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O apito do trem volta a 
soar no centro de Canela

Canelenses e turistas, 55 anos depois, voltaram a esperar
a chegada do trem e foi na noite de quarta (30) que o sino da
histórica locomotiva La Meuse tocou novamente, na antiga
estação férrea, acompanhada de um apito. Este simples
conjunto de sons anunciava que a máquina – um dos símbolos 
do desenvolvimento do município – não só estava de volta,
mas, novamente, traria orgulho e desenvolvimento para a
cidade, desta vez a serviço do turismo. Páginas 10 e 11
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DENÚNCIA

CRIME AMBIENTAL:
conheça a maior poluidora

do município de Canela
Empresa que arrecada milhões por ano, larga esgoto

praticamente puro nos arroios da cidade. Páginas 3 a 5

ALERTA: a água da sua torneira pode
estar contaminada com agrotóxicos

Na semana em que Corsan anuncia ampliação no sistema
de abastecimento, surgem denúncias quanto à qualidade

da água distribuída. Páginas 6 e 7
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“Vista seu melhor sorriso, deixe
ss preocupações de lado, encaixe

um brilho no olhar, perfume a alma
de bom humor, agarre a felicidade.”

Uma das coisas que mais atra-
palha o desenvolvimento humano 
ocorre quando fi camos presos aos 
obstáculos que surgem ao longo do 
caminho. Você precisa ter em men-
te que se não forem transpostos, eles 
continuarão lá, mas de forma algu-
ma podem ser um empecilho e atra-
palhar o fl uxo da sua história.

Só há uma pessoa capaz de re-
movê-los: esta é você, capaz de en-
contrar possíveis formas de retirar os 
obstáculos e resolver os problemas, 
ganhar um fôlego e manter o foco no 
que planeja para sua vida.

• Realize planos e não sonhos.
O maior perigo dos sonhos é que, 

em sua maioria, são coisas inatin-
gíveis ou de difícil acesso, pelo me-
nos em um primeiro momento. Por 
isso, os planos são mais acessíveis e 
quando falamos em plano, quer dizer 
planejar: criar meios de chegar a um 
determinado fi m.

Os meios são: a determinação, o 
pensamento positivo, a força de von-
tade, a fé, a criatividade e as coisas 
mais palpáveis, como por no papel o 
que você deve fazer.

• Sair da zona de conforto.
Essa, sem dúvida, é a parte mais 

difícil. Largar velhos hábitos, mu-
dar a rotina e modifi car até mesmo 
o modo de pensar pode ser extrema-
mente complicado. O desconhecido 
assusta em um primeiro momento, 
mas você deve estar ciente de que no 
desconhecido podem estar as realiza-
ções que você tanto almeja.

• Pensar positivamente
e acreditar.
Pensar positivamente é a chave 

para dar os primeiros passos nos 
caminhos que levem ao sucesso 
dos planos. Deixar o pessimismo de 
lado, assim como o medo, é a chave 
para liberar o caminho e deixar as 
coisas novas e boas chegarem até 
você.

Há estudos sobre isso, o pensa-
mento positivo e a lei da atração, 
que trazem resultados bem impres-
sionantes sobre a força do nosso 
“pensar positivamente”.

Não podemos perder a esperan-
ça e nem nos acomodarmos, acredi-
tando que os deuses virão para mu-
dar as nossas vidas, temos que ir 
em frente lutando e buscando alter-
nativas para transformar e melho-
rar a nossa existência, a dos nossos 
filhos, amigos e demais.

• Se não deu certo na
primeira vez, não desistir.
Se não aconteceu como você pla-

nejou ou se você teve barreiras pelo 
caminho, nada impede de tentar ou-
tra vez. Desistir é abrir as portas para 
pensamentos negativos. Em momen-
tos assim, a persistência tem que so-
bressair ao medo e ao sentimento 
de fracasso. Você deve lembrar que 
a mente é a sua maior aliada, assim 
como pode ser a sua maior inimiga, 
tem é que decidir como deixá-la agir.

Como viver bem.
ECONOMIZANDO 
DINHEIRO E CALORIAS:
• Planeje suas refeições, sem sa-

ber exatamente qual será o cardá-
pio da semana, a chance de você ter 
que voltar ao mercado para comprar 
algo e acabar levando guloseimas ou 
outros alimentos desnecessários é 
muito grande. Ao invés disso, planeje 
todas as refeições da semana e verifi -
que o que você precisa comprar para 
prepará-las.

• Faça uma lista, antes de ir ao 
mercado, veja o que está faltando no 
seu armário, geladeira, freezer. Apro-
veite o planejamento das refeições 
para fazer a sua lista. A lista é uma 
grande aliada da objetividade, já que 
você sabe o que precisa e aonde ir e 
não perde tempo andando por cor-
redores desnecessários, reduzindo o 
tempo gasto e fazendo a compra por 
impulso.

• Coma antes de fazer compras, 
quanto mais fome você tem na hora 
de fazer compras, mais tende a com-
prar por impulso, o que pode preju-
dicar o seu bolso e a sua saúde com 
alimentos não saudáveis.

• Compre legumes e verduras da 
estação, além de mais baratos, pro-
dutos da estação são mais frescos e 
tem qualidade superior. Fonte: Revis-
ta Vida e Saúde.

Domingo, 27 no fi nal da tarde, 
uma mãe com um bebê no colo, caiu 
da escadaria, em frente a Catedral de 
Pedras.

Foi chamada a ambulância do res-
gate dos bombeiros, que prestaram so-
corro e levaram para o hospital, mãe e 
bebê que se machucaram.

 Está mais que na hora de serem to-
madas providências, no sentido de ade-
quar essa escadaria tendo em vista que 
os degraus são estreitos e irregulares. 
Várias pessoas já caíram neste local. O 
perigo é constante!

Encaminhe tua vida
de forma positiva.

• Curiosidades

Em nossa cidade.

Nada como um
mate bem cevado

pra refrescar!

CLEITON JACO 
FRANKE

012.300.250-81

Torna público que reque-
reu à Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente de 
Gramado a Regularização 
da Licença de Instalação, 
para a atividade de Parce-
lamento de solo para fi ns 
de condomínio residencial 
plurifamiliar, localizada na 
Rua Abel Parmegiane, lote 
16 Quadra D, Floresta, 
Gramado/RS.

Licenciar Soluções Am-
bientais Ltda. - (54) 3282-
6625 | Empresa técnica
de consultoria ambiental
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CRIME AMBIENTAL:
Conheça a maior poluidora do município de Canela

Empresa que arrecada milhões por ano larga esgoto praticamente puro nos arroios da cidade
FOTOS: FILIPE ROCHA

N
a semana em que 
o País lamenta 
mais uma tragé-
dia ambiental, 
que deixou cen-

tenas de mortes e uma grande 
área devastada, com o rompi-
mento da barragem do Feijão, 
em Brumadinho/MG, a repor-
tagem da Folha decidiu revi-
sitar uma de suas principais 
matérias realizadas ao longo 
dos sete anos de jornalismo 
comunitário: a qualidade das 
águas em Canela.

Em junho de 2015, a Folha 
mostrou que praticamente 
todos os arroios que passam 
pela zona urbana estavam ex-
tremamente poluídos, apre-
sentando índices de poluição 
maiores do que Classe 4, pior 
classificação de águas da ta-
bela do Conama – Conselho 
Nacional do Meio Ambiente. 
A situação se agravava nos 
pontos em que as Estações de 
Tratamento de Esgoto – ETEs, 
lançavam seus efluentes nos 

arroios.
A partir de dados da Pre-

feitura de Canela e do Minis-
tério Público de Canela, nossa 
reportagem constatou que, na 
cidade, também temos nossa 
pequena tragédia, silenciosa, 
um grande crime ambiental, 
no qual os arroios e córregos 
da cidade recebem, 24 horas 
por dia, grande quantidade de 
esgoto acima dos limites esta-
belecidos nas normas vigentes, 
causando poluição, nos termos 
da letra “e” do inciso II, do art. 
3° da Lei Federal 6938/1981.

E o pior, a empresa que co-
mete este crime é justamente 
quem recebe para tratar este 
esgoto: a Companhia Riogran-
dense de Saneamento, a Cor-
san. Tal condição, agravada 
pelo quadro de poluição con-
tinuada gera importante con-
dição de risco, uma vez que as 
águas contaminadas viabili-
zam a dispersão de doenças, 
além de causar danos a fauna 
aquática e à população.

Uma questão ambiental
e de saúde pública
Para Jackon Muller, biólogo, bio-

químico e doutor em ecologia, que 
trabalhou nos municípios de Canela 
e Gramado, na área do saneamento 
básico, “apesar de possuir 
bons técnicos e servidores 
em seus quadros, no posto 
de vista da gestão, a ação 
da Corsan é criminosa, os 
sistemas são um caos”. 
Muller fala que no Esta-
do, apenas 25% do esgoto 
é tratado. Apesar de em 
Canela o número ser um 
pouco maior, chegando a 
30%, o impacto negativo 
na saúde pública é muito grande.

“Temos conhecimento de lu-
gares nas zonas rurais de Canela e 
Gramado que as pessoas já estão be-
bendo água contaminada”, afirma 
Jackson.

O serviço de abastecimento de 
água e de tratamento de esgoto é de 

responsabilidade da Prefeitura, ser-
viço este que pode ser terceirizado 
No caso de Canela, o contrato atual 
iniciou em 2004, quando a Corsan, 
além do abastecimento de água, as-
sumiu o esgoto cloacal.

Em contrato, a 
Corsan é obrigada a 
realizar a operação, 
manutenção e ex-
pansão da rede, de 
acordo com o cres-
cimento da cidade, 
bem como arcar com 
todas as obrigações 
legais.

“É um negócio 
milionário”, explica 

Muller. “A Corsan diz que tem preju-
ízo, mas na verdade sobram muitos 
recursos que acabam sendo levados 
para outras cidades. É inadmissível 
uma cidade como Canela, com uma 
natureza exuberante, ver seu patri-
mônio natural ser destruído desta 
forma”.

“Temos conheci-
mento de lugares 
nas zonas rurais de 
Canela e Gramado 
que as pessoas já 
estão bebendo água 
contaminada”, Jack-
son Muller (biólogo, 
bioquímico e doutor 
em ecologia)

Esta é a aparência do lançamento do esgoto, que deveria ser tratado,
diretamente no Arroio Santa Terezinha, um quadro desolador
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• As estações de tratamento •
Canela possui cinco es-

tações de tratamento de 
esgoto, quatro licenciadas 
pela Corsan junto à FEPAM.  
A mais nova e moderna fica 
próximo ao Condomínio 
Reserva da Serra, que cons-
truiu a ETE, outra no São 
Luiz, uma no Aracy Corrêa, 
próxima ao Parque do Sesi, e 
duas no Chacrão e a maior e 
mais antiga da cidade, a ETE 
Santa Terezinha, no bairro 
Celulose.

Pode parecer muito, mas 
estas estações não atendem 
30% da demanda de Canela 
e, como mostrado na maté-
ria de 2015, não tratam o es-
goto que recolhem.

No mínimo classe 2
Existe uma tabela na-

cional da classificação das 
águas, que vai desde a Classe 
Especial, que pode ser usada 
para o consumo humano, 
até a classe 4, que pode ser 
usada apenas para a nave-
gação e composição paisa-
gística.

As ETEs de Canela deve-
riam devolver a água à natu-
reza, no mínimo, na Classe 
2, que permitiria a irrigação 
de hortaliças, plantas frutí-
feras e de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, 
com os quais o público possa 
vir a ter contato direto.

Mas, nem de longe isso 
acontece. Em 2015, em to-
dos os casos, as águas eram 
devolvidas à natureza com 
500% a mais de poluição que 
a pior classificação, a Classe 
4.

Mas, porque isso ocorre? 
Quem é o responsável? Será 
que a situação mudou nes-
tes três anos?

A reportagem da Folha 
mergulhou neste crime am-
biental, recolheu laudos e 
visitou todas as estações de 
tratamento de esgoto, na 
última segunda (29) e o que 
se percebeu pode realmente 
ser definido pela expressão 
“caos”.

• ETE Reserva
da Serra
Esta estação foi 

construída pelo con-
domínio de mesmo 
nome, sendo a mais 
nova da cidade e a 
mais moderna. Ape-
sar disso tudo, a Cor-
san não consegue dar 
uma resposta adequa-
da no tratamento do 
esgoto que ali chega, 
exclusivo do condo-
mínio, sendo seus 
efluentes lançados 
à natureza que logo 
abaixo vão encontrar 
o Arroio Trombão, 
que desce pelo Vale do 
Quilombo.

Em local de difí-
cil acesso, ao menos 

está cercada e fecha-
da, impedindo que 
alguém chegue até a 
estação.

Segundo laudo 
técnico recente da 
Prefeitura, esta ETE 
não cumpre a legisla-
ção, pois pelo menos 

quatro parâmetros, 
como coliformes fe-
cais e fósforo estão 
acima do permitido. 
Além disso, a esta-
ção despeja 10% mais 
efluentes na nature-
za, por dia, do que sua 
licença permite.

• ETE Aracy Corrêa
Construída pela 

Prefeitura por vol-
ta de 2003, esta ETE 
tem um problema re-
corrente, a cerca está 
aberta dando acesso 
fácil pela Rua Francis-
co Bertoluci. O portão 
fechado e com mato 
mostra que não houve 
visita no local há al-
gumas semanas.

Exalando forte 
odor de esgoto, con-
ta ao menos com um 
filtro aeróbico, mas 
níveis acima dos limi-
tes, além de fósforo, 
nitrogênio amonia-
cal, sólidos totais e 
surfactantes (deter-
gentes). Em uma aná-

lise de 2017, chegou a 
ser constatado que os 
coliformes fecais ex-
cederam em 3.400% o 
tolerável. Aqui, tam-

bém são jogados mais 
efluentes por dia na 
natureza do que a li-
cença ambiental per-
mite.

A cerca não impede nem uma
criança de entrar na estação

• ETE São Luiz
Uma das maiores 

situações de poluição 
de Canela, a ETE São 
Luiz é construída ao 
lado do arroio de mes-
mo nome, afluente do 
Arroio Canelinha, que 
vai formar o Arroio 
Caracol.

Na análise de 
2017, os coliformes fe-
cais desta estação es-
tavam 15.900% acima 
do nível permitido. 
Aqui foram consta-
tadas substâncias de 
uso industrial, como o 
fenol, poluente tóxico 
e cancerígeno, sendo 
jogado na natureza.

Portão amarrado com arame,
cena comum nas estações de

tratamento de esgoto de Canela

Como nas demais 
estações, o portão es-
tava amarrado com 

um arame, dando li-
vre acesso a qualquer 
pessoa.

• ETE Chacrao I
Localizada na 

Rua Tancredo Ne-
ves, a ETE Chacrão I 
foi construída pró-
xima a um afluente 
do Arroio da Casca. 
Já na entrada da Es-
tação, a reportagem 
da Folha flagrou es-
goto correndo em 
céu aberto, descendo 
em direção ao curso 
d’água, mostrando 
que o esgoto já está 
vazando antes mes-
mo de entrar na Es-
tação. Aqui, a cerca 
partida não impede 
o acesso à ETE.

Não foi possível 
ter acesso a laudo 
técnico da qualidade 

do efluente desta es-
tação.

Esgoto a céu aberto corre na entrada da ETE
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• ETE Chacrão II
Ao Ministério Pú-

blico, a Corsan chegou 
a afirmar que esta 
ETE não é de sua res-
ponsabilidade, porém, 
ela mesmo desconhe-
ce seus deveres. No 
contrato com o muni-
cípio, a Corsan assu-
miu a totalidade dos 
equipamentos e sis-
tema de tratamento 
de esgoto, além de ter 
a exclusividade deste 
serviço. Sendo assim, 
essa estação, ainda 
que pequena, é sim de 
sua responsabilidade.

Aqui, o quadro 
se agrava. É possível 
ver o esgoto recolhi-
do caindo direto em 
uma caixa de passa-
gem, sem entrar nas 
caixas de tratamento, 
e dali sendo dispen-
sada direto na natu-

Descaso total, Chacrão II não tem
cercamento, placas nem licença ambiental

Caixa de saída, sem tratamento
o esgoto é largado direto na natureza

reza, indo encontrar o 
afluente do Arroio da 
Casca, metros abaixo. 
Ou seja, esgoto direto 
no arroio.

Sem nenhum cer-

camento, com as tam-
pas das caixas e filtros 
abertas ou estragadas, 
a Chacrao II é um con-
vite para acidente. 
Descaso total.

• ETE Santa
Terezinha
Chegamos à cere-

ja do bolo, a maior e 
mais antiga estação 
de tratamento de es-
goto da cidade. Loca-
lizada no bairro Celu-
lose, a poucos metros 
do Arroio Santa Tere-
zinha, um dos que vão 
formar o Arroio Cara-

col, juntamente com 
o Pulador e Caneli-
nha, esta ETE mostra 
o total descaso com o 
meio ambiente.

A quantidade de 
efluente lançada no 
arroio é muito grande, 
sua aparência é cinza, 
gerando muita espu-
ma, e o odor mostra 
que praticamente 

nada foi tratado.
Aqui, os níveis de 

poluição são colossais 
e foram encontradas 
substâncias extrema-
mente tóxicas, como 
amônia, fósforo, de-
tergentes, graxas, sem 
falar nos coliformes 
fecais, mais de 2.400% 
acima dos níveis per-
mitidos.

A árvore, sobre a escada de acesso à estação de tratamento mostra 
que a reportagem da Folha foi a única presença humana no local, 
há semanas

Município pode retomar os serviços sem prejuízos
É uma decisão difícil, 

mas o Município poderia 
encerrar neste momento 
o contrato com a Corsan e 
prestar ele mesmo o ser-
viço de abastecimento de 
água e cuidar do esgoto 
sanitário.

“Isso seria uma revo-
lução na administração 
pública, na qual Cane-
la seria o grande exem-
plo para outras cidades”, 
afirma o biólogo Jackson 
Muller.

Isso porque estes ser-
viços são cedidos pela 
Prefeitura para a Corsan, 
que arrecada e não in-
veste em Canela. Esse di-
nheiro vai para o caixa da 
companhia e acaba diluí-
do nas despesas de outras 
cidades.

Retomando os servi-

ços, a Prefeitura passaria 
a gerir os recursos das 
contas de água e de esgo-
to, acrescentando valo-
res significativos ao cai-
xa anual. Muller destaca 
que, somente em Canela, 
foram cerca de 23 milhões 
arrecadados pela Corsan 
em 2018. “É uma fábrica 
de dinheiro”, sentencia.

Outro ponto nebu-
loso no contrato entre a 
Prefeitura e a Corsan, é a 
prestação de contas dos 
recursos financeiros.

Em 2016, segundo 
dados da própria Cor-
san, informados ao SNIS 
– Sistema Nacional de 
Informações sobre Sane-
amento, foram arrecada-
dos mais de R$ 19 milhões 
em Canela, em contas de 
água e esgoto.

Deste valor, chama a 
atenção os R$ 7,3 milhões 
usados no ano para cus-
tear 25 servidores e mais 
R$ 14 milhões com des-
pesas da exploração da 
água, ou seja, captar a 
água no Poço da Faca em 
São Francisco de Paula e 
bombear para as estações 
de tratamento em Canela.

Curioso, dos R$ 19 mi-
lhões arrecadados, me-
nos de R$ 300 mil foram 
investidos no abasteci-
mento de água e R$ 550 
mil no esgoto sanitário.

“Além disso, Cane-
la poderia captar a água, 
tratar e vender para cida-
des vizinhas, como Gra-
mado, por exemplo. Mas a 
Corsan diz que este serviço 
dá prejuízo”, finaliza Mul-
ler.

• O que diz a legislação
O meio ambiente é um 

bem fundamental à exis-
tência humana e, como tal, 
deve ser assegurado e prote-
gido para uso de todos. Este 
é princípio expresso no tex-
to da Constituição Federal, 
que no seu art. 225, caput, 
dispõe sobre o reconheci-
mento do direito a um meio 
ambiente sadio como uma 
extensão ao direito à vida.

Crime é uma violação 
ao direito. Assim, será um 
crime ambiental todo e 
qualquer dano ou prejuízo 
causado aos elementos que 
compõem o ambiente: flo-
ra, fauna, recursos naturais 
e o patrimônio cultural. 

Por violar direito prote-
gido, todo crime é passível 
de sanção (penalização), 
que é regulado por lei. O 

ambiente é protegido pela 
Lei n.º 9.605 de 12 de feve-
reiro de 1998 (Lei de Crimes 
Ambientais), que determi-
na as sanções penais e ad-
ministrativas derivadas de 
condutas e atividades lesi-
vas ao meio ambiente.

Já a Lei n.º 6.938/1981, 
diz que poluição é a degra-
dação do meio ambiente, 
direta ou indireta e que a 
simples alteração estética 
do ambiente natural já se 
torna crime ambiental.

Atualmente, a Corsan 
responde na Justiça por 
duas Ações Civil Públicas, de 
autoria do Ministério Públi-
co. A na esfera Civil proíbe 
de cobrar a taxa de esgoto, 
uma vez que não trata o es-
goto recolhido, a segunda, 
na área criminal, como po-
luidora.
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Alerta: a água da sua torneira
pode estar contaminada

Na semana em que Corsan anuncia ampliação no sistema de abastecimento,
surgem denúncias quanto à qualidade da água distribuída

Na última sexta (25), a Corsan 
reuniu autoridades e imprensa 
para anunciar o investimento de 
R$ 12.898.185,25, com recursos pró-
prios, para aumentar a capacidade 
de abastecimento de água em Ca-
nela em Gramado.

Paralelamente, a companhia 
trabalha para materializar a, já 
criada por lei, unidade das hortên-
sias, que vai concentrar serviços e 
servidores em Gramado.

Mas, além da dificuldade 
de atender a demanda das duas 
maiores cidades turísticas do Esta-
do, outro fato começa a preocupar 
ambientalistas e autoridades da 
região: a água que chega até sua 
torneira pode estar contaminada.

O Ministério Público de Cane-
la já investiga o caso, que pode re-
sultar em nova ação civil pública, 
tanto criminal quanto indeniza-
tória. O Comitê Caí, que reúne re-
presentantes de todas as cidades 
da bacia hidrográfica do Rio Caí, 
também já fala em contaminação 
das águas.

Segundo o promotor Paulo 
Eduardo de Almeida Vieira, a ideia 
é exigir que a água distribuída pela 
Corsan em Canela passe por uma 
análise mais criteriosa antes de 
chegar às torneiras da comunida-
de. “Queremos análises regulares 
para determinar o nível de metais 
pesados nesta água distribuída, 
existem indícios que as análises 
atuais não mais atendem as ne-
cessidades”, destaca o promotor de 
Canela.

As suspeitas são de que as 
plantações que começam a tomar 

conta dos Campos de Cima da Ser-
ra estejam usando agrotóxicos que 
estão contaminando o lençol fre-
ático e o Rio Santa Cruz, de onde a 
água de Canela e Gramado é cap-
tada, a partir do Poço da Faca, em 
São Francisco de Paula.

Assim, a água da Corsan pode 
estar chegando às nossas tornei-
ras contaminadas com metais pe-
sados e elementos químicos, vindo 
dos agrotóxicos, que o tratamento 
convencional da Corsan não está 
eliminando.

“Os vestígios são muito fortes”, 
explica um membro do Comitê Caí 
que preferiu não se identificar. “Já 
estamos fazendo estudos neste sen-
tido e tudo mostra que isso pode re-
almente estar acontecendo”.

Assim, se esta suspeita for con-
firmada, talvez o canelense não 
possa mais ostentar a qualidade 
de sua água, afinal, na zona rural 
os recursos hídricos estão poluídos 
com esgoto, fato que já está prova-
do, e a água tratada pode conter 
vestígios de agrotóxicos.

“O Município de Canela
sabe que é corresponsável”
Em entrevista à reportagem da 

Folha, o promotor de Canela disse 
que “em algum momento o Muni-
cípio de Canela vai ter que agir na 
questão do esgoto cloacal”.

Segundo Paulo Eduardo de Al-
meida Vieira, gestão após gestão, a 
Prefeitura vem sendo alertada que 
a responsabilidade sobre o trata-
mento do esgoto é dela e não tem 
feito nada para mudar este qua-
dro.

“A batata da Prefeitura já está 
no forno”, avisa Vieira, ao se refe-
rir ao fato de que, a qualquer mo-
mento o Município de Canela pode 
ser responsabilizado pela poluição 
causada pela Corsan.

“A Prefeitura sabe que aconte-
ce a poluição, tanto que já notifi-
cou a Corsan por mais de uma vez. 
Esperamos agora uma ação efetiva 
para mudar este quadro”, finalizou 
Vieira.

O Poço da Faca, no Rio Santa Cruz, de onde
a água de Canela e Gramado é captada
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O promotor Paulo Eduardo de Almeira Vieira e o
secretário de diligências do MP Marcelo Almeida
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Obra rompe
adutora e parte
de Canela fica

sem água
Não está fácil a re-

lação da comunidade 
com o abastecimen-
to de água. Na tarde 
desta quinta (31), uma 
obra de pavimentação 
na Rua Rodolfo Schlie-
per rompeu a adutora 
que abastece a parte 
central de Canela.

Com isso, algu-
mas ruas da região 
ficaram sem abaste-
cimento, tais como 
a própria Rodolfo 
Schlieper, Danton 
Corrêa da Silva e parte 
da Júlio de Castilhos.

Porém, a previsão 
da Corsan era de que o 
conserto estivesse an-
tes das 20h e o serviço 
regularizado, fato que 

não pudemos com-
provar, pois o fecha-
mento desta matéria 
aconteceu antes deste 
horário.

O acidente com o 
cano não tem relação 
com a adutora que 
abastece Gramado, 
conforme comentado 
nas redes sociais e o 
abastecimento de lá 
segue normalmente.

A obra é execu-
tada pela empresa 
Pavicon, contrata-
da pela Prefeitura de 
Canela. Apesar de a 
Corsan não ter res-
ponsabilidade sobre 
o acidente, é mais 
um fato com relação 
à falta d’água.

Obra na Rodolfo Schlieper

FOTO: FILIPE ROCH
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Prefeitura já atua na questão da 
possível contaminação da água

Na manhã desta 
quinta (31), a reporta-
gem da Folha de Ca-
nela conversou com 
o atual secretário de 
Governança de Canela, 
Paulo Nestor Tomasi-
ni, que até o início de 
janeiro era o respon-
sável pela Secretaria de 
Meio Ambiente.

Tomasini afirmou 
que, nos últimos dois 
anos, a Prefeitura tem 
feito uma forte cobran-
ça à Corsan quanto à 
questão do esgoto clo-
acal. “Nós notificamos, 
autuamos e multamos 
a Corsan, mais de uma 
vez”, afirmou.

Por outro lado, no 
que diz respeito aos 
indícios de contami-
nação da água do Rio 
Santa Cruz por agrotó-
xicos, Tomasini é enfá-
tico: “nós da Prefeitu-
ra de Canela fomos os 
primeiros a ir a campo 
para averiguar estas 
denúncias e fomos os 
primeiros a levar este 
assunto em órgãos 
como o Comitê Caí”.

A denúncia
Segundo Amilcar 

Mielniczuk de Moura, 
Engenheiro Agrônomo 
da Prefeitura de Canela 
e representante do Mu-
nicípio no Comitê Caí, 
em nossas casas, su-
postamente, estamos 
recebendo água con-
taminada por agrotó-
xicos oriundos destas 
plantações no entorno 
das barragens do “Sis-
tema Salto”, pois esses 
agrotóxicos não são 
removidos pelo trata-
mento na Estação de 

Equipamento aplicando agrotóxico em lavoura
com menos de 800 metros de distância do Rio Santa Cruz

Tratamento de Água da 
Corsan de Canela.

“O fato é que as 
chuvas carregam os 
agrotóxicos para as 
drenagens naturais e 
arroios que deságuam 
nas barragens, sendo 
conduzidos para o Rio 
Santa Cruz, onde se dá a 
captação de água para 
abastecimento de Cane-
la e Gramado, no Poço 
da Faca. A Corsan faz 
análises simples, de ro-
tina, ficando em aber-
to a análise dos atuais 
agrotóxicos, principal-
mente organofosfora-
dos e carbamatos, além 
dos herbicidas, insetici-

das de solo, fungicidas, 
inseticidas e secantes 
utilizados na produção 
de batatas”.

A posição
da Prefeitura
No Comitê Caí, a 

proposta de Canela é 
organizar um grupo de 
estudos para PSA - Pa-
gamento por Serviços 
Ambientais, como for-
ma de apoiar os agri-
cultores nessa nova 
forma de repensar o 
uso do solo e da água.

Para tanto, o comi-
tê propõe a criação de 
um Plano de Manejo 
da Bacia Hidrográfica 

do Rio Santa Cruz, onde 
serão convidados os 
promotores de Canela, 
Gramado e São Fran-
cisco de Paula e suas 
Prefeituras a criar uma 
estratégia de aborda-
gem da questão nos 
municípios, de forma 
a  proibir uso de agro-
tóxicos na bacia hidro-
gráfica de captação, 
envolvendo uma área 
equivalente aos territó-
rios de Canela, Grama-
do e São Chico, onde a 
agricultura, a pecuária 
e a silvicultura deverão 
optar por alternativas 
mais sustentáveis de 
uso do solo.

“A agricultura or-
gânica, que mais cresce 
no mercado mundial, 
poderá ser incentiva-
da, com apoio da Ema-
ter, sindicatos rurais, 
secretarias municipais 
de meio ambiente e de 
agricultura, abrindo-
se um nicho de merca-
do inédito no Estado, 
como forma de prote-
ger a água que abas-
tece as cidades, sem 
proibir uso sustentável 
do solo”, finaliza Amil-
car.

O risco é grande
Em 2003, atendendo de-

núncia de morte de peixes 
na Barragem dos Blangue, 
foi observada uma grande 
mortandade de peixes e a 
Corsan coletou amostras 
de água, porém, posterior-
mente soube-se que a em-
presa só fazia análises de 
rotina quanto a agrotóxicos 

e somente DDT era usual in-
vestigar, não sendo possível 
aproveitar as análises, pois 
o DDT já estava banido há 
mais de 30 anos e a rotina 
da empresa não havia se 
atualizado, não sendo pos-
sível saber quais os agro-
tóxicos supostamente pro-
vocaram a morte de tantos 
peixes.

Lavoura de batatas às margens da Barragem 
dos Blang, em vermelho, córregos de água 
que levam o agrotóxico ao Rio Santa Cruz

AFCEEE celebra o
Dia do Eletricitário

Ontem, 31 de ja-
neiro, a AFCEEE pro-
moveu um almoço 
em sua Sede Social 
para comemorar a 
passagem do Dia do 
Eletricitário, que é 
celebrado hoje (01). 
Na ocasião, reuni-

ram-se empregados 
ativos da CEEE-GT, os 
quais foram home-
nageados com um 
sorteio de brindes e 
também puderam 
saborear uma deli-
ciosa torta ao final 
do encontro.
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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 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

AÇÃO SOCIAL ABRIGO CASA LAR
Apoie esta ideia!
Faremos uma fes-

ta por mês para os 
aniversariantes onde 
eles escolhem o tema, 
nós damos a decora-
ção e conseguimos 
doações de comida, 
bebida e presentes! 
Também brinquedos 
para alegrar a festa!

Topas ajudar tam-
bém?

Decoração: Kit 
Festas (Samanta, Sa-
brina Gross e família)

Colaboradores: 
Pessoas que se 

dispuserem a ajudar 
na ação para crianças 
em reabilitação fa-
miliar que precisam 
de uma felicidade a 
mais.

TOTAL DE CRIAN-
ÇAS E ATENDENTES 
POR MÊS – 40

Escolha o mês e o 
que você gostaria de 
colaborar. Essa é uma 
corrente para o bem, 
quanto mais contri-
buições mais eles ga-
nham!

Contato: (54) 
999717595 (Whatsapp)

No mês de janei-
ro, a primeira ação, 

beneficiou quatro 
aniversariantes, com 
o apoio do Bazer Pin-
tando o Sete, Bazar do 
Pedrinho, Balão Mági-
co e Estância Gaúcha.

Em fevereiro, se-
rão mais dois aniver-
sariantes, que já con-
tam com o apoio do 
Time de Vôlei Tamo 
Junto.

A partir de março, 
até dezembro, todos 
os meses contam com 
crianças fazendo ani-
versário, em uma mé-
dia de três por mês.

A Ação sem fins 
lucrativos e as fotos 
das decorações se-
rão divulgadas aqui 
na Folha de Canela e 
nas redes sociais para 
aumentar as doações, 
bem como uma for-
ma de agradecer os 
comerciantes parcei-
ros.

As fotos e nomes 
das crianças não se-
rão divulgados em 
razão de estarem em 
situação de vulnera-
bilidade, conforme 
estabelece o ECA – Es-
tatuto da Criança e do 
Adolescente.

FOTOS: REPRODUÇÃO

CRERH promove parceria com o SENAC
Tendo em vista 

promover a reinser-
ção na sociedade dos 
seus acolhidos, o Cen-
tro de Reabilitação 
Emanuel Região das 
Hortênsias - CRERH, 
promoverá uma par-
ceria com o Serviço 
Nacional de Apren-
dizagem Comercial 
– SENAC. Na manhã 
desta quinta-fei-
ra (31), ocorreu uma 
reunião na sede do 
CRERH, localizada no 
bairro Várzea Grande, 
entre representantes 
de ambas as entida-
des, para o desenvol-
vimento de um pro-
jeto de cunho social 
para acolhidos e cola-
boradores do CRERH.

Estiveram presen-
tes, o Diretor Interno 
Fabiano Watzlawick 

e a Responsável Téc-
nica Andreia Nunes 
(CRERH), além de Ta-
nara Spall – Pedagoga 
e Flavia Andrade – Lí-
der Administrativa 
(SENAC). De acordo 
com a direção do Cen-

tro, o objetivo é prepa-
rar os acolhidos para 
o mercado de traba-
lho, assim como qua-
lificar e preparar a 
equipe de colaborado-
res. “Um dos processos 
da recuperação de um 

dependente é a rein-
serção social e dentro 
de um prazo de seis 
meses a nossa inten-
ção é preparar os aco-
lhidos para o mercado 
de trabalho”, destacou 
Watzlawick.

Encontro definiu o modelo do projeto que
deverá preparar acolhidos e equipe do CRERH

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

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: Técnicas de Fotografi a 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

Curso: Gestão de Equipes
Data: 18, 19 e 20 de fevereiro de 2019
Horário: segunda, terça e quarta-feira, das 
19h às 22h

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/

O ritmo Bugio nasceu no Juá

www.portaldafolha.com.br

www.portaldafolha.com.br

A temática que tenho abordado aqui na Folha 
de Canela tem cumprido um roteiro que passa 
pela informação jornalística em crônicas sema-
nais. História, Cultura e Genealogia das Famílias 
Brasileiras fazem parte de um estudo que realizo 
há décadas e, vez por outra, encontro membros 
da minha árvore genealógica na literatura e nas 
artes.

Uma linhagem, tronco ou ramo familiar 
pode gerar diversos personagens ilustres, famo-
sos e determinantes na construção de um cená-
rio que é identifi cado e reconhecido por diversas 
pessoas, parentes ou não. É o caso dos saudosos 
Irmãos Bertussi que encanta fãs espalhados em 
várias regiões do Brasil. E, para alegria minha 
eles são parentes genealógicos da minha avó 
paterna, Maria Augusta de Medeiros. A mãe dos 
Bertussi era Jovelina Medeiros de Siqueira ca-
sada com Fioravante Bertussi. Muita gente aqui 
na Serra Gaúcha se aproxima deles em diversos 
graus de consanguinidade ou até mesmo por afi -
nidade. 

Sou grato e tenho muito orgulho da amizade 
que minha família teve com o Honeyde, já que 
ele foi vizinho por muito tempo de meus pais 
quando residia no Edifício Berenice, na Rua Vis-
conde de Pelotas, em frente ao famoso Edifício 
Parque do Sol em Caxias do Sul. Depois, ele veio 
morar bem próximo da minha residência no 
Bairro Petrópolis. E nossa relação fi cou eterna-
mente gravada no livro Honeyde Bertussi - Músi-
cas, festas e bailes (EDUCS, EDIGAL, 2014) quando 
fui convidado por seus fi lhos a prefaciar referida 
obra "post mortem".  

Nas suas lembranças, Honeyde revelou a ori-
gem do ritmo do Bugio dando autoria a um anti-
go gaiteiro do povoado do Juá. Transcrevo o texto 
que faz parte importante da história da música 
tradicionalista: "Nesta região, infelizmente eu 
não conheci o mais famoso e respeitado gaiteiro, 
que foi um negro criado e que viveu com a famí-
lia Leitão. Ele tinha um instrumento com muitos 
recursos: três carreiras, 80 baixos e a armação 
do teclado de botão na escala cromática e, além 
de tocar, cantava e dançava. Chamavam-no de 
Virgílio Leitão, de negro Virgílio e de Virgílio do 
Juá, por ter nascido e crescido naquela região de 
São Francisco de Paula. Mais tarde, quando pas-
sei a me interessar pelo gênero de música bu-
gio, todos aqueles gaiteiros que tocavam bugio 
diziam: - Não, tu precisava ter visto o Virgílio to-
car; nunca mais ninguém vai tocar como ele; ele 
sim tocava bugio; o Virgílio do Juá foi o maior, 
nunca mais vai ter gaiteiro como aquele. Alguns 
diziam ainda: - Também, criou-se no meio dos 
bugios naquela mataria imensa coberta de pi-
nheirais...".

Esta e outras citações sugerem que o Festival 
Ronco do Bugio que se realiza anualmente em 
São Chico deveria ter pelo menos um dia dedi-
cado ao Juá e ao Negro Virgílio, por justiça, e se o 
povo de lá se interessar sobre o assunto.

Veja mais em www.fuj.com.br

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

O Fandango e o fandango
baile. (Primeiro aparte)

“A Chimarrita – Balão 
Não é para todos dançar 

É pra que tem o pé leve, ai meu bem
Pra quem sabe sapatear”

Com estes versinhos da antiga dança fandan-
guista Chimarrita – Balão, iniciamos nosso 
tema: Fandango, fandango baile.

Muitos tradicionalistas desconhecem as dife-
renças entre o Fandango primitivo de origem na Pe-
nínsula Ibérica, dançado por homens e o Fandango 
baile, das danças e cantigas fandangueiras.

No livro Aspectos da Sociabilidade Gaúcha o 
pesquisador e folcloristas Paixão Côrtes descreve 
em seu livro em parceria com Barbosa Lessa, a ori-
gem do Fandango Sapateado tropeiro.

“Apresenta uma característica maior: a de ser 
dançado apenas por homens. No Rio Grande do Sul 
ele de disseminou principalmente da rota dos tro-
peiros “birivas”, tropeiros de mulas entre o pólo de 
Cruz Alta – Santo Antonio da Patrulha e o pólo de 
Sorocaba, e ainda hoje freqüente entre a gente do 
campo de municípios paulistas como Sorocaba, Ta-
tuí e Itapetininga”.

Dentro do “ciclo tropeirista” a dança do Fan-
dango Sapateado é exclusivamente masculina com 
fi guras determinadas, em solo, duplas ou conjunto, 
alegre, traduz o ambiente e o homem campestre, 
habitat natural pastoril; aliado a outros temas do 
mesmo ciclo como a Chula, Chico do Porrete e a 
Dança dos Facões.

Ao contrário das demais não são utilizados 
objetos como “palas, cadeiras, facões, bancos etc., 
elementos estranhos ao espírito coreográfi co espe-
cífi co da dança”. (Paixão Côrtes).

Ao descrever o tema, Paixão Côrtes evidencia a 
singeleza da dança sem “malabarismos” ou expres-
sões grotescas. 

Nas danças intercalam-se sapateios, bate pés, 
palmeios, fi guras e cantorias. Principais vozes de 
comando do Mestre Dançante: Roda Grande, Tudo 
Cerra, Redobrando, Palmeio, Todos ao Centro, So-
bre-Sí, Olha o Bicho, Cara Volta, Olha o Dois, Mar-
telinho, Martelão, Caçador, Parafuso, Cerra e Pu-
cha, Aribú, Saracura, Redemunho; Outra Vez Que 
Ainda Não Vi e Arremate Final.

Como podemos perceber a dança do Fandango 
Sapateado traduz as vivências dos antigos tropeiros, 
os elementos naturais que faziam parte das suas 
jornadas, sem exageros e de natural teatralidade.

Ao som rasgado ou ponteado das antigas violas 
o cantor anunciava a dança com estes versos:

“Morena minha morena
Trabalho tenho passado, 
Meu coração tá penando 
Meu coração tá penando 
Por teu viver apartado”.

No dia 30 de janeiro, comemoramos o dia do 
Payador, data esta de nascimento do poeta, apre-
sentador de rádio, compositor e payador Jayme Ca-
etano Braun, nascido na Timbaúva, Bossoroca no 
ano de 1924 é a maior referência do verso crioulo. 
Sua obra é um legado para todos nós gaúchos, seus 
versos retratam do mais autêntico universo cam-
peiro as questões universais. Salve mestre!

Neste compasso ao som do bate-pé, palmeio e 
rosetear de esporas fi nalizamos o primeiro aparte 
deste tema. Mil Gracias!
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O apito do trem volta a
soar no centro de Canela

Estação Campos de Canella foi inaugurada na última quarta-feira

Canelenses e tu-
ristas, 55 anos 
depois, volta-

ram a esperar a che-
gada do trem e foi na 
noite de quarta (30) 
que o sino da histórica 
locomotiva La Meu-
se tocou novamen-
te, na antiga estação 
férrea, acompanha-
da de um apito. Este 
simples conjunto de 
sons anunciava que 
a máquina – um dos 
símbolos do desenvol-
vimento do município 
– não só estava de vol-
ta, mas, novamente, 
traria orgulho e de-
senvolvimento para 
a cidade, desta vez a 
serviço do turismo.

Estação Campos 
de Canella
A Incorporadora 

Novalternativa apre-
sentou a primeira 
parte do projeto à co-
munidade, que com-
preende a reforma da 
antiga estação férrea 
e da locomotiva.

Era possível ver 
o encantamento das 
pessoas com o espaço 
revitalizado, que será 
referência na região. 
Ao mesmo tempo, o 

centro da cidade ga-
nhou mais luz e vida.

João Corrêa
e Benito Urbani
Dois nomes que 

ficam frente a frente 
em Canela, João Cor-
rêa, que dá nome à 
Praça, e Benito Urba-
ni, que dá nome ao 
Largo em frente a Es-
tação Férrea.

Estes dois perso-
nagens, através de 
uma encenação, ini-
ciaram o espetáculo 
de apresentação da 
Estação Campos de 
Canela, em uma con-
versa, das janelas do 
prédio da Estação.

João Corrêa, vi-
sionário, fundador de 
Canela e responsável 
pela chegada do trem 
à região. Benito Urba-
ni, que dedicou à vida 
ao amor às máquinas 
a vapor. Benito foi 
proprietário da única 
oficina da região que 
consertava locomo-
tivas e é o inspirador 
do parque Mundo a 
Vapor, sócio do em-
preendimento no que 
diz respeito à recupe-
ração do prédio e da 
locomotiva.

Comunidade prestigiou a inauguração 
do empreendimento

FOTO: RAFAEL CAVALLI/DIVULGAÇÃO

Encenação trouxe João
Corrêa e Benito Urbani
para prédio da estação

“E se chegamos 
aqui, então
podemos ir além”
A frase acima faz 

parte da música can-
tada pelos artistas da 
D’arte Multiarte, em-
presa com know-how 
em construir sonhos 
a partir da mistura de 
música, dança, circo, 
teatro e tecnologias, 
mas, que dessa vez, 
assumiu uma res-
ponsabilidade ainda 
maior: contar a traje-
tória da própria famí-
lia, Urbani.

A diretora-geral do 

Espetáculo contou parte
da história da cidade 

FOTOS: FRAN
CISCO ROCH

A

Mundo a Vapor, Leni-
se Urbani Travi, lem-
brou que a chegada do 
trem revolucionou a 
região. “Hoje também 
estamos fazendo his-
tória, unindo as pes-
soas do passado, com 
a experiência do pre-
sente e a esperança no 
futuro”. 

O prefeito Cons-
tantino Orsolin disse 
que “muita gente fez 
a vida através deste 
trem, muita família 
foi sustentada por ele. 
Uma história riquís-
sima que estava em 
decadência absoluta”. 
Por fim, citou as fa-
mílias Urbani e Cor-
rêa como “imprescin-
díveis” para Canela, 
parafraseando Bertolt 
Brecht.

Um marco
para Canela
A Estação Cam-

pos de Canella é um 
marco na história 
moderna da cidade. 
Assim como a chega-
da do trem, em 1924, a 
abertura do empreen-
dimento representa 
um novo momento, 
de crescimento e de 
afirmação.

“Orgulho” e “nos-
sa cidade merecia um 
espaço assim”, foram 
as frases mais ouvi-
das na noite.

A  Novalternativa, 
incorporadora que de-
senvolveu e executou 
o projeto, tem pla-
nos para muito mais. 
Quando concluído, o 
espaço terá 42 espa-
ços comerciais distri-
buídos 5.900m², além 
de uma Rua Coberta e 
o esperado Memorial 
do Trem. Além disto, 
o diretor da empresa 
Fernando Bassani já 
pensa em uma pro-
posta complementar 
para desenvolver ain-
da mais o espaço. “Há 
alguns anos, olhamos 
para o lado e encon-
tramos uma estação 

que estava liquidada, 
uma locomotiva que 
precisava de socor-
ro e uma região que 
necessitava de am-
paro. Nós encaramos 
o desafio”, avalia. “É 
uma grande realiza-
ção poder entregar 
um espaço tão impor-
tante para a cidade. 
Tudo surgiu daqui, é 
um ícone. Para nós, 
o sentimento é muito 
diferente, é a possibi-
lidade de continuar a 
fazer com que fique 
cada vez melhor e 
maior. Esse é o nosso 
desafio”.

Talvez, no futu-
ro, Bassani seja lem-
brado ao lado de João 
Corrêa e de Benito Ur-
bani, por seu espírito 
empreendedor.
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Fernando Bassani
e Constantino Orso-
lin, no corte da fita 
inaugural. A tesoura, 
em tamanho au-
mentado é criação 
do Big Land, atração 
que tudo é apresen-
tado em tamanhos 
gigantes

Vagão do
Mundo a Vapor
Viajar no tempo 

através de emoções 
traduzidas em artigos 
capazes de expres-
sar boas lembranças. 
Essa é a proposta do 
vagão do Mundo a 
Vapor junto a Estação 
Campos de Canella. O 
espaço é nobre, pois 
fica junto à histórica 
locomotiva La Meuse, 
fabricada na Bélgica 
em 1909, que passou 
por um processo de 
recuperação viabiliza-
do pelo Mundo a Va-
por.

O vagão do reúne 
peças que ajudam a 
contar histórias. Re-
lógios de parede, reló-
gios de mesa, bonecas 
de coleção, chaveiro 
com apito de trem, 
canecas, copos shot 
colecionáveis, cane-
tas-tinteiro e uma 
variedade de itens 

fazem um resgate do 
tempo e podem ser 
um presente criativo 
e surpreendente.As 
peças são exclusivas 
e remetem a Revolu-
ção Industrial fazen-
do uma releitura ele-
gante para adornar 
os mais variados am-
bientes.  

Figurinos exclu-
sivos foram criados 
para que a experiência 
da foto de época seja 
emocionante. Além 
da vestimenta para 
adultos e crianças, 
acessórios como cha-
péus, colares e malas 
criam a composição 
ideal para que a foto-
grafia junto à locomo-
tiva fique eternizada 
não só na impressão, 
mas também nos co-

rações das pessoas.
Outro atrativo que 

chama a atenção de 
quem visita a bouti-
que é o relógio a vapor 
que está em exposi-
ção. Ele era uma das 
principais atrações do 
Mundo a Vapor por se 
tratar de uma verda-
deira relíquia: existem 

apenas dois relógios 
no mundo que são 
movidos a vapor. Um 
está em Vancouver 
(no Canadá) e o outro 
é este, que foi produ-
zido artesanalmente 
por Omar Urbani a 
partir da imagem de 
um cartão-postal do 
relógio canadense.

FOTO: M
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Estação do
Chocolate Florybal
Conhecida pelas 

suas lojas ousadas, 
seu parque temáti-
co e pela produção 
de chocolates de alta 
qualidade, a fabrican-
te Florybal Chocola-
tes abre sua Estação 
do Chocolate junto à 
Campos de Canella.

No local, passa o 
trem Florybal, que traz 
consigo histórias, per-
sonagens em um lo-
cal especial nomeado 
de vagão das drágeas, 
onde os consumidores 
podem experimentar 
os produtos da em-
presa de uma forma 
diferenciada.

Público
A Estação Cam-

pos Canella já abriu 
as portas ao público, 
que pode conhecer as 
transformações e vi-

FOTO: D
IVU
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sitar as operações que 
já estão em funciona-
mento com restau-
rante, café e artesa-
nato. O Parque  Alpen 
Park abrirá em breve 
seu espaço na Esta-
ção.

Horário: Fevereiro 
- lojas das 10h às 22h. 
Restaurantes das 11h 
às 22h.

Na quinta (31), espaço já recebeu
a visitação, o trem é a maior atração

FOTO: FILIPE ROCH
A

Mamãe Marieli e Papai Ezio, curtindo ansiosos
a espera pela chegada do Vicente!!

Maria Luiza junto dos papais
Keli Both e Diego Viezzer festejando
seus 4 meses no último dia 18.

Thielen Calero à espera de Bernardo

FOTO: JENIFER LAUFFER
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Família Mundo a Vapor comemora o retorno do trem em Canela. Na foto,
Mariane Urbani, Alfredo Shäffer, Lenise Urbani Travi e Caren Urbani Facchin. 
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Adicione um comentário...

Estação Campos de Canella
FOTO: DIVULGAÇÃO

Tiago, Valdir, Janete e Jordana Cardoso,
proprietários da Florybal, contentes com

o novo espaço, no empreendimento
Campos de Canela.

Aurélio Bianchi e Maqueles Suzin, 
franqueados Casa da Velha Bruxa em 

Canela comemoram a chegada da  
personagem na cidade.

Os gramadenses Luis Guilherme
e Viviane Steffens foram recebidos 
pelo anfitrião João Vicente Corrêa,

na Feijoada da Sorte, que aconteceu 
em Capão da Canoa.

Fevereiro será de muita dança na 
D'arte Espaço Multicultural, em Canela. 
Dias 11, 18 e 25 de fevereiro, o espaço 

oferece dois cursos intensivos de
verão com aulas de funk e jazz.

FOTOS: REPRODUÇÃO

Aconteceu nos dias 25 e 26 de janeiro
a primeira edição do festivalnativista de 

tema (nos moldes de festival de barranca) 
o 1°QUERÊNCIA DO VERSO E TRADIÇÃO, no 
Sítio Tradição, da propriedade de Maurício 

Muniz na cidade de Gramado. 
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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) ::

Cristina Moura

Papo Simples

Nome: Cristina de Cássia Faria Moura
Idade: 50 anos
Filiação: Dario Moura e Terezinha Faria
Formação: Enfermeira e Pedagoga
Trabalho: Enfermeira da Prefeitura Municipal 
de Canela
O que te deixa sem jeito: Elogio
Uma alegria: Viver
Uma decepção: Ainda não ter realizado meu 
mestrado
Ponto forte: Persistente
Ponto fraco: Minha família
Cor preferida: Amarela
Prato preferido: Saladas
Bebida: Água e Vinho
Esporte: Caminhada e Treino Funcional
Hobby: Netflix, Cinema
Programa de TV: Séries
Que fazer no domingo: Caminhada, chimar-
rão, curtir o dia
Animal de estimação: Cachorros Feijão e Pre-
tinho e a gata Mima
Um filme: O Som do Coração
Uma música: Ruas de Outono de Ana Carolina
Um livro: O caçador de pipas
Um defeito: Estabanada, agitada
Uma qualidade: Companheira
Uma saudade: dos meus avós
Um sonho de criança: Realizado! Ser enfer-
meira
O que mais admira numa pessoa: Sinceridade
O que mais detesta numa pessoa: Falsidade e 
Crueldade
O que tu mudaria em Canela: NADA.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Detesto! Mas respeito quem gosta.
Educação: A base de tudo.
Religião: Religião é a humanidade com a espi-
ritualidade e seus próprios valores morais.
Amor: Cléo Port, sem ele a vida seria sem 
graça!
Família: Minha VIDA. Família feliz é um 
refúgio que prevalece de pé, mesmo quando 
as maiores tempestades passam pelas nossas 
vidas
Amizade: Desenvolve felicidade e reduz sofri-
mento
Casamento: Amizade, respeito, carinho, com-
panheirismo

*UM RECADO:
“A alegria está na luta, na tentativa, no so-
frimento envolvido e não na vitória propria-
mente dita” Mahatma Gandhi

No dia 24 de janeiro foram os 3
aninhos da Helena, festa linda no
espaço Alpen Kids no Alpen Park!

Larissa Elias Wasem que esta semana no 
dia 29 completou 6 aninhos. Parabéns!

Newborn com 7 dias da pequena
Helena dos Reis Sizinando

Smash cake do 1 aninho do 
Rômulo Gael Medina Benetti

Noah Chaves Dinarte tirando 
uma selfie na escolinha

FOTO: BRUNA AREND FOTOGRAFIA

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: CANELA FOTO E ARTE
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*Comunicamos o falecimento da Sra. Irma
Cumelatto de Brito, 83 anos. Deixa seus filhos
Tania, Jose Roberto, Fatima, Sonia e esposo
Jose Nivaldo de Brito.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Andradina
da Silva Pereira, com 71 anos, deixa seu filho Luiz. 

*Comunicamos o falecimento do Sr. Airton
Ramos Zimmermann, com 74 anos. Deixa os filhos 
Alexandre, Canile e Paloma.

 *Comunicamos o falecimento do Sr. Domingos 
Dreher, com 76 anos. Deixa as filhas Loiva, Mar-
cia (in memorian) Neusa (in memorian) e esposa 
Noelia.

*Comunicamos o falecimento de Luan Leoni, com 
29 anos. Deixa a filha Valentine e esposa Tais. 

*Comunicamos o falecimento de Ana Carolina 
Canto Dussarrat, com 24 anos. Deixa os pais Diogo 
e Isabel e irmãos Marcus e Mariane.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Zelmira 
Gremo Pezzi, com 80 anos, deixa os filhos Aurora e 
Carlos Humberto. 

*Comunicamos o falecimento do Sr. João Pedro 
Correa, com 64 anos. Deixa o filho Simão. 

• Faleceu em 23/01/2019 Eloi Roos Schmitz, 59 anos,  
morador da Linha So João. Deixa mãe, irmãos, 
filhos, netos e padrasto. Servicos fúnebres foram 
realizados pela Funeraria Divina Paz.
 
• Faleceu em 28/01/2019 Luan Leoni. Casado. 29 
anos, morador do Bairro São Rafael. Deixa esposa, 
filha e mãe. Servicos fúnebres foram realizados 
pela Funeraria Divina Paz.
 
• Faleceu no dia 28/01/2019. Luis Carlos Foss,
o “Potranca” aos 63 anos. Morador do Bairro Vila 
Dante. Deixa filhos e mãe. Os servicos fúnebres 
realizados pela Funerária Divina Paz.

REFERENTE AOS EDITAIS DO CONCURSO PÚBLICO
Nº 01/2018, ABERTO PELO EDITAL Nº 34/2018

Serão publicados no mural da Prefeitura Municipal de Ca-
nela, bem como nos sites <www.canela.rs.gov.br> e <www.
unars.com.br>, em 04/02/2019, Edital que Divulga Deci-
são dos Recursos sobre Cartão de Respostas e no dia 
05/02/2019, Edital com informações sobre a Prova Prá-
tica para o cargo de Agente Administrativo, a realizar em 
17/02/2019, informando critérios, local, horário e outras in-
formações necessárias.
 Canela, 1º de fevereiro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

OBITUÁRIO ---------------------

Edital de Casamento nº 6087

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: CARLOS FREDERICO REIS VOGES, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, 
corretor de imóveis, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua João Manoel Corrêa, n° 75, Apto. 306, nesta Cida-
de e MARIANA PÜTTEN DE OLIVEIRA, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Porto Alegre, advogada, 
solteira, domiciliada e residente na Rua João Manoel 
Corrêa, n° 75, Apto. 306, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 24 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital de Casamento nº 6088

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: VOLNEI DO NASCIMENTO MACHA-
DO, natural deste Estado, nascido na Cidade de Passo 
Fundo, supridor, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
Santa Rita, n° 133, Bairro Vila Dante, nesta Cidade e VA-
NESSA RODRIGUES ERTHAL, natural deste Estado, 
nascida nesta Cidade, operadora de caixa, solteira, do-
miciliada e residente na Rua Santa Rita, n° 133, Bairro 
Vila Dante, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 29 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital de Casamento nº 6089

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: ÍGOR HIGINO PEREIRA, natural deste 
Estado, nascido nesta Cidade, vendedor, solteiro, domi-
ciliado e residente na Rua Quaray, n° 50, Apto. 03, Bairro 
Santa Terezinha, nesta Cidade e JÉSSICA FERNANDA 
CUSTÓDIO, natural deste Estado, nascida na Cidade de 
Engenho Velho, caixa, solteira, domiciliada e residente 
na Rua Quaray, n° 50, Apto. 03, Bairro Santa Terezinha, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 29 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital de Casamento nº 6090

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: VALERIO KRUMMENAUER, natural des-
te Estado, nascido nesta Cidade, comerciante, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua São João, n° 358, Bairro 
Eugênio Ferreira, nesta Cidade e CORDELIA MEYER 
ROOS, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, apo-
sentada, solteira, domiciliada e residente na Rua São 
João, n° 358, Bairro Eugênio Ferreira, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 30 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital de Casamento nº 6091

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: GLAUBER ELIAS MARQUES, natural 
deste Estado, nascido nesta Cidade, professor, solteiro, 
domiciliado e residente na Avenida João Pessoa, n° 367, 
Centro, nesta Cidade e FERNANDA ROOS KRUMME-
NAUER, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, 
fonoaudióloga, solteira, domiciliada e residente na Ave-
nida João Pessoa, n° 367, Centro, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 30 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital de Casamento nº 6092

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que preten-
dem casar: RUAN ARAMIS DIAS PINTO, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de Gramado, professor, soltei-
ro, domiciliado e residente na Rua José Joaquim Raymun-
do, n° 06, casa 06, Bairro Vila Boeira, nesta Cidade e 
DANIELE RAMIRES DA SILVA ROBAINA, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Canguçu, advogada, soltei-
ra, domiciliada e residente na Rua José Joaquim Raymun-
do, n° 06, casa 06, Bairro Vila Boeira, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 30 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital de Casamento nº 6093

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: ELOI FRANCISCO BERTOLUCCI 
JUNIOR, natural deste Estado, nascido na Cidade de 
Gramado, gerente operacional, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Tia Laura, n° 60, Bairro Bom Jesus, 
nesta Cidade e LUCIANA DOS SANTOS PEREIRA, 
natural deste Estado, nascida nesta Cidade, supervi-
sora de lavanderia, solteira, domiciliada e residente na 
Rua Tia Laura, n° 60, Bairro Bom Jesus, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da 
lei.

Canela, 30 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Edital de Casamento nº 6094

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: ALEXANDRE LEITE, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de Bom Princípio, aten-
dente, solteiro, domiciliado e residente na Rua Luiz 
Fachin, n° 66, Bairro São Luiz, nesta Cidade e LEAN-
DRA BRANDO LEONI, natural deste Estado, nascida 
na Cidade de Cambará do Sul, atendente, solteira, do-
miciliada e residente na Rua Luiz Fachin, n° 66, Bairro 
São Luiz, nesta Cidade. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

Canela, 31 de janeiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora



CUIDADORA DE
IDOSOS E ENFERMOS.
TENHO
DISPONIBILIDADE DE 
HORÁRIOS. SOU
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FONE: 54 98153.2616

Sexta-feira, 1 de fevereiro de 2019 CLASSIFICADOS .15

 Apartamento mobiliado, com 01 dormitório, sala e cozinha, 
banheiro, sem garagem, localizado na Rua Londres, 138, Eugenio 

Ferreira. Aluguel R$ 850,00 + taxas.

Apartamento, com 02 dormitórios, sala, cozinha com lavanderia, 
banheiro, box para carro, localizado na Rua Londres, 138, Eugenio 

Ferreira. Aluguel R$ 850,00+taxas

Apartamento semi-mobiliado, com 02 dormitórios (01 suite),
sala com lareira, cozinha com lavanderia, banheiro, vaga

coberta para carro, localizado na Rua dos Papagaios, 376,
Quinta da Serra. Aluguel R$ 2.500,00+ 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 2/3 
quartos. 99695.07575.

VENDO Medidor
de glicose. R$ 100,00. 
Novo com lancetas. 
54 99695.0575.

Casa, com 03 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro,
lavanderia, cobertura para
carro, localizada na 
Rua Augusto Pestana, 
1156, Centro. Aluguel R$ 
1.400,00+Iptu.

Apartamento,
com 01 

dormitório, sala, 
cozinha com 

lavanderia, ba-
nheiro, box para 
carro, localizado 
na Rua Rodolfo 
Schilieper,279, 
Centro. Aluguel 
R$ 1.000,00+ 

taxas

JOGOS 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

ALUGO Apartamento 
Kitnet fundos,  mobilia-
do situado no centro de 
Canela. Duas quadras da 
Catedral de Pedra, com 
sala, cozinha completa, 
conjugada com TV e sofá,  
cama, um dormitório 
com cama de casal, com 
banheiro e vaga para um 
veiculo em pátio fechado 
e coberto. Contato fones 
(54) 99148-2579 ou
(54) 98133-0846 ou
(54) 3282-8069 c/ Saulo.

SERVIÇOS de Eletricista 
Leandro Soares.
Também trabalhamos 
com reformas. Fone
(51) 98270-1451 e
(51) 98204-1366. 
Email: tatiana.cidade@
gmail.com.

ALUGO Apartamento 
Super bem localizado em 
Capão Novo, com box 
e condomínio cercado. 
Fone: 54 98147.2994.

ALUGO Casa com
dois quartos, sala,
cozinha, banheiro e
área de serviço. Rua
Angelo Sartori, 248.
Vila Olimpica. Várzea 
Grande.  Gramado.
R$ 950,00. Um mês de 
caução. Livre de água e 
luz. Fone: 996625920 
ou 999040995 Não
aceitamos animais.

VENDO Casa em
Canela no bairro Santa 
Terezinha. Terreno 14 X 
35m. Área construída
de 132 m2. Fone 54 
98147.2994.

VENDO Baixo Benson
Daytona5. Ativo. Ótimo
estado. 5 cordas.
Fone: 98170.4336.

VENDO Bicicleta nova
Aro 26 Cadeado Novo.
R$ 590,00. 21 marchas.
Fone: 51 99672.4120. 
(Canela).

Tortas da Dinda. Aceito 
encomendas de bolos
e salgadinhos pra festa
ótima qualidade. Fone: 
54 99967.1103 Débora.

VENDO Terreno 824m2 
Aprox 21 x 40. Rua Érico 
Verissimo 312, há 3min 
da Catedral de Pedra. 
Contém 2 casas de
madeira com aprox
35m2 + mesanino,
inacabadas. Cercado com 
aprox. 5 mil pedras de 
areia. Valor de 255mil. 
Fone: 54 9905-5989.

VENDO Siena 2014.
R$26.900,00. Aceito 
trocas. Consigo financia-
mento. 98118.5555.

VENDO Cruze sedan.
2012. R$43.900,00. 
Aceito trocas. Consigo
financiamento. Fone 
98118.5555.

VENDO Onix ltz 1.4 
R$41.000,00. Aceito
troca consigo financia-
mento. 98118.5555.

VENDO HB20. 2015. 
R$36.900,00. Aceito
troca. Consigo financia-
mento. 98118.5555.

VENDO Astra 2010. 
R$26.900.00. Aceito 
troca e consigo financia-
mento. 98118.5555.

VENDO Uno fire
economy 4 portas 2009. 
R$14.900,00. Aceito 
troca consigo financia-
mento 98118-5555.

MERCADO D'BOMBACHA CONTRATA: Auxiliar de Açougue. 
Salário compatível com a função. Entregar currículo no mercado, 
na Rua Assis Brasil, 1026 - Leodoro Azevedo - Canela/RS
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CONITINUAÇÂO DAS SÚMULAS DA PÁGINA ANTERIOR >>> de janeiro de 2019. CONTRATO NÚMERO 026/2019 –  ADELAR KROHN M, CNPJ  08.612.255/0001-17, Inexigibilidade 
de Licitação  vínculo ao edital de Chamamento Público 03/2018, art 25, caput. Objeto – Aquisição de uma vaga para atendimento, em regime asilar, para o idoso Sebastião Rufino de Lima, 
encaminhado através de indicação da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, acompanhado de relatório Social. Valor – R$ 998,00 (novecentos e 
noventa e oito reais), mensal. Vigência – 27 de janeiro de 2020. Assinatura – 28 de janeiro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 250/2018 – APPIAENG CONSULTORIA 
LTDA, CNPJ 16.709.101/0001-76, Dispensa de Licitação, art. 24, I. Prazo – 27 de janeiro de 2019. Assinatura – 08 de janeiro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
134/2016 – BANRISUL CARTÕES S/A, CNPJ 92.934.215/0001-06, Pregão Presencial 58/2016. Prazo – 27 de dezembro de 2019. Assinatura – 08 de janeiro de 2019. QUARTO ADITIVO 
AO CONTRATO 073/2016 - ST. HUBERTUS PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 87.963.542/0001-48, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Objeto – Por solicitação do LOCADOR, as partes acordam 
a sua substituição para MARINA SCHLIEPER, inscrita no CPF sob número 169.135.070-20. Assinatura – 11 de janeiro de 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 105/2017 
– CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04, Concorrência Pública 06/2015. Prazo – 11 de fevereiro de 2019. Assinatura – 13 de janeiro de 2019. 
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 132/2016 – MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA ME, CNPJ 08.517.655/0001-43, Concorrência Pública 07/2016. Valor – R$ 9.649,38 
(nove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos) por mês. Prazo – 27 de dezembro de 2019. Assinatura – 15 de janeiro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 
DE LOCAÇÃO Nº 131/2016 – S & S EVENTOS LTDA, CNPJ 14.468.964/0001-73, Concorrência Pública 07/2016. Valor – R$ 2.674,08 (dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oito 
centavos) por mês. Prazo – 27 de dezembro de 2019. Assinatura – 15 de janeiro de 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 035/2017 – MRG ENGENHARIA E CORPORAÇÃO 
LTDA ME, CNPJ 14.574.730/0001-00, Tomada de Preços 10/2016. Prazo – 11 de agosto de 2019. Assinatura – 16 de janeiro de 2019. SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 173/2017 
– GARCIA & NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ 17.671.431/0001-82, Concorrência 10/2017.  Prazo – 09 de março de 2019. Assinatura – 23 de janeiro de 2019. SEGUNDO 
ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 204/2018 – B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI, CNPJ 28.080.732/0001-58, Tomada de Preços 13/2018. Prazo – 20 de fevereiro 
de 2019. Assinatura – 28 de janeiro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 001/2018 – RODRIGO BASSO DA SOIS, CPF 006.755.540-39, Credenciamento 03/2013. 
Prazo –  02 de janeiro de 2020. Assinatura – 28 de janeiro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 002/2018 Contratante – SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS 
S.A., CNPJ 83.483.230/0001-86, Dispensa de Licitação, artigo 24, II. Prazo –  02 de janeiro de 2020. Assinatura – 28 de janeiro de 2019. DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
004/2014 – ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DAS FLORES, CNPJ 18.174.187/0002-96, Credenciamento Público 05/2013. Prazo –  10 de janeiro de 2019. Assinatura – 28 de janeiro 
de 2019. DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 050/2014 – ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DAS FLORES, CNPJ 18.174.187/0002-96, Credenciamento Público 05/2013. 
Prazo –  10 de janeiro de 2019. Assinatura – 28 de janeiro de 2019. DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 084/2014 – ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DAS FLORES, 
CNPJ 18.174.187/0001-05, Credenciamento Público n° 05/2013. Prazo –  10 de janeiro de 2019. Assinatura – 28 de janeiro de 2019. DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 087/2014 
– ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DAS FLORES, CNPJ 18.174.187/0002-96, Credenciamento Público 05/2013. Prazo –  10 de janeiro de 2019. Assinatura – 28 de janeiro de 
2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 250/2018 – APPIAENG CONSULTORIA LTDA, CNPJ 16.709.101/0001-76, Dispensa de Licitação, art. 24, I. Prazo – 13 de março de 
2019. Assinatura – 31 de janeiro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 254/2018 – GISELE CRISTIANE ROSSA – CAU A130493-3, CPF 827.736.530-68, Dispensa de 
Licitação, artigo 24, I. Prazo –  15 de fevereiro de 2019. Assinatura – 31 de janeiro de 2019.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 284/2018 – Fundação Cultural de canela, CNPJ 
90.614.645/0001-07, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, III. Objeto: inclusão na Cláusula Primeira – Objeto, do referido Contrato, mais 17 (dezessete) reapresentações do espetáculo “O Brilho 
do Teu Olhar” no período de 07 a 13 de janeiro de 2019, em frente à Catedral de Pedra.

Paulo Nestor Tomasini
Secretaria de Governança, Planejamento e Gestão

Canela, 01 de fevereiro de 2019.
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Jovem de 24 anos morre
em acidente na RS-020,
em São Francisco de Paula

Um acidente, por 
volta das 19h50min 
de sábado (26), no Km 
103 da RS-020, em São 
Francisco de Paula, al-
guns quilômetros an-
tes da ponte do Rio do 
Pinto, sentido Litoral 
- Serra, vitimou Ana 
Carolina Canto Dussa-
rat, 24 anos.

Segundo dados 
do Policiamento Ro-
doviário de Lageado 
Grande, que atendeu a 
ocorrência, o carro em 
que a família viajava, 
um Renault/Megane, 
saiu da pista e capo-
tou, batendo em uma 
árvore. Ana Carolina 
faleceu no local.

Os pais da jovem, 
Diogo Dussarat, 60 
anos, e Izabel Dussa-
rat, 54 anos, além do 
namorado Cícero da 
Silveira Christiano, 
foram socorridos pelo 
Samu e Bombeiros de 
São Francisco de Pau-
la e encaminhados ao 
Hospital daquela cida-
de.

Diogo, que é agen-

te de trânsito da Pre-
feitura de Canela, foi 
transferido para o 
Hospital de Caridade 
de Canela e seu esta-
do é estável. Cícero 
foi transferido para 
o Hospital da PUC, na 
Capital, enquanto Iza-
bel está internada no 
HPS de Canoas.

Falecimento

Carro atingiu uma árvore após
sair da estrada e capotar

comoveu
comunidade
Ainda na noite de 

sábado (26), amigos e 
familiares se mani-
festavam nas redes 
sociais pela perda de 
Ana Carolina. O corpo 
da jovem foi cremado 
na tarde de segunda 
(28), em Canela, com 
homenagens e muita 
comoção.

Ana Carolina
Canto Dussarat

Fotos: Reprodução

Acidente grave na Canela - Gramado
Um acidente por 

volta das 18h de do-
mingo (27), deixou pelo 
menos dois feridos e 
bloqueou o trânsito 
em uma das pistas da 
ERS 235, Estrada Cane-
la – Gramado, poucos 
metros à frente da ró-
tula em frente ao Ho-
tel Pampas da Serra.

O GM/Spin, placas 
ITU-2432, de Canela, 
se deslocava no sen-
tido Gramado – Cane-
la, quando o condutor 
perdeu o controle do 
veículo, atravessan-
do o canteiro central 
e colidindo na lateral 
do GM/Prisma, placas 
QOA-8168, de Belo Ho-
rizonte/MG, que tra-
fegava na pista com 

sentido Canela – Gra-
mado.

Com a força do 
impacto, pelo menos 
duas pessoas do Pris-
ma ficaram feridas e 
conduzidas pelo Samu 
ao Hospital de Canela. 

Uma delas foi retirada 
com a técnica de ân-
gulo zero, na qual os 
Bombeiros retiram o 
teto do carro para che-
gar com a maca até a 
vítima.

O trânsito ficou 

interrompido no sen-
tido Canela - Grama-
do, por mais de meia 
hora, fazendo com 
que o engarrafamen-
to chegasse próximo 
à rótula de acesso ao 
Caracol.

Foto: Francisco Rocha

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DE CONSUMIDORES DE SÃO FRANCISCO 

DE PAULA LTDA - COOPAF-SERRANA
CNPJ 10.684.004/0001-90 Insc. Est. 119/0031490 -

Reg OCERGS 01807

CONVOCAÇÃO

 XXV ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Conselho de Administração da Cooperativa dos Produto-
res da Agricultura Familiar e de Consumidores de São Fran-
cisco de Paula Ltda.- Coopaf-Serrana,  no uso das atribui-
ções que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA TODOS 
OS ASSOCIADOS,  para a XXV ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 16 de FEVEREIRO de 
2019, na Sede da Cooperativa dos Produtores da Agricultu-
ra Familiar e de Consumidores de São Francisco de Paula 
Ltda.- Coopaf-Serrana, localizada à Avenida Santos Dumont 
sala 01 sem nº, Centro, São Francisco de Paula (RS),  às 08 
horas (oito horas) em primeira convocação, com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos associados, às 09 horas (nove ho-
ras) em segunda convocação, com a presença de metade 
mais um dos associados e às  10 horas (dez  horas) em 
terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) as-
sociados, para deliberarem sobre a seguinte.

ORDEM DO DIA

I. Prestação de contas dos órgãos de administração e 
fiscalização, compreendendo:

a) Relatório da gestão;
b) Balanço geral;
c) Parecer do Conselho Fiscal;
d) Plano de atividades da COOPAF-SERRANA para o 

exercício seguinte;
II. Destinação das sobras líquidas apuradas, já dedu-

zidas as parcelas dos fundos obrigatórios, ou o rateio das 
perdas verificadas, se o Fundo de reserva não for suficiente 
para cobri-las;

III. Análise e aprovação da apresentação de Projeto de 
Agro Indústria. 

IV. Aprovação de novos associados, e desligamento de 
alguns sócios.

São Francisco de Paula (RS),
24 de Janeiro de 2019.

José Evandir da Silva
Coordenador Geral

Avenida Santos Dumont Sala 01 sem n° - Centro
95400-000 São Francisco de Paula (RS)

E-mail: coopafserrana@gmail.com - Fone: (54) 3771.1719

Ofício SMGPG/DLC n.º 051/2019

Pregão Presencial 04/2019 – Registro de Preços para aqui-
sição de cestas básicas de gêneros alimentícios.
Pregão Eletrônico 01/2019 – Registro de Preços para aqui-
sição de fraldas descartáveis, para atendimento do progra-
ma GUD (Gerenciamento de Usuário com Deficiência).
Pregão Eletrônico 02/2019 – Aquisição de um veículo tipo 
sedam e um veículo tipo hatch para a Secretaria de Gover-
no, Planejamento e Gestão.
Tomada de Preços 03/2019 – Contratação de empresa 
para execução de obra de reforma dos passeios públicos 
do Paço Municipal, com fornecimento de materiais e mão 
de obra.
Suspensão Pregão Presencial  68/2018 – Contratação de 
serviços de agente de integração de estágio perante institui-
ções de ensino médio e superior, para prestar serviços de 
intermediação e contratação de estagiários por processos 
seletivos.
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 
licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 31 de janeiro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito  de Canela
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Ação policial em um bar
na RS-235 rende 4 prisões

Por volta das 03h 
de segunda-feira (28), 
os policiais militares 
prenderam quatro in-
divíduos em um bar 
situado as margens 
da RS-235, em uma 
das entradas do Bairro 
São José, após infor-
mações de que esta-
va ocorrendo intenso 
tráfico de drogas, al-
gazarras e perturba-
ção da ordem pública.

Dois homens, um 
de 20 e outro de 27 
anos, foram presos 
por tráfico de drogas. 
Com o primeiro foi 
encontrado um tijolo 
de maconha, com o 
segundo homem fo-
ram encontradas 10 
buchas de cocaína e 
04 comprimidos de 
ecstasy.

No estabeleci-
mento os policiais 
também prenderam 
uma gestante de 30 
anos, com ela estava 
um revólver calibre 

.38 com numeração 
raspada e municiado 
com dois cartuchos 
intactos. A mulher 
responderá por porte 
ilegal de arma de uso 

restrito. Um quarto 
indivíduo ainda foi 
preso por posse de 
maconha, mas foi li-
berado após o registro 
da ocorrência.

FOTO: REPROD
U

ÇÃO/ 1º BPAT

BM realiza três prisões no Santa Marta
Na noite de sex-

ta-feira (25), por volta 
das 21h, a BM realizou 
uma ação no bairro 
Santa Marta, na rua 
1º de janeiro, em um 
conhecido ponto de 
tráfico de drogas que 
fica situado nas pro-
ximidades da escola. 
O POE e agentes da in-
teligência prenderam 
um indivíduo por trá-
fico, outro por posse 
irregular de arma de 
fogo, além de um fo-
ragido da justiça.

Após receber de-
núncias anônimas 
de um indivíduo que 
estava efetuando dis-
paros de arma de fogo 
no interior do bairro, 
os policiais militares 
se deslocaram até o 
local e encontraram o 
suspeito mencionado 
na denúncia, na com-
panhia de seu irmão.

Ao perceber que 
seriam abordados, os 
irmãos correram para 
o interior do pátio, 
sendo ambos aborda-
dos já dentro de casa.

FOTO: REPROD
U

ÇÃO/1º BPAT

Com o indivíduo 
de 21 anos, foi encon-
trado buchas de ma-
conha já embaladas e 
fracionadas para co-
mercialização, com o 
irmão de 25 anos, foi 
encontrado um revól-
ver calibre .38 muni-
ciado com seis cartu-
chos intactos. Com os 
irmãos ainda foram 
encontrados sete apa-
relhos celulares, além 

de uma significativa 
quantia em dinheiro.

Ambos foram pre-
sos em flagrante, o 
irmão mais novo res-
ponderá pelo crime de 
tráfico de drogas, já o 
mais velho responde-
rá pelo crime de pos-
se irregular de arma 
de fogo, ele utilizava 
uma tornozeleira ele-
trônica e possui diver-
sos antecedentes.

Saindo da resi-
dência, os agentes 
ouviram um barulho 
na parte dos fundos, 
ao verificar, encon-
traram um homem 
deitado numa valeta, 
em consulta no sis-
tema, foi constatado 
que se tratava de um 
foragido do presídio 
de Canela. Ele foi pre-
so e encaminhado ao 
sistema prisional.

Autor de furto 
em farmácia é 
preso pela BM

No final da tar-
de de domingo (27), 
o POE realizou a pri-
são de um indivíduo 
que havia acabado de 
furtar um modelador 
de cabelo de uma far-
mácia na Rua Osvaldo 
Aranha, no centro da 
cidade.

Os policiais que 
realizavam um pa-
trulhamento na área 
central, ouviram na 
rede de rádio, infor-
mações sobre o fur-
to, comparecendo na 
farmácia para assistir 
imagens do videomo-

nitoramento em que o 
suspeito havia apare-
cido. Após ver as ima-
gens, os policiais ini-
ciaram buscas pelas 
imediações e logo en-
contraram o suspeito 
com o objeto furtado 
em sua posse.

O homem de 42 
anos, com anteceden-
tes por furtos seme-
lhantes foi preso em 
flagrante e conduzido 
até a Delegacia para 
registro da ocorrên-
cia. O produto foi res-
tituído para a gerente 
do estabelecimento.
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Homem é preso por 
tráfico de drogas
No domingo 

(27), por volta das 
19h20min, a BM re-
alizava um patru-
lhamento no bairro 
Santa Marta, quando 
flagraram o momento 
em que um indivíduo 
realizava a entrega de 
algum objeto para o 
outro. Os dois homens 
ficaram aparente-
mente nervosos com 
a presença da polícia, 

eles foram abordados 
logo depois. Um deles 
admitiu ser usuário, 
com ele foi encontra-
do uma pedra de cra-
ck. Com o outro, os 
policiais encontraram 
16 pedras de crack, 
ambos foram detidos 
e apresentados na De-
legacia. Um responde-
rá por posse de entor-
pecentes e o outro por 
tráfico de drogas.
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Bombeiros alertam para 
alto número de acidentes 

com motocicletas
O Corpo de 

Bombeiros de 
Canela está 

preocupado com o 
alto número de aci-
dentes em Canela 
envolvendo moto-
cicletas. Segundo o 
comandante do CBM 
da cidade, Sargento 
Miguel Oliveira de 
Souza, os dados são 
preocupantes.

Atualmente, Ca-
nela possui uma fro-
ta próxima a 3.300 
motocicletas, de 
acordo com os dados 
do Detran/RS até de-
zembro de 2018. Os 
dados de ocorrên-
cias mostram que a 
cidade tem, em mé-
dia, pelo menos um 
acidente envolvendo 
este tipo de veículo.

Em 2018, foram 
53 ocorrências, um 
dado preocupante. 
Em 2019, já ocorre-
ram 7 acidentes.

Os motivos são 
vários, “excesso de 
velocidade, impru-
dência, negligência, 
imperícia, condições 
da via, sinalização 
deficiente, são al-
guns casos”, explica 
Sargento Miguel.

Mesmo assim, 
muitos acidentes 
podem ser evitados 

Canela registra pelo menos um acidente 
com motos por semana

FOTO: FRAN
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Incêndio destrói 
duas residências
no Palace Hotel
Um incêndio des-

truiu duas casas de 
madeira, na Rua As-
sis Brasil, 1180, bairro 
Palace Hotel. Segun-
do populares, uma 
moradora colocou 
fogo na churrasquei-
ra, na casa da fren-
te. O calor provocou 
um curto circuito na 
rede elétrica, que deu 
início ao incêndio.

Os Bombeiros 
estavam atenden-
do outra ocorrência 

no Centro e então se 
dirigiram ao local. 
Chegando lá, tive-
ram muito trabalho 
para conter as cha-
mas, que já haviam 
atingido a casa dos 
fundos e ameaça-
vam as residências 
vizinhas.

Na residência da 
frente haviam mo-
radores no início do 
fogo. As duas casas 
do terreno foram to-
talmente destruídas.

FO
TO

: F
RA

N
CI

SC
O 

RO
CH

A

Motorista passa mal 
e perde o controle do 

veículo na RS-235
Na tarde da últi-

ma sexta-feira (25), 
um veículo que tra-
fegava na RS-235, em 
frente ao Parque do 
Palácio perdeu o con-
trole e invadiu o can-
teiro central, onde 
quase colidiu com 

uma árvore, parando 
a centímetros da pista 
do sentido inverso. Se-
gundo os bombeiros, o 
homem que dirigia o 
veículo Fiat/Uno, com 
placas de Criciúma, 
passou mal, causando 
o acidente.

FOTO: FILIPE ROCH
A

Avenida do Lago e Ignácio de Morais 
tem sentido de trânsito alterado

Na quinta-feira 
passada, (24), o sen-
tido preferencial da 
Avenida do lago com a 
Rua Ignácio Saturnino 
de Morais foi alterado 
pelo Departamento de 
Trânsito, atendendo 
uma solicitação do 
Corpo de Bombeiros. 
O objetivo é facilitar 
o deslocamento dos 
veículos que saem do 
quartel dos Bombeiros 

para o atendimento 
de ocorrências.

Agora os motoris-
tas que trafegam pela 
Avenida do Lago pos-
suem a preferência 
no cruzamento das 
vias. Já os motoristas 
que trafegam pela Rua 
Ignácio Saturnino de 
Morais precisam res-
peitar as sinalizações 
horizontais e verticais 
de ‘Pare’.

se seguirmos algu-
mas dicas simples 
de segurança, como 
ver e ser visto e pra-
ticar direção defen-
siva.

Se você quiser 
mais informações 
sobre estas dicas 
de evitar acidentes 
com moto, acesse o 
www.portaldafolha, 
na aba “Notícias”, 
procure a matéria 
com o título acima 
e confira um ma-
nual preparado pelo 
Corpo de Bombeiros 
de São Paulo sobre 
como evitar aciden-
tes com motos.
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Polícia Civil de Canela 
identifica homem logo 
após matar cachorro

na Vila Boeira
Na manhã da 

quinta-feira passada 
(24), a PC de Canela 
atendeu uma ocor-
rência de maus tratos 
a um animal. O fato 
ocorreu em uma resi-
dência localizada no 
Bairro Vila Boeira, foi 
quando moradores da 
localidade alertaram 
a polícia que um ho-
mem estava matando 
um cachorro a paula-
das. Agentes compa-
receram ao local.

O homem que ha-
via acabado de enter-
rar o animal, possui 
diversos antecedentes 
policiais

Detido e condu-
zindo o indivíduo à 
Delegacia de Polícia, 
ele foi interrogado e 
confessou os fatos, 
alegando ter agido a 

FOTO: REPRODUÇÃO

mando da dona do 
animal. O homem e a 
proprietária respon-
derão por maus tra-
tos.

O Delegado Vla-
dimir Medeiros, in-
formou que deixar 
animais sem alimen-

tação ou água, expon-
do-os a maus tratos 
configura crime am-
biental. Ele orienta 
aos donos cuidarem 
de seus animais, colo-
cando-os em casinhas 
ou sob a proteção de 
sol ou frio excessivos.

SÚMULA DE PRÉ-EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

O Executivo Municipal, atendendo ao disposto no art. 82 do Código Tributário Nacional e 
ao art. 167 da Lei Complementar 67/2017 (Código Tributário Municipal), redação dada pela 
Lei Complementar 10/2005, torna público que executará obras de pavimentação asfáltica, 
drenagem urbana, passeio público e sinalização nas ruas descritas abaixo, com seus res-
pectivos trechos.

PRÉ
EDITAL

LOGRADOURO TRECHO LEI MUN.

01/2019 Rua Augusto Pestana Entre as Ruas Visconde de 
Mauá e André Freferico Hei-
drich.

4.222/2018

02/2019 Rua Batista Luzardo Entre as Ruas Dona Carlinda e 
Padre Cacique.

4.223/2018

03/2019 Rua Clélia Artmann Soares Entre as Ruas João Simplício e 
Batista Luzardo.

4.224/2018

04/2019 Rua Dona Carlinda Entre as Ruas Augusto
Pestana e João Pessoa.

4.225/2018

05/2019 Rua Ignácio Saturnino de 
Moraes

Entre as Ruas Visconde de 
Mauá e Almirante Barroso.

4.226/2018

06/2019 Rua São Francisco Entre as Ruas Batista Luzardo 
e João Pessoa.

4.227/2018

07/2019 Rua Sete de Setembro Entre as Ruas Dona Carlinda e 
Padre Cacique.

4.228/2018

08/2019 Rua Visconde de Mauá Entre as Ruas Augusto Pesta-
na e João Simplício.

4.229/2018

Informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Canela/RS, na Rua Dona 
Carlinda 455, no Setor de Contribuição de Melhoria, ou através do telefone (54) 3282-
5100, Ramal 253. Os pré-editais completos estão disponíveis no mural de Publicações 
Oficiais da Prefeitura Municipal de Canela pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar des-
sa data, prazo esse em que poderá ser oferecida impugnação, caso haja interesse. 
Findo esse prazo, considerar-se-á o pré-edital integralmente aceito.

Canela, 01 de Fevereiro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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Polícia Civil de Canela apreende 150
pedras de crack e prende em flagrante

Operação, no Canelinha, identificou traficante trazido de outra cidade para vender aqui

A Polícia Civil de 
Canela realizou 
operação poli-

cial na madrugada 
desta quarta (30), para 
o combate ao tráfi-
co de drogas no Bair-
ro Canelinha. A ação 
policial investiga or-
ganização criminosa 
que comanda o tráfico 
de drogas nas proxi-
midades do Posto de 
Saúde do bairro, na 
rua Cônego João Mar-
chesi, local em que há 
concentração de ba-
res, traficantes e usu-
ários de drogas.

A Seção de Inves-
tigação da Delegacia 
de Polícia, apurando 
informações, abordou 
cerca de quinze pesso-
as em via pública du-

rante a ação policial, 
tendo em vista que, 
no local, há grande 
concentração de tra-
ficantes, usuários de 
drogas e garotas de 
programa.

Em uma aborda-
gem, dois policiais de-
tiveram dez suspeitos, 
sendo detidas e con-
duzidas à Delegacia de 
Polícia três pessoas, 
suspeitas de envolvi-
mento com o tráfico 
de drogas.

Um homem, que 
é de Farroupilha, foi 
preso em flagrante 
na ação, com ele foi 
apreendida quanti-
dade suficiente para 
fracionar até 150 pe-
dras de crack. Ele, que 
registra antecedentes 

policiais, mantinha a 
droga fracionada e es-
tava vendendo em via 
pública, sendo enca-
minhado ao Presídio 
Estadual de Canela. A 
Polícia Civil tem con-
vicção de que ele teria 
sido trazido de fora da 
cidade por outros tra-
ficantes com o intuito 
de vender drogas na-
quele local.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros afirmou 
que a movimentação 
de pessoas no local é 
muito grande duran-
te as madrugadas e 
tem origem no tráfico 
e uso de drogas, razão 
pela qual realizada a 
ação. 

A ação integra a 
Operação Anjos da Lei, 

da Delegacia de Polícia 
Regional de Gramado, 

que tem por objetivo 
coibir o uso e o tráfico 

de drogas nas imedia-
ções das escolas.

Homem de
Farroupilha preso

em flagrante, parte
da droga no chão,

durante a abordagem, 
ao seu lado

FOTO: REPRODUÇÃO

Homem morre
após passar mal
em via pública

Os Bombeiros de Ca-
nela foram acionados, na 
noite de quarta (30), por 
volta das 21h, para socorrer 
um homem que encontra-
va-se caído em via pública, 
na Rua Assis Brasil, Vila 
Maggi.

Segundo a ocorrência, 
João Pedro Corrêa, 63 anos 
estava no chão, ao lado 
de sua bicicleta, com san-
gramento no nariz e sem 
sinais vitais. Ele foi reani-
mado e levado ao Hospital 

de Canela, onde veio a fa-
lecer.

A Polícia Civil de Ca-
nela investiga o caso, se-
gundo relatos, após ter um 
mal súbito e cair, o homem 
teria sido atingido por um 
automóvel, mas a causa da 
morte, a qual vai ser con-
firmada pela necropsia, 
parece ter sido um infarto.

O corpo foi enviado ao 
DML. A família da vítima 
é de Montenegro, onde ele 
será sepultado hoje à tarde.

Carro colide contra poste
na estrada do Chapadão

Na tarde de quinta (31), um 
veículo colidiu contra um pos-
te de energia elétrica, na Es-
trada do Chapadão. Com o im-
pacto, o poste quebrou e ficou 
sobre a rua, ainda energizado.

O Corpo de Bombeiros este-
ve no local e isolou a área para 
que não houvesse acidentes 
com os fios energizados.

O condutor e seu neto, que 
estavam no veículo, nada so-
freram.

A Prefeitura e a RGE foram 
notificadas e o poste substitu-
ído.
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Estação Campos
de Canella
Finalmente a pri-

meira parte do proje-
to Estação Campos de 
Canella foi inaugura-
do e aberto ao público. 
Como canelense que 
sou (e bairrista), fico 
cheio de orgulho com 
essa obra de revitaliza-
ção do centro da cidade 
e com o resgate desta 
história tão bonita e 
tão importante.

Fica aqui o registro 
e o exemplo de como, 
com boa vontade, uma 
parceria público-priva-
da pode trazer grandes 
vantagens para ambos 
os lados.

Em pensar que este 
projeto chegou a susci-
tar dúvidas nas cabe-
ças de alguns vereado-
res da época, por razão, 
justamente, da época 
em que foi à votação na 
Câmara.

Novamente, fica 
o exemplo para novas 
parcerias que Canela 
venha a fazer.

Parabéns, Incorpo-
radora Novalternativa 
e Mundo A Vapor, por 
esse belo projeto.

Aí que eu me refiro!

Centro da cidade
Aos poucos, com a 

reformulação da Praça 
João Corrêa, com os no-
vos empreendimentos, 

com a Estação Campos 
de Canella, a revitali-
zação do Ginásio Auxi-
liadora, nossa cidade 
vai se transformando 
e mostrando que pode 
ser cada vez mais forte 
no turismo, respeitan-
do nossos patrimônios 
culturais.

Quando se olha 
para a frente, tem-se a 
sensação de que mui-
tas coisas boas virão.

Tudo isso, porém, 
tem como mola mes-
tra a força da iniciativa 
privada, não só a força, 
os recursos e a agilida-
de.

Como sempre digo, 
o poder público deve se 
preocupar com áreas 
como saúde, seguran-
ça, educação e sanea-
mento. O resto, larga 
para quem sabe e pode 
fazer: a iniciativa pri-
vada.

Corsan I
Mostrei a foto da 

nossa capa e que abre a 
matéria da página três 
ao promotor Paulo Edu-
ardo de Almeida Vieira 
e perguntei: se fosse 
uma empresa privada, 
o que aconteceria com 
o dono?

A resposta você já 
sabe!

Muito esclarecedo-
ra, também, a fala do 
biólogo Jackson Muller. 

Na entrevista, ele deixa 
claro que não terá uma 
indenização milionária 
à Corsan, caso o Muni-
cípio de Canela resolva 
romper o contrato e as-
sumir o serviço de água 
e esgoto.

Fato é que a paci-
ência com a Corsan se 
esgotou em algumas 
esferas públicas, mas 
a Prefeitura parece ter 
ainda mais um pou-
co, esperando que, por 
milagre, um órgão que 
não se modernizou e 
caiu no ostracismo, 
ainda possa ter um ser-
viço de qualidade.

Corsan II
Não é a primeira 

vez que, em um mo-
mento de crise, a Cor-
san vem para a região, 
anuncia um investi-
mento milionário e co-
loca isso como a salva-
ção da Pátria. Na sexta 
passada, anunciaram a 
colocação de R$ 12 mi-
lhões para ampliar a 
capacidade de captação 
e tratamento da água.

Talvez eu queime 
a minha língua e essa 
obra seja realizada, 
mas como escrevi em 
dezembro, dizendo que 
a ampliação da adu-
tora do Poço da Faca, 
em São Chico, ia atra-
sar, atrasou. Escrevi 
de novo, no começo de 
janeiro e aconteceu o 
atraso.

Agora, tal amplia-
ção deve demorar mais 
três meses. Eu, para 
variar, em se tratando 
de Corsan, só acredito 
vendo.

Corsan III
Li alguns comen-

tários dizendo que essa 

unificação dos serviços 
em uma unidade regio-
nal (que pra variar vai 
ficar em Gramado) vai 
ser bom.

Bom pra quem? 
Pra Corsan talvez, caso 
contrário não proporia 
essa unificação. Pode 
ser bom para Gramado 
também, mas até ago-
ra não vi uma vanta-
gem para Canela.

Além disso, deve-
mos lembrar que este 
serviço que a Corsan 
quer unificar não é es-
tadual ou regional. É 
MUNICIPAL.

O serviço de abas-
tecimento de água e de 
tratamento de esgoto 
é MUNICIPAL. A Corsan 
só realiza este serviço 
porque ele foi repassa-
do pelo Município de 
Canela.

Então, porque 
cargas d’água, com o 
perdão do trocadilho, 
temos que ter este ser-
viço administrado por 
uma unidade regional?

A Corsan esqueceu 
de perguntar ao prin-
cipal interessado se ele 
quer essa unificação: 
ao canelense, afinal é 
ele, o canelense, o seu 
patrão, nestes 252,91 
km², de área chamados 
de Canela.

Fica aqui a suges-
tão aos nossos verea-
dores, que são os re-
presentantes do povo: 
porque não fazer uma 
audiência pública para 
perguntar à comunida-
de o que ela acha disso?

Por fim, a Corsan 
afirmar que vai resol-
ver o problema da falta 
d’água chega ser uma 
piada. É nada mais, 
nada menos, que sua 
obrigação. Dizer isso 

é quase como senten-
ciar: pode ter certeza 
que o gato vai miar e o 
cachorro vai latir.

PPP – Pretensão
do PP
Corre à boca peque-

na, em rodas de con-
versas menores ainda, 
a possibilidade de ar-
ticulação do PP Cane-
lense, não apenas para 
manter o partido vivo, 
mas ter um nome for-
te para a disputa das 
eleições de 2020, com 
vistas à Prefeitura Mu-
nicipal.

A bola da vez seria 
uma pessoa que nunca 
concorreu a cargos pú-
blicos em Canela, mas 
com ligação estreita 
com a cidade e com 
larga experiência na 
administração pública, 
tendo já feito parte do 
Congresso Nacional.

Será?

Férias coletivas
Caro leitor, entra-

mos em férias coleti-
vas no próximo dia 9 
de fevereiro. Voltamos 
no dia 25 de fevereiro. 
Isso quer dizer que nas 
sextas 15 e 22 não tere-
mos a edição impressa.

Mas, descansar é 
preciso.

Por outro lado, o 
Portal da Folha na in-
ternet seguira com a 
cobertura dos princi-
pais fatos da região.

Curtiu né?

Matérias especiais
Quero agradecer 

os elogios recebidos 
pelas séries de maté-
rias especiais que te-
mos produzidos para 
o impresso da Folha. É 
recompensador ver a 
comunidade se identi-
ficar com estes temas, 
como a Sem GPS e o 
Por Dentro da Escola. 
Em março, vem mais 
por aí e queremos po-
der contar com nossos 
leitores que sempre en-
riquecem nosso conte-
údo.

Abaixo, reproduzo 
foto enviada pela lei-
tora Lourdes Nardi. Aí 
está o Banhado Grande, 
com sua capela, na dé-
cada de 1960, batizada 
de Santa Cecília, padro-
eira dos músicos.

Como sempre digo, 
somos um jornal de 
Canela, feito em Cane-
la, para os canelenses e 
região.
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