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VOCÊ PEDIU,
A GENTE
ATENTEU!

Em razão dos pedidos de leitores e anunciantes da Folha de Canela, decidimos
não interromper nossa circulação neste mês de fevereiro. Assim, teremos as edições 

impressas na sexta-feira, 15 de fevereiro, e na quinta-feira, 21 de fevereiro.
Porém, a partir de segunda (11), a redação da Folha estará fechada em razão

das férias coletivas de nossos funcionários. Contatos urgentes podem ser feitos pelo 
WhatsApp Bussines (54) 3282-2739 e no (54) 98429-7910.

As barragens da
Região são seguras?

Nossa reportagem falou com engenheiro da CEEE e revisitou
a polêmica da Barragem das Laranjeiras. Página 10

Na justiça, HCC recebe
R$ 500 mil do Governo

do Estado. Página 5

Vereador quer explicação
sobre alto preço dos

combustíveis. Página 15

Prefeitura pretende criar
34 novos cargos este mês.
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Civil fecha ponto
de tráfi co e prende 

em fl agrante no
Bairro Santa Marta
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Comemorações, confraterniza-
ções geram comilanças e exagero nas 
bebidas de álcool, vilões na busca do 
corpo saudável.

Para o especialista em nutrição 
esportiva Clayton Camargo, a melhor 
estratégia não deve ser a tentativa de 
“compensação”, mas a retomada da 
alimentação saudável já no dia se-
guinte ao evento. “É perigoso esse pen-
samento de compensar o que comeu 
durante a festa; os dias posteriores 
são muito importantes para a reposi-
ção de nutrientes que foram perdidos 
durante as comemorações, principal-
mente se a pessoa ingeriu bebidas al-
coólicas”. Para ele, o período de três a 
cinco dias depois das festas exagera-
das é essencial para se recuperar fi si-
camente dos excessos cometidos.

“Nesse período, é imprescindível 
aumentar a hidratação corporal (be-
ber muito líquido como: sucos e águas. 

Além disso, evitar alimentos com 
grande concentração de gordura, sódio 
e açúcar. O aumento dos níveis des-
sas substâncias é facilmente verifi cá-
vel logo após os exageros alimentares 
e dão muito trabalho ao fígado e aos 
rins”, explica o especialista. Ainda se-
gundo ele, aqueles que costumam se 
culpar muito pelo que ingeriram que 
procurem ser comedidos durante as 
festas e sempre que puderem deem 
lugar às frutas, águas sem gás e su-
cos, principalmente, de maracujá e 
melancia.

Em países de clima quente 
como o Brasil, o uso do fi ltro solar 
é obrigatório durante todo o ano, 
mas no verão os cuidados devem 
ser ainda maiores. As queimaduras 
de pele por exposição ao sol, além de 
aumentar o risco de câncer de pele, 
aceleram o envelhecimento, algo 
que ninguém quer.

A Sociedade Brasileira de Der-
matologia recomenda fi ltros sola-
res com fator de proteção solar (FPS) 
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“Lembre-se que as pessoas
podem tirar  tudo de você, menos o

conhecimento.” Albert Einstein

O que fazer após os 
exageros cometidos 
nas noitadas e nas 
grandes festas.

Quem tá
enrolado?

de 30 ou mais, especialmente para 
longos períodos de exposição ao sol, 
como em piscinas e praias.

O fi ltro solar deve ser usado 30 
minutos antes da exposição ao sol, 
com reaplicações a cada duas ho-
ras. É preciso ter atenção: o período 
deve ser reduzido caso a pessoa en-
tre na água.

Para se proteger ainda mais dos 
raios solares, os dermatologistas re-
comendam o uso de roupas com fa-
tor de proteção UV. Em atividades ao 
ar livre, é importante também o uso 
de chapéus e óculos escuros. A ex-
posição ao sol entre às 10h e às 16h 
(horário de verão) deve ser evitada.

Os óculos com fator de proteção 
UV são itens obrigatórios, inclusive 
para crianças, que tem os olhos ain-
da mais sensíveis. 

Curiosidade.

Ele, e a
fi scalização!

EXTRATO DO EDITAL 12/2019, DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018,
ABERTO PELO EDITAL Nº 34/2018

Consta publicado no mural da Prefeitura Municipal de Canela, bem como nos sites <www.canela.
rs.gov.br> e <www.unars.com.br>, o Edital nº 12/2019, que divulga relação dos candidatos apro-
vados que prestarão a prova prática de Agente Administrativo e divulga a data, local, horário e 
critérios para sua realização. A prova prática será realizada no dia 17 de fevereiro de 2019, com 
horário de início às 08h30min, tendo por local a EMEIF Dante Bertoluci, situada na Rua César Pe-
dro Raymundo, nº 117 – Bairro São Luiz, no município de Canela, sendo que o candidato deverá 
apresentar-se no local com meia hora de antecedência do horário de início da prova, munido de 
documento de identidade que mereça fé pública.

Canela, 07 de fevereiro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

> Edital de Casamento nº 6100 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registra-
dora do Registro Civil desta cidade de Ca-
nela, RS, faz saber que pretendem casar: 
RENÉ ARTUR MICHAELSEN WILTGEN, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, 
carpinteiro, divorciado, domiciliado e resi-
dente na Rua Rui Barbosa, n° 238, Bairro 
Vila Maggi, nesta Cidade e JOICE APARE-
CIDA FERREIRA MORAES, natural deste 
Estado, nascida nesta Cidade, auxiliar de 
cozinha, solteira, domiciliada e residente na 
Rua Rui Barbosa, n° 238, Bairro Vila Maggi, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

Canela, 06 de fevereiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS

Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

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

Especialização em Nutrição Clínica
Início das aulas: 12 de abril de 2019
Horário: 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: www.ucs.br/site/portallato/

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

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

UCS SÊNIOR HORTÊNSIAS
INSCRIÇÕES ABERTAS

Vereadores repercutem
denúncia sobre a

qualidade das águas
Na noite de se-

gunda (04), na primei-
ra sessão ordinária do 
ano, os vereadores de 
Canela repercutiram 
as denúncias trazidas 
pela Folha de Canela 
sobre a qualidade da 
água de Canela e Gra-
mado.

Alberi Dias (PPS), 
Jerônimo Terra Ro-
lim (PSDB), Jonas 
Bohn Bernando (PP) e 
Marcelo Savi (PMDB), 
em seus espaços, fi-
zeram referência aos 
indícios da presen-
ça de agrotóxico na 
água distribuída para 
Canela e Gramado e 
também da falta de 
tratamento de esgoto.

Mudança para 
unidade regional
O vereador Alberi 

Dias também criticou 
a criação de uma sede 

regional, que ficará 
na Estrada Canela-
Gramado, próxima ao 
Super Carros, no pré-
dio da antiga Vox.

Segundo o verea-
dor, o prédio será alu-
gado, um custo que 
será pago pela taxa 
de água paga pelos 
canelenses, enquanto 
a área da ETA – Esta-
ção de Tratamento 
de Água 1, em Canela, 
entre as Ruas Sete de 
Setembro e João Sim-
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plício, tem todas as 
condições de conti-
nuar abrigando estes 
serviços.

A sessão contou 
com diversos servido-
res da Corsan, que são 
contrários à criação 
da unidade regional, 
que irá tirar o atendi-
mento prioritário fei-
ta para Canela.

Atendimento por 
telefone será 0800
Os servidores que 

trabalham no escri-
tório da Corsan em 
Canela já estão sen-
do preparados para 
orientar o canelense 
a procurar o 0800 da 
Corsan, uma central 
de atendimento loca-
lizada em Porto Ale-
gre.

Segundo um de-
les, com a criação da 
unidade regional, os 
telefones fixos dos es-
critórios locais serão 
desativados.

> Edital de Casamento nº 6095 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: CLAUDIOMIRO FEODOROFF, natural deste Estado, 
nascido na Cidade de Porto Xavier, pedreiro, solteiro, domi-
ciliado e residente na Rua João de Deus Palhano, n° 2411, 
nesta Cidade e ANDREIA APARECIDA PALHANO, natu-
ral deste Estado, nascida nesta Cidade, do lar, divorciada, 
domiciliada e residente na Rua João de Deus Palhano, n° 
2411, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-
se na forma da lei.

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

Registradora

> Edital de Casamento nº 6096 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: LEONARDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, natu-
ral deste Estado, nascido na Cidade de Igrejinha, garçom, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Alfredo Fritz, n° 
50, nesta Cidade e KARIM DE LIMA RODRIGUES, natural 
deste Estado, nascida nesta Cidade, auxiliar administrativa, 
solteira, domiciliada e residente na Rua Alfredo Fritz, n° 50, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 04 de fevereiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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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

Projeto Troco Amigo
da Panvel reverte 14 mil

reais para o Hospital
Na manhã de ter-

ça-ferça, (05), o Coor-
denador regional da 
Panvel Luciano Ma-
chado esteve no Hos-
pital de Canela junto 
com a sua equipe para 
realizar uma doação.

A doação de 
R$14.790,76 feita pela 
Panvel, se originou 
do projeto Troco Ami-
go, realizado na loja 
do centro da cidade. 
O valor foi arrecada-
do durante o período 
de 1 de janeiro de 2018 
a 31 de dezembro de 
2018. Esta é a primeira 
vez que a Panvel re-
verte as doações para 
o Hospital, segundo a 
Gerente da Panvel, a 
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comunidade se sente 
mais confortável do-
ando para uma insti-
tuição como o HCC.

Segundo o Coor-
denador Luciano Ma-
chado, a expectativa 
é que no ano de 2019 

seja revertido o do-
bro do valor do ano de 
2018 com a abertura 
da nova filial.

Pela segunda vez na história, Canela 
tem três vereadoras em exercício

Na primeira ses-
são ordinária de 2019, 
na segunda-feira (4), 
a Câmara Municipal 
de Vereadores contou 
com um fato raro: três 
vereadoras em exercí-
cio.

Carla Reis (foto), 
suplente do PDT, as-
sumiu a vaga com a 
licença do titular, Is-
mael Viezze. “Todos 
sabem que sou ativista 
cultural, e que minha 
bandeira é a Cultura, 
por isso neste curto pe-
ríodo de tempo, quero 
defender a ideia de in-
vestir na cultura para 
crianças e adolescen-
tes, trabalhar na base, 

na prevenção, mostrar 
para nossos jovens que 
muitas vezes não tem 
o que fazer, que estão 
a mercê das ruas, das 
drogas, mostrar que 
existe outro caminho, 
descobrir talentos, 
dar oportunidades 
para que eles busquem 
sempre o melhor”, diz 
Carla.

A atual legisla-
tura tem ainda Car-
men Seibt, vereado-
ra titular, eleita pelo 
PP, e Emília Fulcher 
(PMDB), suplente, que 
ocupa a vaga de Lucia-
no Melo, que é secre-
tário municipal.

A última vez que 

FOTO: ED
U

ARD
O SAU

ERESSIG/CVC

Canela teve três mu-
lheres entre os verea-
dores titulares foi na 
12ª legislatura, entre 
1997 e 2000, quan-
do, por um período, 
Berenice Felippetti 
(PDT) e Erena Leono-
ra Feldmann Thomas 

(PMDB) e a Terezinha 
de Lourdes Fiorentino 
(PMDB). Assim como 
nesta legislatura, 
apenas Berenice era 
titular. Erena e Tere-
zinha, suplentes, as-
sumiram com a licen-
ça de colegas.
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Na Justiça: Hospital recebe R$
590 mil do Governo do Estado

Porém, outros repasses financeiros seguem sem definição
O Hospital de Ca-

ridade de Canela re-
cebeu, no último dia 
25, R$ 598.894,32, pro-
venientes de repasses 
atrasados do Governo 
do Estado. Os valores 
foram depositados na 
conta da casa de saú-
de.

Em novembro, ao 
HCC, por intermédio 
do trabalho voluntá-
rio dos advogados Je-
rônimo Terra Rolim 
e Fabiano Faes, havia 
entrado com um pe-
dido liminar junto à 
Justiça canelense, pe-
dindo o bloqueio de R$ 
856.835,34, referente 
aos repasses dos me-
ses de agosto, setem-
bro e outubro de 2018. 
O bloqueio foi realiza-
do em 30 de novem-
bro, mas, desde então, 
o valor ainda não ha-
via sido liberado.

Neste tempo, o Go-

verno do Estado havia 
pago o mês de setem-
bro e então, na sema-
na passada, a Justiça 
decidiu por liberar ao 
HCC o restante dos va-
lores bloqueados, R$ 
598.894,32.

Situação mais 
tranquila, mas 
sem definição
Segundo Antônio 

Saldanha (foto), dire-
tor do HCC, o repasse 
deu um alívio às con-
tas financeiras, mas, 
devido ao tempo do 
processo judicial, a 
situação segue pre-
ocupante. “Os paga-
mentos de novembro 
e dezembro seguem 
em atraso e, se nada 
acontecer até o final 
deste mês, entraremos 
março com os mesmos 
R$ 850 mil em atraso 
por parte do Estado”.

A situação é mais 
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complicada com re-
lação aos custos que 
envolvem rápido flu-
xo de caixa, como a 
compra de medica-
mentos. “Estamos es-

perando uma defini-
ção do novo Governo, 
mas até o momento, 
nada foi repassado aos 
hospitais”, completou 
Saldanha.

> Edital de Casamento nº 6097 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil des-
ta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: HUM-
BERTO LIMA DE PAULA, natural deste Estado, nascido na Cidade 
de São Borja, administrador de empresas, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Vinte e Oito, n° 155, casa 11, Bairro Parque das 
Hortênsias, nesta Cidade e BÁRBARA MARENCO CAVALHEIRO, 
natural deste Estado, nascida na Cidade de Ijuí, designer de inte-
riores, divorciada, domiciliada e residente na Rua Vinte e Oito, n° 
155, casa 11, Bairro Parque das Hortênsias, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 04 de fevereiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora

> Edital de Casamento nº 6098 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil des-
ta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: TIAGO 
ANTONIO XAVIER DE LIMA, natural do Estado de Pernanbuco, 
nascido na Cidade de Recife, garçom, divorciado, domiciliado e re-
sidente na Rua Dr. Saint Pastous, n° 183, Apto 03, nesta Cidade e 
ANA PAULA CARVALHO ALVES, natural do Estado de Pernanbu-
co, nascida na Cidade de Recife, garçonete, solteira, domiciliada e 
residente na Rua Dr. Saint Pastous, n° 183, Apto 03, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 04 de fevereiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora

> Edital de Casamento nº 6099 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil 
desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: YURI 
FELDMANN NIENOW, natural deste Estado, nascido na Cidade 
de Gramado, auxiliar de projetos, solteiro, domiciliado e residen-
te na Avenida Júlio de Castilhos, n° 783, Centro, nesta Cidade e 
FERNANDA ESCHER, natural deste Estado, nascida na Cidade de 
Santa Rosa, hoteleira, solteira, domiciliada e residente na Avenida 
Júlio de Castilhos, n° 783, Centro, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 06 de fevereiro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora
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Prefeitura pretende criar
34 novos cargos este mês

Medida é para atender fiscalização e gerenciamento de serviços

O secretário Mu-
nicipal da Fazendo, 
Luciano Melo (foto), 
esteve na redação da 
Folha de Canela, na 
tarde da última ter-
ça (5), para explicar 
um projeto de lei que 
deve ser enviado esta 
semana à Câmara de 
Vereadores, preven-
do a criação de novos 
cargos na Prefeitura. 
O assunto, superfi-
cialmente, também 
foi abordado pelo pre-
feito Constantino, na 
sessão da Câmara, na 
última segunda (4).

A ideia inicial é a 
criação de 34 novos 
cargos em comissão e 
funções gratificadas, 
entre diretor de de-
partamento, assessor 
jurídico, assessor téc-
nico, coordenador de 
área, dirigente de di-
visão, chefe de seção e 
chefe de setor.

A Prefeitura prati-
camente garante que 
duas novas secreta-
rias serão criadas em 
2019, porém não es-
pecifica se serão des-
membramento das 
existentes ou novas 
áreas.

Demandas
cresceram, junto 
com a cidade
Segundo Lucia-

no Melo, no início de 
sua segunda gestão, 
em 2017, Constantino 
havia extinguido 102 

FOTO: FRAN
CISCO ROCH

A

Quantos avôs nós temos?

Você sabia que nós somos descendentes do 
homem das cavernas?

Para alguns isto pode parecer piada e que 
nunca tinha pensado nesta possibilidade. Quan-
do falamos em homo sapiens, neanderthal, cro
-magnon, homo erectus e outras denominações 
da evolução humana em milhares de anos, che-
gando ao nosso homo brasiliensis nos damos 
conta dos milhões de ancestrais vovôs que pos-
suímos. A nossa árvore genealógica de costados 
é muito maior do que imaginamos! É confirma-
do pela ciência que a busca pelo Conhecimen-
to exige também vários métodos de aprendiza-
gem e esforço pela garimpagem de informações 
consistentes. Uma delas, no campo didático, é 
aprender a contextualizar fatos históricos para 
entendermos melhor a linha do tempo. Algumas 
pessoas têm dificuldades em perceber a realida-
de que nos envolve por falta de prática e costu-
me em fazer conexões, desde a matemática até 
contatos imediatos com a política e economia. 
E isto é primário. No momento que paramos 
para pensar sobre quem foram nossos avós, bi-
savós, trisavós passamos para um processo de 
racionalização do que percebemos sobre ciclos 
e etapas da vida que é nosso próprio inventário 
pessoal ou patrimônio cultural.

Às vezes é dada explicação sobre nossos an-
tepassados de uma forma simples, mas que não 
diz tudo. Por exemplo: temos 4 avós, 8 bisavós, 16 
trisavós, 32 tetravós, e vamos multiplicando por 
dois (o dobro) para cada geração até chegar na 
Idade Média ou na Idade Antiga, de acordo com 
a documentação encontrada. Se essa progressão 
e sequência fossem verdadeiras, chegaríamos 
na 46ª geração com um total de ancestrais de 
157.872.308.024.784 pessoas, mais de 157 trilhões! 
É só fazer a conta, caros leitores e leitoras. Em 
algumas publicações minhas fiz algumas simu-
lações e cheguei a este estratosférico número. E 
é impossível, pois a população da terra em todo 
o viés temporal que conhecemos, entre os vivos 
e os mortos, nunca chegou a 157 trilhões. 

Como explicar então, a dramática redução 
deste número? Quando realizei o citado exercí-
cio, analisei 1000 árvores de costados de algu-
mas famílias brasileiras nas cinco regiões do 
País. Em todas elas havia relação de parentesco 
genealógico, distante ou próximo. Isto significa 
dizer que nas 46 gerações, para nós brasileiros 
descendentes do famoso tripé índio+branco+ne-
gro, temos em comum, no mínimo um casal 
ancestral. Existem famílias com sobrenomes 
diferentes que podem ter até 20 ou 30 casais em 
comum em 1800 anos. 

O casamento entre parentes é que dá ou-
tra noção sobre a quantidade de parentes. Ca-
samentos entre primos, tio com sobrinha, ma-
drasta com enteado (que pode ser parente) são 
as causas para se reduzir a expectativa no nú-
mero de ancestrais. Assim, poderemos ter um 
trisavô que ao mesmo tempo pode ser também 
nosso tetravô. É só meditar um pouco. 

www.fuj.com.br

cargos em comissão. 
“Hoje, com a nova re-
alidade de Canela, a 
demanda de serviços 
cresceu junto com a 
cidade, gerando a ne-
cessidade da criação 
destes cargos”, afir-
mou o secretário.

As obras executa-
das na cidade são um 
exemplo citado por 
Melo. “São 315 contra-
tos em andamento na 
Prefeitura, isso exige 
600 fiscalizadores, que 
devem averiguar se os 
serviços estão sendo 
executados conforme 
com o contratado”, ex-
plica.

Economia em
outra ponta
O impacto finan-

ceiro na criação des-
tes cargos não deve 
fazer tanta diferença 
no orçamento. Con-

forme Luciano, a 
economia em outras 
áreas garante o equi-
líbrio. “Economizamos 
30% em folha de paga-
mento com as escolas 
infantis terceirizadas, 
também, a terceiriza-
ção de serviços como 
guardas noturno nas 
unidades de saúde 
garantem este equilí-
brio”.

A justificativa se 
dá porque os cargos 
comissionados, os 
chamados CCs, não 
contribuem para o 
crescimento da folha 
de pagamento vege-
tativa, que hoje repre-
senta um custo de R$ 
7 milhões ao ano aos 
cofres de Canela.

Folha vegetativa
A folha de paga-

mento vegetativa é 
aquela que compreen-

de os gastos com ina-
tivos (aposentados), 
por exemplo, os quais 
a Prefeitura comple-
menta parte do paga-
mento. Por exemplo, 
se o servidor concur-
sado se aposentou 
com R$ 2.000,00 e o 
INSS paga apenas R$ 
1.000,00 a diferença é 
paga pela Prefeitura.

No crescimento 
vegetativo da folha 
também está a incor-
poração de direto dos 
servidores concursa-
dos ativos, como os 
triênios (5% sobre o 
salário), quinquênios, 
mudanças de classe, 
incorporação de Fun-
ção Gratificada e fé-
rias 100%.

“As pessoas têm 
resistência à contra-
tação de CCs, mas 
eles ocupam um im-
portante papel na ad-
ministração pública, 
por não acumularem 
benefícios, como os 
concursados”, resume 
Melo.

Crescimento
é realidade
A cada contrato 

firmado, é necessário 
dois fiscalizadores. 
“Estamos trabalhan-
do em diversas fren-
tes, com o aumento 
de vagas na educação 
infantil, as reformas 
nos códigos de postura 
e edificações, a criação 
do plano municipal de 
saneamento, as novas 
licitações da coleta de 
lixo e transporte pú-
blico, sem falar nos 
eventos, precisamos de 
equipe para poder dar 
qualidade em todas 
estas áreas”, finalizou 
o secretário.

Segundo Melo, o 
impacto financeiro 
com os novos cargos 
será de R$ 80mil ao 
mês. Se as novas se-
cretarias forem cria-
das, este número pas-
sa a R$ 240 mil ao mês.

EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO

ÀS FUNÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE

Encontra-se publicado no mural e site oficial (www.canela.rs.gov.br,  em Publicações Legais 
> Contratos temporários – DGP), o Edital nº 13/2019, que publica o resultado dos recursos 
sobre as notas da prova de títulos, homologa as notas e publica a classificação, conforme 
segue: Farmacêutico Bioquímico: 1º lugar - Rodrigo Valadares Robeiro e 2º lugar - Juliana 
Bazzan Arsand e Técnico em Enfermagem: 1º lugar - Catiane Ribeiro Muniz; 2º lugar - Jo-
sely Araújo Tomazelli; 3º lugar - Eli Sandra Picinini; 4º lugar - Mariane Bertolucci Willrich e 5º 
lugar - Fernanda Rosana de Souza.

Em 07/02/2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal



Durante todo o mês de 
fevereiro os moradores de 
Canela e Gramado que visi-
tarem o Mundo a Vapor aju-
darão a Força Tarefa Serra 
Gaúcha e a ONG Amigo Bicho

A Força Tarefa atua de 
forma voluntária em mo-
mentos de calamidade pú-
blica e também auxiliando 
pessoas em situação de vul-
nerabilidade. Além disso, o 
grupo realiza uma ação de 
cunho educativo chamada 
Tarefinha Legal, que treina 
estudantes entre 8 e 16 da 
rede municipal de ensino de 
Gramado para que saibam 
atuar prestando os primei-

ros socorros.
A ONG Amigo Bicho por 

sua vez, atua voluntaria-
mente na proteção dos ani-
mais, proporcionando con-
dições de abrigo aos animais 
abandonados, alimentação 
adequada, assistência vete-
rinária e sua integração a 
comunidade.

Como vai funcionar
o Fevereiro Solidário
Durante o mês de feve-

reiro, residentes de Canela 
e Gramado terão acesso ao 
parque mediante a apre-
sentação de um compro-
vante de residência ou con-
tracheque, junto com um 

documento com foto. Nestas 
condições o valor da entrada 
terá um custo de R$10,00 por 
visitante, valor que será re-
vertido em prol da FTSG e da 
Amigo Bicho.
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Ana Paula Fattori

Papo Simples

Nome: Ana Paula Fattori da Silva
Idade: 33 anos
Filiação: Marcelo Matte da Silva e Neiva 
Maria Fattori da Silva
Formação: Cirurgiã-dentista
Trabalho: Cirurgiã-dentista
Fato marcante em sua vida: O início das 
minhas atividades como cirurgiã-dentis-
ta em meu consultório próprio.
O que te deixa sem jeito: Elogios
Uma alegria: Viver
Uma decepção: Nada
Ponto forte: Determinação
Ponto fraco: Irritação
Cor preferida: Branco
Prato preferido: Bife e Batata Frita
Bebida: Suco de Laranja
Esporte: Caminhadas com meus fi lhos de 
pelos
Hobby: Leitura
Programa de tv: Todos de culinária
Que fazer no domingo: Preparar o traba-
lho da semana
Animal de estimação: Cachorros
Um fi lme: Meu Malvado Favorito
Uma música: Dias de Sol – Cheiro de 
Amor
Um livro: Steve Jobs – A Biografi a
Um defeito: Ansiosa
Uma qualidade: Disciplinada
Uma saudade: Meus avós paternos
Um sonho de criança: Ser Cirurgiã-den-
tista, mais que realizado
O que mais admira numa pessoa: Hones-
tidade
O que mais detesta numa pessoa: Falsi-
dade
O que tu mudaria em Canela: Mais saúde 
para a população.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Respeito as opiniões de todos
Educação: Falta para muita gente
Religião: Cada um com a sua
Amor: Meu marido, Vitor Zanatta
Família: Base de tudo, meu início, meio e 
fi m.
Amizade: Grandes pessoas
Casamento: Companheirismo, disciplina 
e muito amor

*UM RECADO:
“Não sabendo que era impossível, ele foi 
lá e fez.” Jean Cocteau

Estúdio Lisi 
Berti lança 
novidades 
para este ano

Primeira ofi cina será com 
o chileno Cristian Béltran

FOTO: DIVULGAÇÃO

São mais de 10 
cursos oferecidos no 
Estúdio de Pesqui-
sa em 2019, não só 
para atores, mas para 
quem busca se encon-
trar através da arte.

O Estúdio de Pes-
quisa Teatral em Ca-
nela, inaugurado em 
2017 pela atriz, dire-
tora, dramaturga, lo-
cutora e professora de 
teatro Lisiane Berti é 
um lugar de encontro, 
pesquisa e arte que 
utiliza o teatro como 
uma ferramenta de 
autoconhecimento.

Uma das grandes 
novidades deste ano 
é o projeto “Amigo de 
Café do Estúdio”, que 
ocorrerá uma vez por 
mês, com um artista 
que ministrará ofi ci-
nas curtas, em fi ns 
de semana e ainda 

apresentará seus es-
petáculos. O primeiro 
convidado do projeto 
será o chileno Cris-
tian Béltran, que vive 
em Caxias, e esteve 
em Canela na V Ma-
ratona de Monólogos. 
Ele vai ministrar nos 
dias 30 e 31 de março 
a ofi cina “Máscaras 
– Confecção e Uso” e 
apresentar o monólo-
go “O Ninguém” pre-
miado na Maratona 
como melhor espetá-
culo júri popular da 
Mostra Universitária.

O Estúdio possui 
cursos não somente 
para atores iniciantes 
ou profi ssionais, mas 
também outros, como 
por exemplo, para 
pessoas que tem pâni-
co de falar em públi-
co ou para quem quer 
apenas se expressar 

e não pretende se-
guir carreira artísti-
ca. Há ofi cinas para 
crianças, adultos, 
professores, melhor 
idade, treinamentos 
empresariais focados 
na Arte de Encantar 
Clientes, cursos rápi-
dos de Desinibição e 
como falar em públi-
co. Além da variedade 
de cursos, o Estúdio 
disponibiliza ainda 
locuções para spot, 
textos para eventos, 
spots, apresentações.

Neste ano, são 
várias opções de cur-
sos como: Teatro In-
fantil (módulo I e II), 
Grandes Autores In-

ternacionais, Estilos 
Teatrais, Desinibição 
para falar em público, 
Treinamento Empre-
sarial, com Lisi Berti; 
Nelson Rodrigues – da 
teoria à prática, com 
Geísa Fröhlich; Meu 
EU Palhaço, com Ro-
drigo Bach; Flamenco, 
com Edel Ramos; A 
Fotografi a é necessá-
ria, com Sérgio Azeve-
do.

Informações de-
talhadas de cada 
curso pelo site www.
estudiodepesquisate-
atral.com.br ou pelo 
e-mail contato@estu-
diodepesquisateatral.
com.br.

Mundo a Vapor realiza
o Fevereiro Solidário

Canelenses e
gramadenses poderão 

visitar o Mundo a Vapor 
pagando apenas R$ 10,00



Georgiana Fauri com o maestro Linus Lerner, no V Gramado in Concert.

re.willrich
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22  publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Adicione um comentário...

Gramado in Concert

A Kesttou (Criciúma/SC) apresentou a seleto grupo de lojistas, formadores de
opinião e imprensa seus lançamentos para o inverno 2019 na Fenin Fashion, evento
que ocorreu entre 22 e 25 de janeiro, em Gramado/RS. A gestora criativa Perla
Medeiros, a gestora de networking, Maggda Mombach, e os empresários Nivia Dal
Molin e Fábio Kuschel foram os anfitriões do espaço da label no evento. Entre as
novidades levadas pela marca à Serra Gaúcha, destaque especial para coleção
m collab com a Carmim, famosa grife do universo da moda.

Feliz 2146! Esse é o ano que foi
comemorado dia 05 de fevereiro segundo

o calendário tibetano. Para marcar a
data e inspirar um ano novo com muita

paz e sabedoria, o Espaço Tibet, o 1º
Restaurante Tibetano do Brasil,

localizado em Três Coroas na rota das
hortênsias, prepara uma programação
especial nos dias 9 e 10 de fevereiro.

A inspiradora Jenny Runge está com
a data do próximo evento ideal woman

para o dia 07 de março.

Mariana Berti esbanjando beleza e elegância em sua festa de formatura, ela reuniu amigos 
e família em uma festa repleta de alegria para comemorar sua colação em Arquitetura.

FOTO: JEI HEYDT FOTOGRAFIA

O Estúdio de Pesquisa Teatral Cia
Lisi Berti lança o projeto “Amigo de Café

do Estúdio”, o primeiro convidado do
projeto será o chileno Cristian Béltran,
que vive em Caxias, e esteve em Canela

na V Maratona de Monólogos. Ele vai
ministrar nos dias 30 e 31 de março a oficina 
“Máscaras – Confecção e Uso” e apresentar 

o monólogo “O Ninguém” premiado na
Maratona como melhor espetáculo júri

popular da Mostra Universitária.

FOTO: SÉRGIO AZEVEDO
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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) ::

15 anos da Maria Eduarda

Chá de bebê à espera da Luísa, 
papais Jeremias e Diane

No último domingo, 03, Enzo
comemorou 5 aninhos com os papais
Deividi e Keli e o mano Cadu

É muita fofura
esses manos Joaquim

e Loren Lopes Gimenes

Manuela Bohn da
Silva completou
no dia 06, 2 aninhos 
de puro charme

Maria Luiza
Bohrer da Silva 
Mundstock
completou seu
1 aninho no
último dia 29

Muita
cumplicidade
das manas
Gabrielly
e Giseli

Guilherme Seefeld de 
Oliveira era só alegria 
na festa de formatura 

da Dinda Mariana

FOTO: JENIFER LAUFFER
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As barragens da Região são seguras?
Nossa reportagem falou com engenheiro da CEEE e revisitou a polêmica Barragem das Laranjeiras

A cada novo desastre ambiental envolven-
do barragens, como o de Mariana/MG, 
há três anos, e, agora, em Brumadinho, 
reascende uma dúvida nos moradores 

lindeiros às bacias hidrográficas dos rios Caí e 
Paranhana: e as barragens da Serra Gaúcha, se-
rão seguras?

Na região, são muitas barragens, todas re-
servatórios de água. Em São Francisco de Paula 
temos Divisa, Blang, Salto, Toca e Passo do Infer-
no. Em Canela são Canastra e Laranjeiras.

Buscando responder esta pergunta, nossa 
reportagem procurou a CEEE e conversou com o 
engenheiro civil Marcelo Frantz, chefe da divisão 
de instalação da área de geração da companhia, 
responsável pela operação e manutenção destas 
represas.

Inspeção regular realizada pela CEEE, esta semana, na Barragem dos Blang

Sistema Salto é
monitorado
constantemente
O Sistema Salto é 

monitorado constante-
mente, garante Marcelo.

Fazem parte deste 
sistema todas as barra-
gens mencionadas aci-
ma e a Usina Hidrelétri-
ca de Herval, localizada 
no município de Santa 
Maria do Herval.

As barragens de res-
ponsabilidade da CEEE 
passam por dois tipos 
de inspeção, uma men-
sal, feita pelos técnicos 
locais.

De todo o sistema, 
apenas Divisa, Salto e 
Blang são enquadra-
das como tendo dano 
potencial alto, em caso 
de rompimento. Assim, 
passam por uma inspe-
ção anual, com a pre-
sença de engenheiros e 
um corpo técnico mais 
reforçado, de acordo 

com a Lei Nacional de 
Segurança de Barragens, 
12.334/2010.

As demais, classifi-
cadas como baixo risco, 
passam por verificação 
mais criteriosa de dois 
em dois anos. “Nunca 
aconteceu nenhum tipo 
de incidente nas barra-
gens da Região”, senten-
cia o engenheiro.

Barragens de
mineração são
diferentes
Marcelo explica que 

as barragens da região, 
para armazenamento 
de água para geração 
de energia elétrica, são 
diferentes das de mine-
ração.

As nossas, são cons-
truídas em materiais 
como pedra e concreto, 
com base sobre a rocha 
e com  mecanismos que 
controlam o nível da 
água. Além disso, nunca 

foram ampliadas.
Já as barragens de 

mineração são feitas 
com material semiper-
meável, com aprovei-
tamento do próprio re-
jeito de minérios. São 
construídas diretamen-
te sobre o solo e sofrem 
constantes alteamentos 
(a barragem é aumen-
tada).

“É praticamente im-
possível acontecer um 
desastre como o de Bru-
madinho com as bar-
ragens da Região das 
Hortênsias, devido à di-
ferença no tipo de cons-
trução”, afirma o chefe 
de instalações da CEEE.

Laranjeiras
causa preocupação
Entre todas as bar-

ragens da região, a que 
causa maior preocupa-
ção é da Laranjeiras, na 
zona rural de Canela, 
sobre o Rio Paranhana, 
que corta as cidades de 
Canela, Três Coroas, 
Igrejinha e Parobé.

Construída na dé-
cada de 60, tinha o ob-
jetivo de regular as va-
zões do rio, pois a Usina 
de Canastra, na época, 
trabalhava para gerar 
energia em horários de 
pico, com isso, jogava 
mais ou menos água no 
Paranhana. Com o bar-
ramento em Laranjei-
ras, o fluxo de água do 
rio era regulado a partir 
dela.

Chegaram a exis-

tir projetos para gerar 
energia a partir da bar-
ragem, mas o custo de 
implantação era alto 
em relação a capacidade 
de geração do local, que 
no máximo chegaria a 
sete megawatts (Bugres 
gera 11 megawhatts).

Sendo assim, foi 
abandonada, passando 
de mão em mão. Hoje, é 
de responsabilidade do 
Governo do Estado.

Em janeiro de 2012, 
em um ato de vanda-

lismo, teve suas com-
portas travadas e hoje 
a água flui por cima da 
estrutura, nem mesmo 
servindo para regular a 
vazão do rio.

A Prefeitura de Três 
Coroas, vem insistindo 
com o Governo do Es-
tado, nos últimos anos, 
para que se faça uma 
inspeção técnica na 
barragem para atestar 
a sua segurança, mas 
não tem recebido retor-
no positivo.

“Apesar de estar 
em território canelen-
se, Laranjeiras é nossa 
preocupação, pois um 
problema na barragem 
afetaria diretamente 
nosso Município”, nos 
informa a Assessoria de 
Imprensa de Três Coro-
as. O município, através 
da Câmara de Vereado-
res, Prefeitura e Defesa 
Civil cobra do Governo 
do Estado que a inspe-
ção seja feita o mais rá-
pido possível.

Após comportas serem danificadas, água verte
por sobre a Barragem de Laranjeiras

FOTO: REPROD
U
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Bugres também foi
vistoriada nesta semana

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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Comemorações de Lourdes,
Padroeira de Canela

A santa padroei-
ra de Canela é 
Nossa Senho-

ra de Lourdes, que dá 
nome à paróquia de 
cidade e à Igreja Ma-
triz, também conhe-
cida como Catedral de 
Pedra.

A paróquia já reali-
zou programações nes-
ta semana, com o Trí-
duo em Honra à Nossa 
Senhora de Lourdes, 
que iniciou na quarta 
(6) e encerra hoje (8), às 
18h30min, na Catedral.

No domingo (10), 
acontece a missa 
festiva, a partir das 
10h30min, também na 
Igreja Matriz, após, al-
moço festivo no salão 
da Paróquia. Os ingres-
sos podem ser adquiri-
dos na secretaria paro-
quial.

Como surgiu a
Paróquia Nossa
Sra. de Lourdes

Gramado, também dis-
trito. A primeira igreja 
católica da cidade só 
foi iniciada neste ano. 
Apenas em 1937, no 
dia 30 de dezembro, 
foi fundada a paróquia 
canelense, em decreto 
assinado por dom João 
Becker, na época, arce-
bispo de Porto Alegre.

Atualmente, a pa-
róquia canelense per-
tence a Diocese de Novo 
Hamburgo, criada em 
02 de fevereiro de 1980, 
desmembrada da capi-
tal gaúcha. Dom Zeno 
Hastenteufel é o bispo 
de Novo Hamburgo.

Por que Lourdes?
Quem não tem afi-

nidade com o catolicis-
mo, ou é de fora da ci-

dade, pode pensar que 
Nossa Senhora de Ca-
ravaggio é a padroeira 
de Canela, mas não.

Inicialmente, a pa-
droeira de Canela seria 
Luísa de Marillac (tam-
bém francesa, pro-
clamada patrona das 
Obras Sociais em 1960 
pelo papa João XXIII), 
em razão de a área 
aonde hoje está loca-
lizada a Catedral de 
Pedras ter sido doada 
por Luíza Corrêa, mas 
como ela ainda não 
havia sido proclamada 
santa, a primeira igre-
ja de nossa cidade rece-
beu o nome de Lourdes, 
no ano de 1926.

Lourdes, a
padroeira de
Canela
Entre as inúmeras 

invocações a Virgem 
Maria, existem aquelas 
ligadas ao lugar onde 
seu culto foi inicia-

do ou onde ocorreram 
suas aparições. A invo-
cação a Nossa Senhora 
de Lourdes está incluí-
da nesta última cate-
goria.

Na então aldeia de 
Lourdes, região france-
sa dos Altos Pirineus, 
em 11 de fevereiro de 
1858, a jovem Berna-
dette Soubirous, indo 
apanhar lenha às mar-
gens do rio Gave, viu 
na reentrância de um 
rochedo, pela primeira 
vez, a Virgem Maria. 
Essa primeira aparição 
foi seguida de outras 17.

Em uma das apa-
rições, a Virgem pediu 
que ali se construísse 
uma igreja; em outra 
ocasião, fez brotar, na 
rocha, por meio das 
mãos de Bernadette, 
fonte de água cristali-
na e considerada mi-
lagrosa, que ali corre 
desde então. As curas 
obtidas através do uso 

da água levaram, em 
1862, o bispo de Tar-
bes a autorizar o cul-
to a Nossa Senhora de 
Lourdes. O Santuário 
de Lourdes é um dos 
mais importantes cen-
tros de peregrinação da 
Cristandade Católica.

Iconograficamen-
te, Nossa Senhora de 
Lourdes é representa-
da de pé, vestida com 
túnica branca e véu da 
mesma cor que lhe co-
bre a cabeça e cai das 
costas até os pés; tem 
as mãos juntas ou cru-
zadas sobre o peito. Na 
cintura usa faixa azul, 
e de seu braço direito 
pende um rosário. Usa, 
algumas vezes, coroa 
aberta adornada por 
estrelas ou pedras .

Significados da 
mensagem de Nossa 
Senhora de Lourdes: 
simplicidade e humil-
dade, oração, penitên-
cia, pureza e santidade.

Canela, como se 
sabe, era distrito de 
Taquara e, até o ano 
de 1926, a igreja cató-
lica mais próxima era 
na localidade vizinha, 

Festa da padroeira,
Nossa Senhora de
Lourdes, em 1956,
ainda na igreja antiga

Nossa Senhora
de Lourdes
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CUIDADORA DE
IDOSOS E ENFERMOS.
TENHO
DISPONIBILIDADE DE 
HORÁRIOS. SOU
TÉCNICA DE 
ENFERMAGEM.
POSSUO REFERÊNCIAS. 
FONE: 54 98153.2616

Apartamento com 01 dormitório, sala e cozinha conjugadas, 
banheiro, box para carro, localizado na Rua Londres, 138, Eugênio 

Ferreira. Aluguel R$ 800,00 + taxas

 Apartamento JK mobiliado, sem garagem, localizado na Av
Osvaldo Aranha, 450, Centro. Aluguel R$ 800,00+taxas

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

Eugênio Ferreira. Aluguel R$ 850,00 + taxas.

VENDO Gráfi ca 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.

JOGOS DE PS4 PARA
LOCAÇÃO NA VÍDEO
CLIP LOCADORA! R$
15,00 para duas diárias
ou R$ 40,00 para sete
dias. Confi ra 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 fi nancia-
mento. 98118.5555.

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

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

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

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

VENDO Uno fi re
economy 4 portas 2009. 
R$14.900,00. Aceito 
troca consigo fi nancia-
mento 98118-5555.

MERCADO
D'BOMBACHA

CONTRATA:
Auxiliar de Açougue.

Salário compatí-
vel com a função. 
Entregar currículo 

no mercado, na Rua 
Assis Brasil, 1026 
- Leodoro Azevedo - 

Canela/RS

Apartamento semi-mobiliado, 
com 01 dormitório, sala e 
cozinha, banheiro, vaga para 
carro, localizado na Rua Dona 
Carlinda, 179, Centro. Aluguel 
R$ 1.200,00

Apartamento mobiliado, com 
02 dormitórios, sala e cozinha, 
banheiro, lavanderia, box 
para carro, sacada fechada, 
localizado na Rua Assis Brasil, 
265, Vila Maggi. Aluguel R$ 
2.000,00+taxas



Mordidas
Parte I

Tenho certeza que quem trabalha ou já tra-
balhou com Educação Infantil vai se identifi car 
cm esse texto. E por muito tempo evitei falar 
sobre esse assunto tão complicado.

Educadores como eu já devem ter lido os 
melhores livros, textos, artigos, vídeos, posts, 
projetos e dicas preciosas de como evitar as ter-
ríveis MORDIDAS.

Sinceramente, na prática, nunca vi nada 
que funcione e, por favor, se alguém descobriu 
esse milagre compartilhe com o mundo, por 
favor!

E todos os anos é a mesma história com as 
turmas de dois a três anos, mudam os perso-
nagens, repete-se o roteiro.

Educadores também irão concordar que 
nas turmas posteriores isso raramente aconte-
ce, passada essa fase cientifi camente descrita 
como fase oral da criança, geralmente as mor-
didas cessam, reações mais agressivas podem 
continuar, mas passam a se manifestar de ou-
tras formas.

E os pequenos vampiros atacam a qualquer 
momento, difícil prever e em certos momentos 
até evitar. Podem acontecer nos cantinhos da 
sala, na disputa por um brinquedo, na frente 
das professoras e até sem ter motivo algum.

E os pais também reagem de todas as for-
mas, alguns compreensivos, outros chateados, 
outros furiosos. Em alguns casos até tiram a 
criança da escola.

Entendo que gostar ninguém gosta, mas 
também acredito que ninguém ensina. E ima-
gino que a primeira pergunta na cabeça dos 
pais deve ser onde estava a professora nesse 
momento!!!

Por isso digo que todos os pais deveriam 
passar uma tarde numa sala da educação in-
fantil! Mas a tarde inteira, porque em meia 
hora talvez esteja tudo sob controle!

Tive um fi lho muito calmo, era o alvo e 
nem se defendia. O outro atacou todos os cole-
gas quando tinha dois anos e confesso que às 
vezes pedia para as profes não falar que nova-
mente era o fi lho da diretora que tinha mor-
dido! Nunca ensinei, foi reprendido na escola, 
em casa, fi cou de castigo (sim, em casa eu pos-
so usar o castigo). Hoje perguntei se ele lem-
brava que mordia os colegas disse que não, que 
nem faz ideia.

Então, entendo a frustração dos pais e não 
estou aqui pra julgar ninguém, e passei pelos 
dois lados da experiência. O que gostaria de 
pedir é que procurassem entender que nem 
sempre somos capazes de evitar. E compreen-
dessem que cada criança é um ser único e que 
muitas vezes as atitudes das crianças não de-
pendem da criação, da educação ou da atenção 
dos pais.

Estamos passando por isso com nosso ca-
chorro bebê, e como nunca havíamos tido um 
fi lhote, não sabíamos que era tão parecido.

Mas com o cachorro vamos nos virando, 
agora se alguém souber como resolver esse 
problema dentro das escolas, por favor, com-
partilhe isto com a humanidade!
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 EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL/                             
ONLINE E INTIMAÇÃO

 ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFI-
CIAL E RURAL, JUCERGS Nº 300 E FARSUL Nº 497 OU 
SUA PREPOSTA, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO 
EXMO. SR. DR. MM. JUIZ ADAIR JOÃO MAGNAGUAG-
NO DA 2º VARA DO TRABALHO DE GRAMADO - RS. 
PROCESSO Nº: 0020103-76.2018.5.04.0352; AUTOR: 
SABRINA SERAFIM RAUPP; RÉU: CLM VIAGENS E 
TURISMO LTDA - ME, SIMONE WEINMANN DA SILVA. 
OBJETO: VENDA NA FORMA DAS SEGUINTES LEIS: 
CLT ART. 888, IN39-TST ART. 3 INCISO XX E LEI Nº 
5.172/1966 ART. 130. DO SEGUINTE, IMÓVEL:  FRA-
ÇÃO IDEAL CORRESPONDENTE A 31,6667%, EQUIVA-
LENTE A 380 METROS QUADRADOS (PARTE DA FREN-
TE) DO IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 4.709, DO LIVRO 
Nº 2, DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
CANELA/RS, PERTENCENTE A SIMONE WEINMANN 
DA SILVA, CONFORME R-5.4.709 DE 21 DE JANEIRO 
DE 2008, SENDO ASSIM DESCRITO NA MENCIONADA 
MATRÍCULA: “UM TERRENO URBANO, SITUADO NA 
CIDADE DE CANELA, NA RUA FERNANDO FERRARI N. 
615, COM A ÁREA DE 1.200,00M², COMPREENDIDO NO 
QUARTEIRÃO FORMADO PELAS RUAS FERNANDO 
FERRARI, ERNESTO DORNELLES E ALBERTO PAS-
QUALINI, E COM AS SEGUINTES CONFRONTAÇÕES 
E DIMENSÕES: FRENTE, A LESTE, COM A RUA FER-
NANDO FERRARI, LADO DOS NÚMEROS ÍMPARES, 
EM CUJO ALINHAMENTO MEDE 20,00M; FUNDOS, 
A OESTE, POR MEDIDA IGUAL À DA FRENTE, COM 
PROPRIEDADE DE PAULINA FOSS FERREIRA, POR 
UM LADO, AO NORTE, ENTESTA, NA EXTENSÃO DE 
60,00M, DA FRENTE AO FUNDO, COM TERRENO DE 
PEDRO BISOL; E PELO OUTRO LADO, AO SUL, LIMI-
TA-SE TAMBÉM NA EXTENSÃO DE 60,00M DA FRENTE 
AO FUNDO COM TERRENO DE CAETANO FATTORI. O 
TERRENO É CONSTITUÍDO DO LOTE N.31, QUADRA 2, 
DA PLANTA ANTIGA DA CIDADE (GLEBA 5), E DISTA NO 
LADO SUL, 206,00M DA ESQUINA DA RUA ALBERTO 
PASQUALINI (ANTIGA RUA 6); ESTANDO LOCALIZA-
DO A 40,00M DO TERRENO ONDE ESTÁ EDIFICADO 
O NÚMERO 555”. GRAVAMES: R-7-4709, PENHORA, 
PROCESSO Nº: 0020171-97.2016.5.04.0351; R-10-4709, 
PENHORA, PROCESSO Nº: 0000902-06.2015.5.04.0352 
E R-11-4709, PENHORA, PROCESSO Nº: 0020103-
76.2018.5.04.0352. HÁ TAMBÉM, NA PARTE DA FREN-
TE DO TERRENO, UMA OUTRA CASA EM MADEIRA, 
COM APROXIMADAMENTE 100M², NÃO AVERBADA.” 
MATRÍCULA EXTRAÍDA DO PROCESSO, DATADA DE 
09/05/2018. 1º LEILÃO: 11/03/2019, ÀS 10 HORAS, 
IGUAL OU SUPERIOR A AVALIAÇÃO: R$ 235.000,00 
(DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS); 2º LEILÃO: 
25/03/2019, ÀS 10 HORAS, MAIOR OFERTA.. LOCAL/IN-
FORMAÇÕES: ESCRITÓRIO ALEXSANDRO LEILÕES, 
SITO À RUA ASSIS BRASIL, 92, SALA 2 - PISO SUPE-
RIOR, CENTRO, SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS - CEP 
95400-000 E ATRAVÉS DO WEBSITE WWW.ALEXSAN-
DROLEILOES.COM.BR SERÁ OBRIGATÓRIO O CA-
DASTRAMENTO COMPLETO PARA LANCES ONLINE, 
COM ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO LEILÃO 
PRESENCIAL; PARA O LEILÃO PRESENCIAL É NE-
CESSÁRIA A CHEGADA COM ANTECEDÊNCIA DE 30 
MIN. PARA CADASTRAMENTO. O 2º LEILÃO SOMENTE 
SERÁ REALIZADO SE NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO 
NO 1º LEILÃO. CASO NÃO HAJA EXPEDIENTE NAS DA-
TAS DESIGNADAS, O LEILÃO REALIZAR-SE-Á NO PRI-
MEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, NO MESMO LOCAL E 
HORÁRIO. O INTERESSADO EM ADQUIRIR O BEM PE-
NHORADO EM PRESTAÇÕES DEVERÁ APRESENTAR, 
POR ESCRITO, ANTES DO INÍCIO DO PRIMEIRO LEI-
LÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR 
NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO E ANTES DO INÍCIO 
DO SEGUNDO LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO 
BEM POR VALOR QUE NÃO SEJA CONSIDERADO VIL 
(50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO). O PAGAMENTO DA 
ARREMATAÇÃO/COMISSÃO DO LEILOEIRO DEVERÁ 
SER EFETUADO À VISTA, EXCLUSIVAMENTE EM CHE-
QUE, ESTE EMITIDO PELO COMPRADOR/ARREMA-
TANTE, MAIS 10% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO. É DE 
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE O PA-
GAMENTO DO ITBI E DEMAIS DESPESAS DE TRANS-
CRIÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATRÍCULA 
ATUALIZADA. FICA INTIMADO POR ESTE EDITAL DE 
LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO E IMTI-
MAÇÃO, O DEVEDOR CARLOS GEYER RODRIGUES, 
O SENHORIO DE DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE 
BEM INDIVISÍVEL DO QUAL TENHA SIDO PENHORA-
DA FRAÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁRIO, O CREDOR 
COM GARANTIA REAL OU COM PENHORA ANTERIOR-
MENTE AVERBADA QUE NÃO SEJA DE QUALQUER 
MODO PARTE NA EXECUÇÃO, COMO PREVÊ O ART. 
889, II, III E V DO CPC. INFORMAÇÕES: PELO EDITAL 
COMPLETO AFIXADO NA VARA, SITE WWW.ALEXSAN-
DROLEILOES.COM.BR, PELO E-MAIL ALEXSANDRO-
LEILOES@HOTMAIL.COM E PELOS TELEFONE: (54) 
99711.3411.

Faleceu dia 30/01, João Carlos Correa.
Foi sepultado dia 31 no Cemitério Municipal
de Montenegro. Os serviços funerais foram
realizados pela Funerária Divina Paz.

Faleceu dia 05/02, Aldori de Oliveira, aos 57 anos, 
casado. Residia no Bairro Canelinha.Foi sepultado 
no mesmo dia no Cemitério Municipal de Canela. 
Os serviços funerais foram realizados pela Fune-
rária Divina Paz.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Valdomiro 
dos Santos, com 78 anos, residente no bairro Vila 
Boeira, na cidade de Canela. Deixa sua esposa
Maria e seus fi lhos Marines, João Vilmar, Luiz An-
dre, Viviane, Vera e Zenilda. Seu sepultamento dia 
02/02 as 09:00 no Cemiterio Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Erivan
Lustosa de Sousa, com 68 anos, residente no
bairro Vila Boeira, na cidade de Canela. Deixa
sua esposa Maria Cristina. Seu sepultamento
foi no dia 04/02/2019 as 16:30 no Cemiterio
Municipal de Canela. Os serviços funerais
foram realizados pela Funerária Divina Paz.

*Comunicamos o falecimento do Sr. José Carlos 
Secco, com 70 anos, residente no Centro, na cidade 
de Canela, deixa sua esposa Zilha e seus fi lhos 
André, Henrique e Fernanda. Seu corpo foi velado 
na capela 01 do Centro e o seu sepultamento dia 
02/02/2019 as 17:00 no Cemiterio Municipal de 
Canela.

Edital de Convocação de Audiência
Pública nº 01/2019

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de suas atribuições legais, em conformidade 
com o disposto o art. 36, § 5º da Lei Complementar nº 
141, de 13 de janeiro de 2012, torna público a realização 
de AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 20 de fevereiro de 2019 
(quarta-feira), com início às 17 horas, no Plenário Cyro 
Soares Sander, para APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 
DE GESTÃO EM SAÚDE – 3º QUADRIMESTRE E ANU-
AL DE 2018.

1. LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Plenário da Câma-
ra Municipal de Vereadores, Rua Dona Carlinda, 485.

2. DATA E HORÁRIO: Início às 17 horas do dia 20 de 
fevereiro de 2018.

Atendendo a princípios da Administração Pública, consa-
grados em textos legais, fazemos chamamento público 
para assistir a audiência.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
31 DE JANEIRO DE 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 190/2019 de 30 de janeiro de 
2019 POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (PROFES-
SOR) à servidora inativa MARIA INÊS GALLE que 
ocupava o cargo de Profissional do Magistério com 
Habilitação em Matemática, N III, classe F, nesta mu-
nicipalidade, sendo que foi inativada pelo RGPS/INSS 
em 20/04/2018, com benefício sob nº 187.931.606-1. 
A base de cálculo utilizada é a última remuneração, 
devendo perceber a diferença, quando houver, entre 
o valor pago pelo RGPS/INSS e o valor que faria jus 
se percebesse por Regime Próprio de Previdência do 
Município, a partir de 1ºde dezembro de 2018, data em 
que exonerou-se.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Fevereiro/2019

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 

Encontra-se publicado no mural e site oficial do Muni-
cípio (www.canela.rs.gov.br), Instrumento Particular de 
Comodato nº 001/2018, firmado entre a Prefeitura Mu-
nicipal de Canela com a empresa Zetrasoft Ltda., pelo 
qual esta cede o  direito de uso do licenciamento do 
software Econsig, de reserva de margem e controle de 
consignações, com desconto em folha de pagamento.

Canela, 5 de fevereiro de 2019.
Constantino Orsolin

Civil fecha ponto de tráfico e prende 
em flagrante no Santa Marta

A Polícia Civil de 
Canela realizou ação 
de combate ao tráfi-
co, nesta quarta (06), 
quando realizaram 
buscas em uma resi-
dência em área irre-
gular, nos fundos do 
Bairro Santa Marta, 
denominada “Pedrei-
ra”.

A investigação 
policial apurava dis-
tribuição de drogas, 
tendo os policiais civis 
flagrado o momento 
em que o proprietá-
rio da residência, um 
traficante que vinha 
sendo monitorado, re-
alizava a venda a dois 
usuários, os quais 
também foram deti-
dos no local.

O proprietário da 
residência foi preso 
em flagrante por trá-
fico de drogas. Com 
ele, foram apreendi-
das porções de crack 
e cocaína, sendo que 

parte estava sendo 
preparada e vendida 
no momento da che-
gada dos policiais. Os 
usuários foram ouvi-
dos e, em razão da le-
gislação, liberados.

O delegado de Ca-
nela, Vladimir Medei-
ros, informou “que o 
tráfico de drogas no 
local é constantemen-

te monitorado, que já 
realizou diversas pri-
sões nas imediações, 
inclusive buscando 
proteger crianças e 
adolescentes que fre-
quentam aquela parte 
do bairro.

A ação integra a 
Operação Anjos da Lei, 
da Delegacia de Polícia 
Regional de Gramado, 

que busca combater o 
tráfico e o uso de dro-
gas nas imediações 
de escolas. O local em 
que realizada a ação 
fica nas proximida-
des de uma creche e 
do Centro Social Padre 
Franco, que atende jo-
vens em situação de 
vulnerabilidade em 
turno inverso.
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Ofício SMGPG/DLC n.º 069/2019

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, informa a publicação 
dos seguintes editais:
Pregão Presencial 05/2019 – Contratação de empre-
sa especializada em confecção, restauração, monta-
gem, manutenção, desmontagem e armazenamento, 
de cenografia urbana da cidade para o evento “Páscoa 
em Canela 2019”, a realizar-se, respectivamente, de 06 
a 28 de abril de 2019.
Concorrência Pública 01/2019 – Pavimentação Infra-
estrutura Urbana das Ruas: Augusto Pestana, Batista 
Luzardo, Clélia A. Soares, Dona Carlinda, Ignácio Sa-
turnino de Moraes, São Francisco, Sete de Setembro e 
Visconde de Mauá, denominada META 1, com forneci-
mento de materiais e mão de obra. CONTRATO DE FI-
NANCIAMENTO Nº 001/2018, PROGRAMA BADESUL 
PIMES PRODETUR + TURISMO.  
Alteração Pregão Eletrônico 38/2018 – Aquisição de 
equipamentos de resgate pneumático para uso do Cor-
po de Bombeiros de Canela.
Informações poderão ser obtidas no Departamento de 
Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Ca-
nela/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, 07 de fevereiro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Vereador busca informações sobre alto 
preço de combustíveis em Canela

Durante a última 
semana, o vereador e 
vice-presidente da Câ-
mara de Vereadores 
de Canela, Jonas Bohn 
Bernardo, obteve aces-
so ao documento de li-
citação via Pregão rea-
lizado pela Prefeitura 
de Canela, referente 
ao para abastecimen-
to dos veículos do Po-
der Executivo. Neste 
documento, o verea-
dor apresenta o valor 
que o município para 
pelo litro da gasolina 
em Canela, que está 
fixado em, R$ 4,24.

No final de 2018, 
o vereador encami-
nhou o Requerimento 
Nº 4/2018, que trata-
va sobre o alto custo 
dos combustíveis na 
cidade de Canela, e 
com isso, buscava ex-
plicações para tanta 
diferença em relação 
as cidades próximas 

como Igrejinha e Três 
Coroas onde em al-
guns casos apresenta 
uma diferença de até 
70 centavos a cada li-
tro de gasolina.

Jonas, agora, tra-
balha junto ao Mi-
nistério Público (MP) 
para conseguir ter 
essa resposta e pas-
sá-la a comunidade: 
"Os tramites foram to-
dos realizados, agora 
só falta a resposta do 
requerimento que en-
caminhei ao MP apre-
sentando o valor que é 
repassado a Prefeitura 
e buscando uma ex-
plicação para ter um 
valor tão elevado junto 
ao consumidor final", 
ressaltou Jonas.

Canelenses se
mobilizam para 
protesto
Neste domingo 

(10), diversos cane-

lenses devem sair em 
carreata, às 14h, do 
Parque do Lago com 
destino a um posto de 
combustível em Três 
Coroas. O movimento, 
planejando e combi-
nado pelas redes so-

ciais é um protesto 
dos motoristas em 
relação ao preço que 
pagam em Canela, 
considerado por eles 
abusivo. Além disso, 
querem ter alguma 
economia.

Valor pago pela Prefeitura pelo
litro da gasolina e do álcool
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