
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Homem é
encontrado morto
na sua residência

na zona rural
Um homem de 60 

anos foi encontrado 
morto, na manhã de 
hoje, na Rodovia Ar-
naldo Opptiz (Estrada 
São João), poucos me-
tros antes do entron-
camento com a estrada 
do Morro Calçado.

Segundo familia-
res, Elói Schimitz mo-
rava sozinha na casa 
que ficava à beira da 
estrada e sofria de al-
coolismo. Vizinhos da 
propriedade alertaram 
os familiares de que o 
homem não havia sido 
visto desde sábado (19), 
que a residência esta-
va fechada e que havia 
um cheiro forte vindo 
da propriedade.

Na manhã de on-
tem (23), por volta das 
9h, dois primos de Elói 
estiveram no local, ar-
rombaram a porta e se 
depararam com o cor-
po, já em adiantado es-

tágio de decomposição.
A Brigada Militar 

esteve no local e acio-
nou a Polícia Civil. Se-
gundo os agentes da 
seção de investigação 
da Delegacia de Polícia 
de Canela, o local não 
apresentava sinais de 
que posa ter ocorrido 
um homicídio, nem 
mesmo objetos de va-
lores eram guardados 
na residência bastante 
humilde.

Elói foi encontrado 
com metade do corpo 
embaixo de uma espé-
cie de guarda-roupa, o 
que indica que o móvel 
pode ter caído sobre 
ele, que não conseguiu 
se desvencilhar vindo a 
falecer.

O corpo foi enca-
minhado ao Departa-
mento Médico Legal 
que deve esclarecer 
quando ele morreu e 
quais as causas.
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Matérias
exclusivas
Bom dia, caro lei-

tor. Mesmo com edi-
ções reduzidas du-
rante este período de 
verão, temos tentado 
trazer sempre maté-
rias exclusivas para 
nossos leitores, aque-
las que você lê primei-
ro aqui, na edição im-
pressa (ou na edição 
virtual) e depois são 
disponibilizadas no 
Portal da Folha.

Em razão desta 
redução das páginas 
no período de verão, 
muitas notícias estão 
sendo publicadas so-
mente no nosso por-
tal da internet, então, 
é bom sempre ficar de 
olho nos dois veículos.

Guia Folha
de Negócios
Nosso departa-

mento comercial já 
está na rua comercia-
lizando o Guia Folha 
de Negócios 2019. É 
agora, nos primeiros 
meses, que planeja-
mentos e plantamos, 
para colher ao longo 
do ano. Não fique de 
fora do guia comer-
cial mais completo da 
região.

Janeiro diferente

Este primeiro mês 
de 2019 já se apresen-
tou de forma diferen-
te dos janeiros pas-
sados. Em razão de 
uma onda de positivi-
dade que toma conta 
do país e da manei-
ra como a economia 
vem reagindo, nota-se 
uma melhora signifi-
cativa na economia 
da cidade e da região.

Os fatores são vá-
rios, desde o efeito 
Bolsonaro até a per-
manência de alguns 
turistas pela serra, 
aproveitando as ofer-
tas da baixa tempora-
da.

Tudo isso respin-
ga no comércio local e 
faz a roda girar. Espe-
ramos que o ano siga 
assim e todos possa-
mos ter um 2019 bem 
melhor que os anos 
passados.

Corsan,
mais uma vez
Os Bombeiros tan-

to lutaram até que 
conseguiram insta-
lar um hidrante na 
Rua Hermes Fagundes 
Prux, no bairro São Ra-
fael. O problema é que 
tem um vazamento, 
escorrendo água dire-
to, desde segunda. Se-
gundo os moradores, 

a Corsan já foi avisada 
e não apareceu nin-
guém para arrumar.

E depois, o Chico é 
que pega no pé da Cor-
san né?

Lixo recolhido
Para não dizer que 

os leitores e a Folha só 
reclama, aí está um 
elogio de uma situa-
ção resolvida a partir 

de uma denúncia de 
um leitor publicada 
aqui. Lixo na Apae re-
colhido e contêiner 
utilizado corretamen-
te. Aí que me refiro!
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A Polícia Civil de Cane-
la divulgou, na tarde 
desta quinta-feira (24), 

dados sobre a criminalida-
de no Município no ano de 
2018. Os números, cuja fonte 
são dados oficiais da Polícia 
Civil, apresentam queda sig-
nificativa em grande parte 
dos crimes.

O monitoramento reali-
zado pela DP contabiliza prá-
tica de crimes desde o ano de 
2012, comparando a incidên-
cia dos principais crimes na 
cidade, sendo utilizados da-
dos oficiais da Divisão de Pla-
nejamento e Coordenação da 
Polícia Civil (DIPLANCO). 

O Delegado Vladimir Me-
deiros, titular da Delegacia de 
Polícia de Canela e responsá-
vel pela compilação dos nú-
meros, disse que os crimes 
patrimoniais estão, ano a 
ano, tendo uma incidência 
de registros cada vez menor, 
seja os praticados na cidade 

com ou sem violência (furtos 
e roubos). “A positividade dos 
índices avaliados tem relação 
ao trabalho das polícias na 
região”, disse Medeiros, des-
tacando, por exemplo, que 
o número de prisões em fla-
grante realizadas na cidade 
em 2018 foi novamente maior 
do que em 2017, circunstância 
que tem se repetido ano após 
ano em Canela, tratando-se 
de mérito devido ao trabalho 
feito pelos policiais.

Os números
Homicídios: seis assassi-

natos em Canela em 2018, em 
2017 foram sete.

- Ocorrências policiais 
registradas: 5137 em 2018 (fo-
ram 5707 em 2017 e 5987 em 
2016).

- Registros de roubos: 58 
em 2018, contra 84 em 2017 
(foram 110 em 2016).

- Furtos: 627 em 2018, 
contra 833 em 2017 (foram 

1076 em 2016).
- Furtos em veículos, em 

residência, arrombamentos a 
estabelecimentos comerciais, 
de telefone celular, de abige-
ato e de veículo: 34 em 2018, 
contra 48 em 2017.

- Aumentaram, no en-
tanto, os números de arrom-
bamento a residências, que 
passaram de 92 em 2017 para 
110 em 2018. 

Quanto aos roubos, que 
são praticados com violência 
ou grave ameaça às vítimas, 
os números de registro tam-
bém apresentaram melho-
ra significativa, com queda 
acentuada no ano, incluindo-
se os delitos de roubo a pedes-
tre (de 45 para 30), a estabe-
lecimentos comerciais (de 10 
para 7), com lesões (de 4 para 
1) e a residência (de 5 para 3).

O Delegado Vladimir des-
tacou novamente que, apesar 
das dificuldades enfrentadas 
pelo órgão policial na cidade 

no ano de 2018, o trabalho e a 
dedicação dos policiais civis 
canelenses resultaram em 
apreensões e prisões signi-
ficativas, o que fez com que 
criminosos, inclusive líderes, 
fossem e permanecessem 
presos, destacando a ativida-
de de investigação e inteli-
gência policiais.

O resultado do trabalho 
é verificado pelo número de 

prisões em flagrante, que au-
mentou novamente em 2018, 
passando para 204. Em 2017 
haviam sido 185 prisões e, em 
2016, 156 (sendo que foram 
133 em 2015). “Nossa equipe 
buscar ainda melhores resul-
tados para cidade em 2019, 
destacando a importância da 
segurança para cidadãos ca-
nelenses e turistas na cidade”, 
finalizou Medeiros.
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Criminalidade tem diminuído ano a ano em Canela
Dados da Polícia Civil mostram queda no número de ocorrências policiais
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