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ESTADO QUER PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS PARA 
NOVOS ATRATIVOS NO
PARQUE DO CARACOL

DEFENSORIA PÚBLICA 
DE CANELA ADERE
AO PROJETO DAS
OFICINAS DAS FAMÍLIAS
PROJETO É DESTINADO ÀS FAMÍLIAS
QUE ENFRENTAM PROBLEMAS
RELACIONADOS A DIVÓRCIO, GUARDA,
PENSÃO, ENTRE OUTROS. PÁGINA 7

PÁGINA 14

FOTO: REPROD
U

ÇÃO

ÁREA DO PARQUE PODERÁ RECEBER NOVOS EQUIPAMENTOS
TURÍSTICOS, IMPLEMENTANDO SUA POTENCIALIDADE. 

DÍVIDAS DO HCC CHEGAM
A R$ 13 MILHÕES

PÁGINA 19

PREFEITURA DIVULGA PRIMEIROS INVESTIMENTOS E
NÚMEROS APÓS INTERVENÇÃO NO HOSPITAL DE CANELA
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“Você nunca sabe que
resultados virão da sua 
ação. Mas se você não
fi zer nada, não existirão
resultados”.
Mahatma Gandhi

Dia Nacional do
Técnico e Auxiliar
de Enfermagem.
O Dia do Técnico em En-

fermagem é celebrado anual-
mente em 20 de maio.  Esta 
data homenageia todos os 
profi ssionais que se dedicam 
a cuidar da saúde das pessoas, 
auxiliando os demais profi s-
sionais do ramo, como os mé-
dicos e enfermeiros.

O Dia Nacional do Técni-
co e Auxiliar de Enfermagem 
foram instituídos a partir da 
resolução nº 294, de 15 de ou-
tubro de 2004, e defi nido pelo 
Conselho Federal de Enferma-
gem (COFEN).

No Brasil, o Dia do Técnico 
em Enfermagem fecha a “Se-
mana da Enfermagem”, que 
começa em 12 de maio, com a 
celebração do Dia Internacio-
nal da Enfermagem.

A diferença entre um téc-
nico de enfermagem e um 
enfermeiro é que este último 
precisa fazer um curso de en-
sino superior em Enferma-
gem, enquanto que o técnico 
está apto a exercer o seu tra-
balho a partir de um curso téc-
nico de enfermagem.

Homenagem ao Dia do
Técnico em Enfermagem.
Dedicação, empenho e 

amor… Essas três caracterís-
ticas são essenciais para mol-
dar um excelente profi ssional! 
Obrigado por ser um exemplo 
de profi ssional para todos nós.

Enfermeiros são anjos da 
guarda! Obrigado por todo o 
carinho e esforço em salvar 
vidas diariamente! Feliz Dia 
do Técnico em Enfermagem!

Dia da Língua Nacional.
O Dia da Língua Nacional 

é comemorado em 21 de maio. 

Nesta data homenageamos 
o idioma ofi cial de uma de-
terminada nação. No caso do 
Brasil, a língua nacional dos 
brasileiros é o português.

A língua portuguesa é fala-
da no Brasil por infl uência dos 
portugueses, principais res-
ponsáveis pela colonização no 
país. Porém, o português fala-
do pelos brasileiros é dotado 
de diversas variações deriva-
das de outros idiomas, como o 
Tupi-Guarani, por exemplo.

O Tupi foi uma das maio-
res nações indígenas do Brasil, 
quando os primeiros coloniza-
dores europeus desembarca-
ram nas terras tupiniquins.

Além dos idiomas indíge-
nas, a língua portuguesa bra-
sileira também é sincretizada 
com idiomas dos povos africa-
nos (como o ioruba, jejes e na-
gôs, por exemplo), que foram 
trazidos para o Brasil durante 
o período da escravidão.

O Brasil tem duas línguas 
ofi ciais: Português e Libras.

Contudo, línguas minori-
tárias do Brasil são faladas em 
todo o país. O censo de 2010 
contabilizou 305 etnias indí-
genas no Brasil, que falam 274 
línguas diferentes.

Há comunidades signifi -
cativas de falantes do alemão 
(na maior parte o Hunsrückis-
ch, um alto dialeto alemão) 
e italiano (principalmente o 
talian, de origem veneta) no 
sul do país, os quais foram 
infl uenciados pelo idioma 
português, assim como um 
processo recente de coofi cia-
lização destas línguas, como 
já ocorreu em Pomerode e em 
Santa Maria de Jetibá.

É estimado que houvesse 
mais de mil idiomas no Brasil 
na época do descobrimento. 
Segundo pesquisa anterior ao 

censo de 2010, esses idiomas 
estavam reduzidos ao número 
de 180.

Nos primeiros anos de 
colonização, as línguas indí-
genas eram faladas inclusive 
pelos colonos portugueses, que 
adotaram um idioma misto 
baseado na língua tupi, cha-
mado nheengatu.

Por ser falada por quase 
todos os habitantes do Brasil, 
fi cou conhecida como língua 
geral. Todavia, no século XVIII, 
a língua portuguesa tornou-se 
ofi cial do Brasil, o que culmi-
nou no quase desaparecimen-
to dessa língua comum.

Com o decorrer dos sé-
culos, os índios foram exter-
minados ou aculturados pela 
ação colonizadora e, com isso, 
centenas de seus idiomas fo-
ram extintos.

Atualmente, os idiomas 
indígenas são falados, sobre-
tudo no Norte e Centro-Oeste. 
As línguas mais faladas são do 
tronco Tupi-guarani.

Há uma recente tendência 
de coofi cializar outras línguas 
nos municípios povoados por 
imigrantes, como as línguas 
italiana, alemã ou indígenas, 
através de levantamentos do 
Inventário Nacional da Diver-
sidade Linguística. 

Em nossa cidade.
Canelense, continuem 

dando preferência para o co-
mércio e serviços de nossa 
cidade. Faça Canela crescer, 
com sustentabilidade.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS

Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

Curso: Execução Trabalhista - Legitimação
Passiva e Responsabilidade Patrimonial
Data: 24, 25 e 31 de maio; 7 e 8 de junho de 2019
Horário: sextas-feiras, das 19h às 22h, e aos
sábados, das 9h às 12h
Ministrante: Ben-Hur Silveira Clauss (Desembar-
gador aposentado do TRT da 4ª Região)
Inscrições até 19 de maio de 2019

Curso: Comida Peruana
Data: 29 de maio de 2019
Horário: quarta-feira, das 19h30min às 22h30min
Inscrições até o dia 26 de maio de 2019
Receitas: Ceviche de peixe branco; Arroz chaufa 
de pollo; Lomo saltado; Suspiro limeño.

Curso: Be-a-bá das Demonstrações Contábeis: 
Entendendo os Relatórios de sua Empresa
Data: 3, 4 e 5 de junho de 2019
Horário: segunda, terça e quarta-feira, das 19h 
às 22h
Inscrições até 28 de maio de 2019

Curso: O Sistema de Justiça
Multiportas no Direito Brasileiro
Data: 8 de junho de 2019.
Horário: sábado, das 8h às 12h, e das 13h às 17h
Ministrante: Isís  Boll de Araújo Bastos (Doutora 
em Direito e Mediadora de Confl itos)  
Inscrições até 03 de junho de 2019

Curso: Recepção e Atendimento na Hotelaria
Data: 10, 17 e 24 de junho de 2019
Horário: segundas-feiras, das 19h30min às 
22h30min
Ministrante: Roberta Albuquerque (Gerente Geral 
do Blue Tree Towers Caxias do Sul)
Inscrições até 04 de junho de 2019

Curso: A Desconsideração da Personalidade 
Jurídica na Execução Trabalhista
Data: 15 de junho de 2019
Horário: sábado, das 9h às 13h
Ministrante: Ben-Hur Silveira Clauss (Desembar-
gador aposentado do TRT da 4ª Região)
Inscrições até 10 de junho de 2019

Curso: Cultura: Virando a Chave do Negócio
Data: 24, 25 e 26 de junho de 2019
Horário: segunda, terça e quarta-feira, das 19h 
às 22h
Inscrições até 17 de junho de 2019

Curso: Direito de Família e Bioética - Uma Ferra-
menta para a Análise de Temas Emergentes
Data: 28 e 29 de junho; 5 e 6 de julho de 2019
Horário:sexta-feira, das 18h às 22h30min, e sába-
do, das 8h às 12h
Ministrante: Laura Levy (Mestre em Aspectos 
Bioéticos e Jurídicos)
Inscrições até 23 de junho de 2019
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Pizzaria The Petit
abre franquia em São

Francisco de Paula
Unidade irá funcionar exclusivamente com tele
entrega e terá sabor exclusivo feito com pinhão.

Pizza "Querência Amada" feita com pinhão

Tradicional pizzaria de 
Canela, a The Petit está em 
fase de expansão. A partir des-
ta semana, a marca abre sua 
terceira franquia no forma-
to delivery, desta vez em São 
Francisco de Paula.

No cardápio, que irá ofe-
recer 50 sabores de pizza, 40 
variedades salgadas e 10 do-
ces, está uma exclusividade: 
a pizza de pinhão. Criada em 
alusão à região dos Campos de 
Cima da Serra, grande produ-
tora da tradicional semente 
gaúcha, a pizza foi batizada de 
“Querência Amada”.

A abertura da unidade faz 
parte dos planos de expansão 
da The Petit, que já existe há 
oito anos em Canela. “Esta-
mos em um projeto de expan-
são de abrir uma nova unida-
de por ano. Já existe um piloto 
de franquia da marca em Gra-
mado, esse é o nosso segundo 
piloto”, explica Peterson Sec-
co, empreendedor à frente da 
marca.

Sob o comando do empre-
sário Anderson Secco Oliveira, 
a The Petit de São Francisco de 
Paula irá operar unicamente 
com tele entrega, mesmo for-
mato de negócio da pizzaria 
que já funciona em Taquara e 
Gramado.

FOTO: DIVULGAÇÃO

UCS oferece
Assistência

Jurídica
Gratuita em

Gramado
O Serviço de Assis-

tência Jurídica Gra-
tuita (Saju) é um dos 
trabalhos mais impor-
tantes da Universida-
de de Caxias do Sul à 
disposição da comu-
nidade gramadense. 
É a forma pela qual as 
pessoas em vulnerabi-
lidade social e econô-
mica podem ter aces-
so à Justiça sem arcar 
com custas.

O Saju funciona 
no prédio da Secreta-
ria Municipal da Ci-
dadania e Assistência 
Social de Gramado, 
no bairro Piratini, em 
parceria com o Centro 
de Referência de Aten-
dimento à Mulher. Sua 
implantação, em 2010, 
deu-se graças à articu-
lação do Poder Público 
com a UCS Hortênsias 
e veio ao encontro de 
uma marca da Univer-
sidade – a regionaliza-
ção.

Lá, 90% das de-
mandas dizem respei-
to a Direito de Família, 
com ações referentes 
a alimentos, guarda 
de filhos e medidas re-

lacionadas à Lei Maria 
da Penha. Mas casos 
envolvendo pedido de 
usucapião, inventá-
rios e outros também 
são acolhidos.

Quem procura 
atendimento é recebi-
do por acadêmicos da 
disciplina Estágio de 
Prática Jurídica, su-
pervisionados e orien-
tados pela advogada 
e professora Daniela 
Miranda, doutora em 
Direito, coordenadora 
do Saju na UCS Hortên-
sias. Esse contato com 
as pessoas, além de 
proporcionar trâmite 
jurídico às demandas, 
resulta em uma vivên-
cia importante para os 
futuros bacharéis em 
Direito.

Conforme le-
vantamento da UCS 
Hortênsias, de 2015 a 
2018, a média é de 433 
atendimentos anuais 
no Saju em Grama-
do, que fica na Rua 
Getúlio Vargas, 484 – 
bairro Piratini, aten-
dendo às quintas-fei-
ras, das 13h30min às 
16h30min.
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Centro Materno Infantil
recebe doação do Rotary

Na terça (13), foi 
feita a entrega, no 
Centro Materno In-
fantil, de mais de 100 
kits para os bebês, 
trabalho feito em par-
ceria com o Rotary, 
que doou pomadas e 
lenços umedecidos. 
O Rotary Kids de Ca-
nela fez a doação de 
sabonetes, o Interact 
Club fez a doação de 
mantinhas e o Rota-
ract Club Canela fez 
a doação de fraldas. 

Aconteceu também a 
doação de sapatinhos 
de lã confeccionados 
pela Rotariana So-
lange Oliveira e rou-
pinhas de bebês doa-
das no Estúdio Canela 
Foto e Arte em troca 
de fotos infantis de 
Páscoa.

Na quarta (15), in-
tegrantes do Rotary e 
Rotary Kids fizeram 
a entrega de brinque-
dos para as crianças 
no Centro Materno 

Infantil, estes brin-
quedos foram doados 

pelas crianças do Ro-
tary Kids Canela.

FOTOS: D
IVU
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Defensoria Pública de Canela adere
ao projeto das Oficinas das Famílias

Ferramenta im-
portante na resolução 
de conflitos de ma-
neira extrajudicial, a 
Oficina das Famílias 
agora também é ofe-
recida na Defensoria 
Pública Regional de 
Canela. Lançado no 
dia 7, o projeto é des-
tinado às famílias 
que enfrentam pro-
blemas relacionados 
a divórcio, guarda, 
pensão, entre outros. 
O objetivo é mediar os 
conflitos para que os 
próprios cidadãos se 
sintam empoderados 
para resolverem suas 
questões. A primeira 
edição acontecerá no 
próximo dia 20, na 

sala de reuniões da 
Secretaria Municipal 
de Educação de Cane-
la (Rua Borges de Me-
deiros, 926, Centro). As 
próximas edições se-
rão mensais.

De acordo com a 
diretora regional da 
Defensoria Pública de 
Canela, defensora pú-
blica Luciana Salvador 
Borges, podem partici-
par da atividade os as-
sistidos da Defensoria 
Pública em processo 
de ruptura conjugal, 
com filhos menores. 
Também serão aber-
tas vagas para famí-
lias encaminhadas 
pela rede municipal 
de educação. “O proje-

to foi apresentado no 
dia 7 para o secretário 
municipal de educa-
ção, Gilberto Tegner, 
e os diretores das es-
colas municipais. Na 
ocasião foi esclare-
cido que as escolas 
poderão encaminhar 
famílias para as ofici-
nas. Em um segundo 
momento, nossa ideia 
é incentivar o Judici-
ário a encaminhar as 
pessoas que podem se 
beneficiar dessa ativi-
dade”, explicou Lucia-
na. Segundo a defen-
sora, também existe o 
interesse do municí-
pio em incluir as ofi-
cinas no calendário 
de cursos de formação 

continuada para pro-
fessores da rede mu-
nicipal.

A Oficina das 
Famílias pretende 
orientar as famílias 
que enfrentam confli-
tos jurídicos relacio-
nados ao divórcio ou 
à dissolução da união 
estável, nos quais vá-
rios ajustes e mudan-
ças pessoais ocorrem, 
especialmente aque-
les relacionados aos 
cuidados dos filhos 
menores. “A partici-
pação na oficina pre-
tende auxiliar o casal 
em vias de separação 
a criar uma efetiva e 
saudável relação pa-
rental junto aos filhos. 

O trabalho também 
tem como objetivo pre-
venir a alienação pa-
rental, na medida em 
que procura conscien-
tizar o casal acerca da 
importância, para a 
criança, da convivên-
cia harmoniosa com 
ambos os pais, para 
que construa uma re-

lação positiva e forme 
por si uma imagem de 
cada um dos pais”, ex-
plicou Luciana.

Em 2018, a Defen-
soria Pública Regio-
nal de Canela realizou 
1.542 atendimentos, 
fez 724 petições e ajui-
zou 117 ações na área 
de família.

Luciana Salvador Borges

FOTO: CAROLIN
E TATSCH
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Alunos criam camisetas
para conscientização sobre a

importância da educação

Se g u i n d o 
com o pro-
jeto Repór-

ter Estudantil, nesta 
semana temos a par-
ticipação da Escola 
Estadual de Ensino 
Fundamental Luiza 
Corrêa, com um texto 
de autoria da aluna 
Cristiane Cassandra 
da Rosa dos Santos. O 
projeto desenvolvido 
pela Folha dá a opor-
tunidade de alunos 
das escolas da cidade 
escreverem sobre as-
suntos de interesse de 
sua comunidade esco-
lar, com a publicação 
na edição impressa e 
no Portal da Folha.

Durante o mês de 
abril, na disciplina de 
Inglês, sob os cuida-
dos da professora Joi-
ce Schmitt dos Santos, 
foi realizado o projeto 
intitulado “formas de 
educação”, envolven-
do as turmas do sexto 
ao nono ano.

Recebemos da 
professora o desafio 
de desenhar em uma 
folha de ofício o es-
boço de uma camise-
ta com uma frase em 
Inglês, que tivesse re-
ferência com a educa-
ção de forma geral, e 
um desenho ilustran-
do a mesma. Feito 

isso, todos os esboços 
entraram em votação 
e cada turma escolheu 
um trabalho que re-
presentasse a todos. O 
trabalho escolhido foi 
estampado em uma 
camiseta para os alu-
nos usarem durante 
o ano como forma de 
conscientização da 
comunidade de forma 
geral.

No sexto ano a 
frase escolhida foi “A 
educação é a chave 
para o amanhã” e as 
autoras Raiane dos 
Reis de Souza e Mika-
ela de Oliveira de Sou-
za.

No sétimo ano, a 
frase feita pela aluna 
Giovana Machado Ro-
drigues foi a selecio-
nada para a camiseta 
e dizia “O respeito e a 
tolerância podem nos 
levar muito longe. 
Onde há essas duas 
temos um futuro ex-
celente.”

Já o oitavo ano es-
colheu a frase “A edu-
cação é como uma se-
mente que é plantada 
por seus pais, regada 
por seus professo-
res e floresce por seu 
próprio esforço.” Fei-
ta pelo aluno Kerllon 
Pablo de Souza Padi-
lha.

8° ano: “A educação é como uma semente que é plantada por seus pais,
regada por seus professores e floresce por seu próprio esforço.”

9° ano “Um país
que investe na
educação tem

garantida a evolução.”



REPORTER ESTUDANTIL .09Sexta-feira, 17 de maio de 2019

E o nono ano ele-
geu a frase do alu-
no Cristian da Silva 
Dias “Um país que 
investe na educação 
tem garantida a evo-
lução.”

Na minha opi-
nião, esse projeto 
foi excelente para 
mudarmos nosso 
pensamento sobre a 
educação na escola 
e também para aler-
tar as pessoas sobre 
como está a educa-

ção hoje em dia nos 
centros educacio-
nais, no trabalho, 
no trânsito e, princi-
palmente, em casa, 
sendo uma forma de 
nos incentivar a mu-
dar essa realidade.

Segundo o pa-
recer da professora 
Joice, todos conclu-
íram seu trabalho 
com dedicação e res-
ponsabilidade, tendo 
sido de grande valia 
para todos.

6º ano:  Raiane dos Reis de Souza
e Mikaela de Oliveira de Souza

6º ano: “A educação é a chave para o amanhã.”
7º ano: Giovana
Machado Rodrigues

8º ano: Kerllon Pablo 
de Souza Padilha

7º ano: “O respeito e a tolerância podem nos levar muito
longe. Onde há essas duas temos um futuro excelente.”

FOTOS: REPROD
U
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O projeto Repórter Estudantil possibilita
que a sua escola aborde temas de interesse

da comunidade escolar, em textos e fotos
produzidos pelos alunos, publicados

na Folha de Canela.

Quer participar? Entre em contato pelo
WhatsApp (54) 3282-2739 ou pelo e-mail

folha@folhadecanela.com.br.

Estão abertas as inscri-
ções para o Vestibular de In-
verno das Faculdades Inte-
gradas de Taquara (Faccat). A 
prova ocorrerá no domingo, 26 
de maio, a partir das 9h30min, 
no campus, localizado na Ave-
nida Oscar Martins Rangel, nº 
4500. São mais de 20 cursos 
de graduação e de tecnólogos 
para você se tornar um profis-
sional de qualidade. A prova, 
com questões objetivas, será 

dividida entre Língua Portu-
guesa, Conhecimentos Gerais, 
além da redação. Venha estu-
dar na Faccat, que é a verda-
deira parceira do Vale do Pa-
ranhana.  A taxa de inscrição 
é de R$ 30 reais.

Os cursos da Faccat
As vagas para este ves-

tibular são para os cursos 
de Administração, Adminis-
tração - linha específica em 

Marketing, Administração 
- linha específica Negócios 
Internacionais, Ciências Con-
tábeis, Design, Direito, Enfer-
magem, Engenharia de Pro-
dução, Fisioterapia, História, 
Letras, Matemática, Pedago-
gia, Psicologia, Publicidade e 
Propaganda, Relações Pública, 
Sistema de Informação, Turis-
mo, Gestão Comercial, Gestão 
da Qualidade, Jogos Digitais e 
Sistema para Internet.

Vestibular de Inverno com inscrições abertas
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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 

A APARÊNCIA NÃO É NADA

Há uma pequena história que fala sobre a apa-
rência. Já faziam algumas horas que uma festa de 
pessoas muito ricas transcorria, quando uma moça 
entrou no salão e foi logo notada por todos. Seu mo-
torista particular estava impecavelmente vestido e 
conduzia uma Mercedes branca até a porta do salão. 

A roupa da moça era deslumbrante, seus sapatos 
eram luxuosos e as joias eram discretas, mas de um 
brilho ímpar, e a maquiagem e o cabelo eram perfei-
tos. A moça tinha gestos e movimentos refinados e 
era extremamente simpática. Ninguém a conhecia e 
nem sabia-se quem a convidara, mas, indiferente a 
isso, ela foi o centro das atenções à noite toda.

Antes do final da festa, a moça foi embora. En-
tão, o motorista levou-a até uma pequena e humilde 
casa nos arredores da cidade, onde ela morava. De-
pois de entrar em sua casa, ela tirou os sapatos e as 
joias, guardando tudo com cuidado, para devolver aos 
verdadeiros donos no outro dia. 

Ela também guardou o vestido, para entregar na 
loja de aluguel de roupas e, antes de dormir, refez os 
cálculos de todas as despesas que tivera. Ela gastara 
todas as economias de anos e ainda teria dívidas por 
meses, ficando com seu orçamento pessoal bastan-
te apertado. Para a moça, aquela noite de aparência 
valeu todo o sacrifício feito.

Talvez nenhum cristão faça algo assim, mas 
há algo semelhante que fazemos que é um perigo 
real para os filhos de Deus: fingir ser espiritual. Há 
muitos comportamentos espirituais que são desem-
penhados em falsidade. Isso é como vestir uma boa 
roupa por uma noite. 

Muitas orações longas são simulações, muitas 
entonações piedosas são irreais, muitos elogios são 
falsos e com segundas intenções. Muitos vestem uma 
máscara de cristão e fazendo-se de bonzinhos e de 
misericordiosos, para captarem os dividendos que 
são somente do Deus Todo-Poderoso. 

O Senhor Jesus Cristo ensina-nos a identificar 
o verdadeiro cristão. Ele diz: “Pelos seus frutos os 
conhecereis...” (Mateus 7:16).

Acesse:
http://bit.ly/apppaodejuda
http://bit.ly/Tvmenorah

ACOMPANHE A WEB RÁDIO
AO VIVO PELO FACEBOOK

https://www.facebook.com/osaldaterrawebradio

Soberanas da Festa da
Colônia de Gramado serão 

escolhidas no sábado
A Festa da Colônia terá 

uma nova Corte neste sábado 
(18), dia que serão escolhidas 
as novas Soberanas da Fes-
ta da Colônia de Gramado. 
São 12 candidatas que estão 
representando o interior do 
Município. Este momento 
especial e de grande expec-
tativa está programado para 
iniciar às 18h30min no pal-
co Origens no complexo do 
evento no ExpoGramado.

O Concurso desta edição 
da Festa será uma homena-
gem à primeira rainha da 
Festa das Hortênsias e os 60 
anos da realização da Festa 
completados no ano passado. 
Segundo o Missólogo André 

Lima, um dos coordenado-
res do Concurso, as coroas 
da nova Corte representam 
as Hortênsias e foram pen-
sados para esta finalidade. 
A nova Rainha irá carregar 
a cor azul e as Princesas as 
demais cores das Hortênsias. 
“Os ramos de trigo nas Coroas 
representam a colheita, um 
dos propósitos dos agriculto-
res da Festa da Colônia”, co-
mentou André. 

A criação as Coroas da 
Corte foi de Adriana Menezes 
e André Lima. “Sempre quis 
que a Festa da Colônia tivesse 
uma joia, elas são represen-
tantes genuínas do evento”, 
conta Lima. “As coroas foram 

desenvolvidas com muito ca-
rinho, as formas e cores fazem 
parte de um processo de ela-
boração que tem como objeti-
vo compor toda preparação e 
cuidados com a organização 
para que futuras soberanas 
as recebam e carreguem este 
símbolo de conquista com or-
gulho”, disse emocionada, 
Adriana Menezes.

Já os novos trajes oficiais 
das Soberanas foram pensa-
dos também em homenagem 
à Festa das Hortênsias e são 
uma criação de André Lima.

A nova Corte de Soberanas 
homenageia a primeira Rai-
nha da Festa das Hortênsias, 
Iraci Casagrande Koppe.

FOTO: CLEITON
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Turismo e Cultura
atendem em novo endereço

Desde a última se-
gunda (13), a Secretaria 
Municipal de Turis-
mo e Cultura de Cane-
la está atendendo na 
Rua Rodolfo Schlieper, 
nº 128, ao lado da UCS 
Hortênsias. Segundo a 
Prefeitura, a mudança 
para a nova sede foi 
uma necessidade es-
trutural e de logística, 
tendo em vista que a 
equipe administrati-
va atual conta com 16 
servidores, que esta-
vam divididos em dois 
prédios com endereços 
distintos.

O novo espaço 

conta com 154 m² de 
área construída e foi 
alugado em março, 
quando iniciou-se a 
instalação das divi-
sórias, iluminação e 
móveis. “Com toda a 
equipe integrada na 
nova sede, a comuni-
cação será muito mais 

fluída para podermos 
continuar inovando e 
nos superando a cada 
ação”, destacou o se-
cretário Ângelo San-
ches.

As três salas que 
estavam ocupadas até 
então no último ende-
reço voltam a ser uti-

lizadas pela Fundação 
Cultural de Canela. O 
prédio que é de pro-
priedade da Prefeitu-
ra, está cedido sem 
custo para a entidade 
desde a década de 80, 
para organização e fo-
mento das atividades 
artísticas e culturais.
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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) ::

Papo Simples

Jadir Pires de Souza
Nome: Jadir Fabiano Pires de Souza.
Idade: 50 anos.
Filiação: João Adir de Souza e Jorgina Eli 
Pires.
Formação: Superior Completo.
Trabalho: Escritório de Arquitetura.
Fato marcante em sua vida: Minha
 formatura.
O que te deixa sem jeito: Elogios.
Uma alegria: Nascimento dos filhos.
Uma decepção: falsos amigos.
Ponto forte: persistência.
Ponto fraco: ingenuidade.
Cor preferida: Azul.
Prato preferido: Escondidinho de camarão.
Bebida: Vinho.
Esporte: Futebol.
Hobby: Aves Ornamentais e antiguidades.
Programa de tv: Series policiais e investi-
gativas.
Que fazer no domingo: sem programa 
definido (o que acontecer).
Animal de estimação: Cachorro.
Um filme: Coração Valente.
Uma música: Stairway to Heaven.
Um livro: Dr Jivago.
Um defeito: chatice.
Uma qualidade: Criatividade.
Uma saudade: meu pai e minha vó.
Um sonho de criança: ser trapezista de 
circo.
O que mais admira numa pessoa: morali-
dade.
O que mais detesta numa pessoa: falta de 
moralidade.
O que tu mudaria em Canela: Abolir a ‘lei 
da malandragem’.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: um jogo de xadrez, onde não
jogar te torna peão.
Educação: Passa por ela o futuro do nosso 
planeta.
Religião: Cada pessoa, deve ter a sua,
não interessa qual para se ter o equilíbrio 
físico e espiritual necessário.
Amor: essencial, fundamental para nos 
mantermos vivos.
Família: a base, a estrutura e o telhado
de nossa vida.
Amizade: irmãos que a vida nos deu de 
presente.
Casamento: o equilíbrio da minha vida.

*UM RECADO: ¨Uma pessoa que nunca 
cometeu um erro, nunca tentou, nada 
de novo ¨(Einstein). Podemos errar, mas 
sempre tentando fazer algo novo, melho-
rando nossa vida e a de todos.

11 meses de fofura da Melissa
A doce Heloísa, que no dia 14 de maio

completou seu primeiro aninho!

A Linda Joana, filha de Jordana e Josué
Cardoso que completou 4 meses de fofura!

Helena - Acompanhamento
mensal  11 meses

Arthur Lindolfo Alves da FonsecaAntonio Vieceli Ramos
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renata.willrich
35  publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Jazz Wish Serrano
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Luciana Reck e Germano  Junges na
noite de Jazz que acontecerá todas as
sextas-feiras no Wish Serrano, com
animação da Banda Jazz Cinnamon,
Bartender e Chef convidados.

Tatiana Pasquali recebeu um
arranjo de flores exclusivo da
designer floral Bárbara Jardim.

Viviana Sinhori e Vinícius Costa
curtiram a noite descolada do Wood 

Night. O evento que reúne gente
bonita, dj’s, drinks e boa gastronomia 
vai acontecer mensalmente no Hotel 

Wood em Gramado.

FOTO: RAFAEL CAVALLI

Secretário de Indústria e Comércio Paulo Volk,
Alvaro Masotti e Marino Fritsch, no Gramado

Casa Show que segue até o dia 2 de junho das
10h as 20h todos os dias na Rua Coberta.

FOTO: CIBELE SELBACH

FOTO: CLEITON THIELE

O Gerente Geral do Wish Serrano Luiz
Gustavo Alves e sua esposa Patricia no 
lançamento da noite de Jazz no resort.

FOTO: RAFAEL CAVALLI

#Vatel
Que a Toscana é uma das regiões
mais belas e fascinantes da Itália já
sabemos... Cenário de filme, poema
e livros a Toscana é também conhecida 
por seus vinhos excepcionais como o 
Brunello de Montalcino, que será a
estrela do  jantar nesse Festival,
preparado pelo chef Gabriel Simões
no encantador Vatel, em Gramado.
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Aline Ávila Franck em 
seu primeiro Dia das 

Mães Camila Dedé

Daniele
Maciel da 
Rosa ‘trintou’ 
esta semana. 
Parabéns, 
muita luz!

Carol e Lorena combinação
perfeita de mãe e filha

Mamãe Juliana e o pequeno
Joaquim curtindo juntos com muito 

amor o primeiro dia das Mães!

Mãe Veridiana e Marília
nesse ensaio lindo comemorando

o primeiro Dia das Mães!

Mara Kerschner - Linda e
Exuberante fazendo parte
do projeto ‘Permita-se’ da
fotografa Marione Fernandes

Ingrid e Marcio à linda 
espera de Izabella
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> Edital de Casamento nº 6146 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar: PABLO FRAGA, natural 
do Estado de Santa Catarina, nascido na Cidade de 
Lages, servente, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua João Azevedo, nº 51, nesta Cidade e LUSIA-
NE PACHECO RAMOS, natural deste Estado, nas-
cida nesta Cidade, confeiteira, solteira, domiciliada 
e residente na Rua João Azevedo, nº 51, nesta Ci-
dade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 10 de Maio de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

• JOÃO FRANCISCO FATTORI, aos 88 anos. 
Residente no Centro, na cidade de Canela. 
Viúvo, deixa seus filhos Lúcia e Luís. Seu 
corpo foi velado na capela 02 do Cemité-
rio Ecumênico Parque das Araucárias e o 
seu sepultamento aconteceu no Cemite-
rio do Morro calçado.

• JULIANO RODRIGUES MICHAELSEN, aos
38 anos. Seu corpo foi velado na capela 01 
do Cemitério Ecumênico Parque das
Araucárias e o seu sepultamento aconte-
ceu no Cemitério Municipal de Canela.

• ADELAR CLETIS DE MORAES, aos 79 anos. 
Residente no bairro Bom Jesus, na ci-
dade de Canela, deixa seus filhos Lindo-
mar, Maurício, Marizete, Ivanete, Loiva 
e Ruth. Seu corpo foi velado na capela 
02 do Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias e a cerimonia de cremação 
foi no Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias.

• JOSÉ CLAUDINO DE SOUZA, aos 51 anos. 
Residente no bairro Canelinha, na cidade 
de Canela. Deixa seus filhos Maurício e 
Janaína e três netos. Seu corpo foi velado 
na capela do São Lucas e o sepultamento 
foi no Cemitério Municipal de Canela.

• JOÃO FAGUNDES DA SILVA, aos 69
anos. Seu corpo foi velado na capela
01 do Cemitério Ecumênico Parque
das Araucárias e o seu sepultamento 
aconteceu no Cemitério Municipal de 
Canela.

• MARIETA CORREIA DE AZEVEDO,
aos 77 anos. Residente no bairro Bom
Jesus, na cidade de Canela. Viúva.
Deixa seus filhos Paulo, Maria Terezinha 
e José. Seu corpo foi velado na capela
01 do São Lucas e o seu sepultamento 
aconteceu no Cemitério Municipal de 
Canela.

Estado quer parcerias
público-privadas para novos

atrativos no Parque do Caracol
Principal atrativo 

turístico de Canela e um 
dos pontos mais visi-
tados do Sul do País, o 
Parque Estadual do Ca-
racol pode receber par-
cerias público-privadas, 
ao menos é o que publi-
cou a colunista do portal 
GauchaZH, Marta Sfre-
do, na tarde de ontem 
(16).

Segundo ela, o pla-
no do governo do Esta-
do é aproveitar melhor 
a área do Parque, que 
pertence ao Governo do 
Estado mas é adminis-
trado pela Prefeitura de 
Canela, que repassa 20% 
da bilheteria para os co-
fres estaduais e fica com 
o restante do valor.

A iniciativa é da Se-
cretaria do Desenvolvi-
mento e Turismo, e pode 
ser incluída na renova-
ção da cedência do Par-
que para a Prefeitura de 
Canela, que deverá ser 
antecipada nos próxi-

mos dias.
A colunista diz ain-

da que o secretário Ruy 
Irigaray pretende au-
mentar a oferta de in-
fraestrutura para os 
visitantes, com restau-
rantes, entretenimen-
to, esportes e serviços e 
existem empresas in-
teressadas em investir 
no local, tanto do Esta-

do quanto de fora do Rio 
Grande do Sul. O objetivo 
é fazer um contrato que 
estimule oportunidades 
e limites para projetos 
de melhoria no parque.

Nossa reportagem 
entrou em contato com 
a Prefeitura de Canela, 
mas não obteve retorno 
até o fechamento des-
ta edição. O que se sabe 

até o momento é que a 
proposta, que partiu da 
Prefeitura de Canela, 
ainda está sendo forma-
tada, sendo necessário 
renovar a concessão do 
Parque para o Municí-
pio, prevendo a possibi-
lidade de investimento 
privado, algo que é visto 
com bons olhos pelo Go-
verno do Estado.

Área do Parque poderá receber novos equipamentos
turísticos, implementando sua potencialidade

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

O tradicionalismo vive um 
momento antagônico.  De um lado 
o Movimento Tradicionalista Gaú-
cho como órgão instituído com o 
dever de regular, resguardar, di-
vulgar e manter as tradições gaú-
chas; através do atual presidente 
Nairo Calegaro e sua equipe, in-
cansavelmente vem divulgando 
com clareza e determinação ali-
cerçadas nas pesquisas de Paixão 
Côrtes, algumas mudanças quan-
to ao cenário das danças bem 
como das indumentárias; bus-
cando uma proximidade maior 
em relação a autenticidade destes 
temas. Não que Paixão seja a úni-
ca fonte, mas sem dúvida a que 
mais pesquisou, publicou, formou 
e fomentou as tradições, sendo 
uma referência indiscutível. Suas 
pesquisas “in loco” resgataram 
mais de uma centena de danças, 
indumentárias, usos e costumes 
dos povos antigos.

Por outro lado vivemos a épo-
ca de degradação e deturpação de 
algumas entidades tradicionalis-
tas com a promoção de eventos e 
festas “campeiras”, sem preocu-
pação em preservar a identidade 
terrunha.

Os questionamentos quanto a 
relevância ou importância do res-
gate das tradições levaram Paixão 
Côrtes a participar de uma série 
de artigos da Zero Hora publica-
dos no dia 21/09/2002 sob o título 
Gauchidade, Tradição ou Inven-
ção.

Em resposta o folclorista ex-
pressa a sua compreensão sobre 
a importância da preservação das 
tradições:

“Sobre o tradicionalismo gau-
chesco atual, há aqueles que criti-
cam o assunto de forma graciosa, 
testemunhando seu desconhe-
cimento documental das verda-
deiras causas do seu nascer, sua 
fundamentação e sua abrangên-
cia grandiosa no presente univer-
so terrestre, como fonte espontâ-
nea de manifestação popular e de 
identidade cultural.

Essas avaliações gracejadoras 
fi zeram-me lembrar de uma má-
xima campestre que aprendi de 
meu avô, lá pras bandas de Santa-
na do Livramento: “Praga de uru-
bu não mata cavalo gordo”.

Estou com 75 anos, dos quais 
55 estão ligados intensamente ao 
tradicionalismo atual, que venho 
ajudando a revitalizar através de 

pesquisas campechanas, sérias, 
“in loco”; com conceituação au-
tóctone de nosso folclore pastoril, 
por intermédio de publicações li-
vrescas, merecedoras da edição 
de 300 mil cópias (anos de 2000 e 
2002) distribuídas gratuitamente 
às bibliotecas públicas, às univer-
sidades, aos Centros de Tradições 
Gaúchas, acompanhadas no palco 
por manifestações culturais – ar-
tísticas ao vivo e distanciadas de 
repetitivos literários, ornados de 
papagaiadas.

Neste mais de meio século, te-
nho visto surgir, por vezes, “me-
cenas crioulos” que não sabem  “o 
sol que nunca anuncia seca”, “o 
pasto que faz mal”, que “ovelha 
não é para mato” deitando regras 
sobre criação.

Disso concluo que as referidas 
máximas acima aludidas – fru-
tos da cultura popular, do saber 
folclórico campesino – estão cada 
vez mais presentes. Como andam 
soltos e voando ultimamente pelos 
“pagus”, abutres à procura de car-
niça para justifi carem seu odor, 
onde fazem pousada!

Tem gente que só enxer-
ga como culatra de carreta. Não 
adianta. No dizer de nossa tradi-
ção, “é querer indireitar sombra de 
pau torto”, sabendo – se que o gra-
xaim é que uiva com fome atrás de 
cordeiro. Isto é folclore de campa-
nha, mas não para recavém aco-
modado em cadeira de veludo, sem 
identidade rurícola, cujo fi losofar 
só aparece como tripa de lingüiça: 
cheia de ar.

O melhor mesmo é abrir a por-
teira e deixar sair campo afora, de 
cola erguida, e que se percam so-
zinhos pelo pampa, engolidos por 
algum barrocal. 

Hoje no mundo, no Brasil (em 
vários estados), na América do 
Norte, na Europa, no Japão, na 
Rússia – existem cerca de 3.715 en-
tidades congregando um milhão 
de pessoas confi gurando e prati-
cando a cultura tradicionalista 
rio-grandense.

Este movimento é irreversível; 
vem de baixo para cima, da alma 
nativa do povo. Não agüenta tam-
pão deste ou daquele pretenso bos-
tejador sapiente.

Do resto é frouxar a cincha. E 
os Centros de Tradições sabem que 
tem alta responsabilidade em con-
tribuir e traçar límpidos horizon-
tes à preservação de nossas heran-
ças.” 

Ao estilo
Paixão CôrtesVAMOS

FALAR DE
ESPERANÇA
Tenho escrito 

muito sobre as difi -
culdades dos educa-
dores, das escolas, so-
bre as difi culdades de 
se lidar com os pais e 
com os alunos. Sim, 
continuo convicta que 
será cada vez mais di-
fícil, mas hoje resolvi 
escrever sobre espe-
rança.

Escrever sobre as 
pessoas que nos moti-
vam, nos encorajam, 
nos inspiram. Sobre 
aquelas famílias onde 
o respeito continua 
sendo a base de to-
das as relações, onde 
o professor continua 
sendo uma fi gura a 
ser respeitada e a es-
cola e suas regras são 
fi elmente seguidas. 

Esperança de que 
ainda podemos per-
ceber que crianças se 
sentem amadas atra-
vés dos limites, que 
compreendem que 
não poder tudo é a 
mais verdadeira for-
ma de se educar com 
amor.

Esperança de 
adultos mais compre-
ensivos, com menos 
julgamentos e cui-
dando mais da sua 
vida do que a do pró-
ximo.

Esperança de que 
podemos ter dias me-
lhores, de que vamos 
ter mais tempo para o 
simples que estamos 
deixando de lado.

Esperança de que 
vamos ser feliz além 
das fotos, que as fa-

mílias sejam o que 
aparentam, que as 
festas de aniversário 
sejam uma comemo-
ração pela vida e não 
apenas um grande 
evento.

Esperança que to-
das as pessoas traba-
lhem por amor, que 
escolham sua pro-
fi ssão por vocação e 
que todos cumpram e 
vivam todas as men-
sagens de otimismo 
e gratidão que publi-
cam em seus status.

Eu ainda tenho 
esperança, pois tra-
balho com pessoas 
de quatro meses a 
sessenta anos dia-
riamente. Eu ainda 
acredito nas pessoas 
pois convivo com tan-
tas pessoas extraordi-
nárias. Eu tenho es-
perança porque criei 
meus fi lhos para o 
bem, são bons meni-
nos, educados, bom 
coração. 

Tenho esperan-
ça das crianças de 
hoje não repetirem 
os mesmos erros que 
nós, pais, estamos 
cometendo. Tenho 
esperança de novas 
gerações, mais evolu-
ídas espiritualmente.

Tenho esperança 
que um dia a huma-
nidade vai se dar con-
ta que muito se per-
deu quando se quis 
sair de um extremo 

para outro, de não po-
der nada e de poder 
tudo.  Se dar conta 
que nem tudo que era 
feito antes era erra-
do e que a base mais 
importante da vida é 
sem dúvida o respei-
to.

Pedi nas redes so-
ciais uma ideia sobre 
o que escrever. Falar 
sobre esperança par-
tiu de uma menina 
linda, adolescente, 
dessas que fazem a 
gente ter esperança. 
Educada, dedicada, 
querida, humilde. 
Tenho privilégio de 
conviver com muitos 
adolescentes assim 
na minha casa e na 
academia onde dou 
aulas. 

Então, ainda é 
possível acreditar, é 
possível inspirar e in-
centivar pais a serem 
mais fi rmes e mais 
amáveis com seus fi -
lhos. Mostrar que o 
caminho é difícil sim 
mas fi ca mais fácil se 
for bem encaminha-
do no início. 

Tenho esperança 
de um dia reler esse 
texto e ver que tudo 
valeu a pena, que 
meus simples textos, 
escritos assim, ape-
nas com o coração, 
puderam, em algum 
momento ter tocado 
e auxiliado alguém de 
alguma forma.



VENDO Máquina de 
Fazer Telas. R$ 5 mil à 
vista. Motor Caracol e 
todas as ferragens.
Mais informações:
99197.2789.

ALUGO Casa com
dois quartos, sala,
cozinha, banheiro e
área de serviço. Rua
Angelo Sartori, 248
Várzea Grande.
Gramado. R$ 950,00. 
Um mês de caução.
Livre de água e luz. 
Fone: 996625920
Não aceitamos animais.
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COMPRO sucatas, 
latinhas, cobre, metal, 
baterias, sucatas de 
informática, eletrônicos, 
etc. Tratar com Carioca. 
Fones: 54 99637.1164. 
98111.6660.

JOGOS DE PS4 PARA
LOCAÇÃO! 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.

ALUGO KITNET.
Cozinha e sala conjuga-
do. Quarto e banheiro 
mobilidados. Sem gara-
gem. Centro de Canela. 
R$ 850,00 + R$ 30 de 
água. 1 Mês de caução. 
Sem animais. Rua Marti-
nho Lutero, 289, fundos. 
Fones: 54 984000947
e 54 3282.1591. 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.

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

VENDO Gol Trend G4 
2012 Básico Impecável.
80.000 km. R$ 
17.000,00 à vista.
Negocio valores. Fone: 
54 98414.7254

DSF Serviços Gerais
Pinturas, Cortes de 
grama, Jardinagem, 
Lavagem externa de 
casas, Limpezas, Plantio, 
Serviços Gerais. Fone 
(54) 999900.0859.

VENDO Renault Logan 
1.6 Dynamique - Top 
de linha. 2017. Câmera 
de ré, GPS e TV digital. 
R$ 42.900,00. Fone: 
(54)991599402

VENDO Moto Yamaha 
cryton 115 cc Ano 2010  
28 mil quilômetros roda-
dos. R$ 3.500,00. Fone: 
984277462 c/ Maicon.

PROCURO Vaga de
caseiro para casal em
sítio. Fone para contato: 
54 99662.3685.

CUIDADORA DE IDOSOS E ENFERMOS.
DISPONIBILIDADE DE HORÁRIOS. TÉCNICA
DE  ENFERMAGEM. FONE: 54 98153.2616

VENDO. Casa na Rua 
Neusa Brizola. (R$ 260 
mil). F :5499694.8720.

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

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

VENDO Bicicleta nova 
Aro 26 Cadeado R$ 
590,00. 21 marchas.
F: 51 99672.4120.

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.

JARDINAGEM • PINTO
GRADES • LIMPO
CAIXA D’ÁGUA • CORTO 
GRAMA • LAVO CASA
Fone: 54 99677.9079.

VENDO. Baixo Elétrico
Cinco cordas. Daytona5.
Fone: 54 98170.4336.

ALUGO Casa no
Centro de Canela.
Sem garagem. Fone:
54 99979.2050. 

VENDO Monza SLE 
Completo. 1993.
Barbada. R$ 8.500,00.
Fone: 54 99103.0347.

Apartamento JK mobiliado, sem 
garagem, localizado na Rua Papa
João XXIII, 95, Centro. Aluguel R$ 
980,00 + taxas (desconto de R$ 
150,00 nos 03 primeiros meses).

ALUGO Apartamento mobiliado na Rua Martinho 
Lutero (fundos). Quarto, banheiro, sala e cozinha 
conjugados. Preferência sem animais. Caução de
1 mês no valor de R$ 850,00 + R$ 20 de água.
Fone: 54 3282.1591 • 98400.0947.

ALUGO Apartamento com dormitório de
casal, sala e cozinha geminada, banheiro,
todo mobiliado. DIRETO COM PROPRIETÁRIO. 
R$ 1.000,00. 1 mês de cauição. Fone: 54 
99924.4565 ou 54 3282.1134.

PROCURO Serviço de 
faxina, diarista. Contato: 
54 98115.4875 com 
Patrícia.

Apartamento mobiliado 404B, 
com 02 dormitórios (01 suíte), 
salas de estar e jantar, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 02 vagas de 
garagem, localizado na Rua
Osvaldo Aranha 160/ esquina 
com Paul Harrys, 55, Centro. 
Aluguel R$ 2.800,00+taxas

Sala Comercial, com aprox.
137m², 02 banheiros, box para

carro, localizada na Rua Dona Carlinda, 
627, Centro. Aluguel R$ 5.000,00 + 

taxas (descontos nos 1° e 2° anos)

Apartamento, com 03 dormitórios, sala com lareira, cozinha, banheiro, 
lavanderia com churrasqueira, box para carro, localizado na Rua Castro 

Alves, 60, Vila Maggi. Aluguel R$ 1.650,00+taxas

Apartamento semi-mobiliado n° 
401D, com 02 dormitórios, sala, 
cozinha c/ lavanderia, banheiro, 

vaga para carro, localizado na 
Rua Homero Pacheco, n° 909, 

Ulisses de Abreu. Aluguel R$ 
1.250,00+taxas
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, Leiloeiro Público Oficial e 
Rural, ou sua preposta, devidamente autorizados pelo 
EXMO. SR. DR. EXMO. SR. DR. CARLOS EDUARDO 
LIMA PINTO, MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA JUDI-
CIAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS. Processo 
nº: 06610100007285; Natureza: Execução Fiscal do Estado; 
Exequente(s): Estado do Rio Grande do Sul; Executado(s): 
João Boff Ferreira torna público através do presente edital 
que procederá à venda em público, na modalidade LEI-
LÃO PRESENCIAL / ONLINE, será realizada na forma 
das seguintes Leis: LEI nº 13.105/2015 NCPC em seus 
artigos 879 a 903, LEI 6.830 Execução Fiscal, DECRETO 
21981/32 Profissão Leiloeiro, LEI 4.021 Leiloeiro Rural, 
LEI nº 13.138 Leilão Online, e LEI nº 5.172/1966 art. 130 
CTN, do seguinte, imóvel: Um terreno urbano com área 
de 750,00m², (setecentos e cinquenta metros quadrados), 
matrícula 17.429, situado no bairro Rincão, nesta cidade, 
com um prédio de construção mista, próprio para re-
sidência e padaria, com área total de 180m² (cento e 
oitenta metros quadrados), tendo o número 153 (151), da 
Rua da Cervejaria, tendo o terreno as seguintes confron-
tações: pela frente, ao sul, com a Rua da Cervejaria, onde 
mede 16,35m (dezesseis metros e trinta e cinco centíme-
tros); pelos fundos, ao norte, com um terreno de Zacarias 
da Silva, onde mede 15,35 (quinze metros e trinta e cinco 
centímetros); por um lado, ao leste com terrenos de Izolina 
Assunção, onde mede 45,95m (quarenta e cinco metros 
e noventa e cinco centímetros); por linha reta que parte 
da divisa norte, até a extensão de mais ou menos 15,95m 
(quinze metros e noventa e cinco centímetros), alarga o 
terreno para 21,00m (vinte e um metros), fazendo um ân-
gulo aberto na direção da frente, ao sul, por outra linha 
reta de 30,00m (trinta metros); e pelo outro lado oeste com 
terreno de José Eni Reis, onde mede 35,00m (trinta e cin-
co metros). O terreno dista 50,65m (cinquenta metros e 
sessenta e cinco centímetros) do alinhamento da Rua Rio 
Grande do Sul. Registro anterior: R.1/1.674 do livro 2-I. 
Ônus: Nada consta. 1º LEILÃO: 31/05/2019, às 10 horas, 
igual ou superior Avaliação: R$ 225.000,00 (trinta e cinco 
mil reais); 2º LEILÃO: 14/06/2019, às 10 horas, maior 
oferta, igual ou superior a R$ 135.000,00 (cento e trinta 
e cinco mil reais). Propostas de parcelamento, somente 
serão aceitas se apresentadas por escrito, antes de cada 
leilão, conforme condições específicas contidas no edital 
de leilão. O pagamento da arrematação/comissão do lei-
loeiro deverá ser efetuado à vista, exclusivamente em che-
que, este emitido pelo comprador/arrematante, mais 10% 
de comissão do leiloeiro. É de inteira responsabilidade 
do adquirente o pagamento do itbi e demais despesas de 
transcrição, publicação de editais - anúncios e matrícula 
atualizada. Local: LOCAL/INFORMAÇÕES: Escritório 
Alexsandro Leilões, sito à Rua Assis Brasil, 92, Sala 2 - 
Piso Superior, Centro, São Francisco de Paula/RS - CEP 
95400-00 e através do website www.alexsandroleiloes.
com.br será obrigatório o cadastramento completo para 
lances online, com até 24 horas de antecedência do Leilão 
presencial; para o Leilão presencial é necessária a che-
gada com antecedência de 30 min. para cadastramento. 
Comunicação de intimação: Fica intimado por este EDI-
TAL DE LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO 
E IMTIMAÇÃO, o devedor João Boff Ferreira, o senhorio 
de direito o co-proprietário de bem indivisível do qual te-
nha sido penhorada fração ideal, o usufrutuário, o credor 
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada 
que não seja de qualquer modo parte na execução, como 
prevê o Art. 889, II, III e V do CPC. Informações: pelo edi-
tal completo afixado no fórum, site www.alexsandroleiloes.
com.br, pelo e-mail alexsandroleiloes@hotmail.com e pelo 
telefone: (54) 99711.3411. Os interessados deverão obri-
gatoriamente, tomar ciência do edital completo e regras de 
participação, disponível no portal Alexsandro Leilões.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, Leiloeiro Público Oficial e Ru-
ral, ou sua preposta, devidamente autorizados pelo EXMO. 
SR. DR. EXMO. SR. DR. CARLOS EDUARDO LIMA PIN-
TO, MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SÃO 
FRANCISCO DE PAULA – RS. Processo nº: 06611600015064; 
Natureza: Execução de Título Extrajudicial; Exequente(s): Ban-
co Bradesco S.A.; Executado(s): Fábio Fontana Muller e Amélia 
Antônia da Silva torna público através do presente edital que 
procederá à venda em público, na modalidade LEILÃO PRE-
SENCIAL / ONLINE, será realizada na forma das seguintes 
Leis: LEI nº 13.105/2015 NCPC em seus artigos 879 a 903, 
DECRETO 21981/32 Profissão Leiloeiro, LEI 4.021 Leiloei-
ro Rural, LEI nº 13.138 Leilão Online, e LEI nº 5.172/1966 
art. 130 CTN, do seguinte, imóvel: Área de 114.642m², 
dentro de um todo maior de uma área de 343.926m² (tre-
zentos e quarenta e três mil novecentos e vintes e seis me-
tros quadrados), de terras de cultura, matos e capoeiras, 
situada no lugar denominado Boa Vista, no distrito da Sede 
deste Município, com uma casa de alvenaria com área de 
118,00m² (cento e dezoito metros quadrados), com as se-
guintes confrontações: ao norte, com terras de herdeiros de 
João P. de Souza e Humberto Palandi; ao sul, com Arroio 
Ventura; ao leste, com o mesmo Arroio Ventura; e a Oeste, 
com terras devolutas, por uma sanga e linha seca. Matrí-
cula 16.068.  Ônus: R.5/16.068, Hipoteca Banco Bradeco 
S/A e R.7/16.068, Penhora Processo nº 06611600015064.                                                                                                                          
1º LEILÃO: 31/05/2019, às 10 horas, igual ou superior Ava-
liação: R$ 200.000,00 (trinta e cinco mil reais); 2º LEILÃO: 
14/06/2019, às 10 horas, maior oferta, igual ou superior a 
R$ 120.000,00 (vinte e um mil reais). Propostas de parcela-
mento, somente serão aceitas se apresentadas por escrito, 
antes de cada leilão, conforme condições específicas conti-
das no edital de leilão. O pagamento da arrematação/comis-
são do leiloeiro deverá ser efetuado à vista, exclusivamente 
em cheque, este emitido pelo comprador/arrematante, mais 
10% de comissão do leiloeiro. É de inteira responsabilida-
de do adquirente o pagamento do itbi e demais despesas 
de transcrição, publicação de editais - anúncios e matrícula 
atualizada. Local: LOCAL/INFORMAÇÕES: Escritório Ale-
xsandro Leilões, sito à Rua Assis Brasil, 92, Sala 2 - Piso 
Superior, Centro, São Francisco de Paula/RS - CEP 95400-
00 e através do website www.alexsandroleiloes.com.br será 
obrigatório o cadastramento completo para lances online, 
com até 24 horas de antecedência do Leilão presencial; 
para o Leilão presencial é necessária a chegada com an-
tecedência de 30 min. para cadastramento. Comunicação 
de intimação: Fica intimado por este EDITAL DE LEILÃO 
PRESENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO E IMTIMAÇÃO, os 
devedores Fábio Fontana Muller e Amélia Antônia da Silva, 
o senhorio de direito o co-proprietário de bem indivisível 
do qual tenha sido penhorada fração ideal, o usufrutuário, 
o credor com garantia real ou com penhora anteriormente 
averbada que não seja de qualquer modo parte na execu-
ção, como prevê o Art. 889, II, III e V do CPC. Informações: 
pelo edital completo afixado no fórum, site www.alexsandro-
leiloes.com.br, pelo e-mail alexsandroleiloes@hotmail.com 
e pelo telefone: (54) 99711.3411. Os interessados deverão 
obrigatoriamente, tomar ciência do edital completo e regras 
de participação, disponível no portal Alexsandro Leilões.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, Leiloeiro Público Oficial e Ru-
ral, ou sua preposta, devidamente autorizados pelo EXMO. 
SR. DR. EXMO. SR. DR. CARLOS EDUARDO LIMA PIN-
TO, MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SÃO 
FRANCISCO DE PAULA – RS. Processo nº: 06611200017329; 
Natureza: Execução de Título Extrajudicial; Exequente(s): Sicre-
di Pioneira RS; Executado(s): Elton Azevedo dos Santos torna 
público através do presente edital que procederá à venda 
em público, na modalidade LEILÃO PRESENCIAL / ON-
LINE, será realizada na forma das seguintes Leis: LEI nº 
13.105/2015 NCPC em seus artigos 879 a 903, DECRETO 
21981/32 Profissão Leiloeiro, LEI 4.021 Leiloeiro Rural, LEI 
nº 13.138 Leilão Online, e LEI nº 5.172/1966 art. 130 CTN, 
do seguinte, imóvel: Uma área de 99.720,00m2 (noventa e 
nove mil, setecentos e vinte metros quadrados), matrícu-
la 25.206, de terras de matos e capoeiras, mais destinadas 
a agricultura, situada no lugar denominado Campestre do 
Tigre, distrito de Cazuza Ferreira, neste Município, na Estra-
da Municipal que vai da Sede do distrito de Cazuza Ferreira 
à Serra das Antas, com as seguintes confrontações atua-
lizadas: pela frente, ao norte, com  a mencionada Estrada 
Municipal Cazuza Ferreira-Serra das Antas; pelos Fundos, 
ao sul, com terras de Manuel Viera da Silva; por um lado, ao 
leste, com terras de Antônio Luiz Cardoso, Oberon Cardoso, 
Manoel Gildo Cardoso e Paulo Gilveu Cardoso; e pelo outro 
lado, a oeste, com terras de Celso Antônio Pauletti. Registro 
anterior: Matrícula 18.156 do livro 2. Ônus: AV.5/25.206 e 
Penhora Processo nº 01011500013013 e R.6/25.206, Pe-
nhora Processo nº 06611200017329. 1º LEILÃO: 31/05/2019, 
às 10 horas, igual ou superior Avaliação: R$ 35.000,00 (trin-
ta e cinco mil reais); 2º LEILÃO: 14/06/2019, às 10 horas, 
maior oferta, igual ou superior a R$ 21.000,00 (vinte e 
um mil reais). Propostas de parcelamento, somente serão 
aceitas se apresentadas por escrito, antes de cada leilão, 
conforme condições específicas contidas no edital de leilão. 
O pagamento da arrematação/comissão do leiloeiro deverá 
ser efetuado à vista, exclusivamente em cheque, este emi-
tido pelo comprador/arrematante, mais 10% de comissão 
do leiloeiro. É de inteira responsabilidade do adquirente o 
pagamento do itbi e demais despesas de transcrição, publi-
cação de editais - anúncios e matrícula atualizada. Local: 
LOCAL/INFORMAÇÕES: Escritório Alexsandro Leilões, sito 
à Rua Assis Brasil, 92, Sala 2 - Piso Superior, Centro, São 
Francisco de Paula/RS - CEP 95400-00 e através do web-
site www.alexsandroleiloes.com.br será obrigatório o cadas-
tramento completo para lances online, com até 24 horas de 
antecedência do Leilão presencial; para o Leilão presencial 
é necessária a chegada com antecedência de 30 min. para 
cadastramento. Comunicação de intimação: Fica intimado 
por este EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE E IN-
TIMAÇÃO E IMTIMAÇÃO, o devedor Elton Azevedo dos San-
tos, o senhorio de direito o co-proprietário de bem indivisível 
do qual tenha sido penhorada fração ideal, o usufrutuário, 
o credor com garantia real ou com penhora anteriormente 
averbada que não seja de qualquer modo parte na execu-
ção, como prevê o Art. 889, II, III e V do CPC. Informações: 
pelo edital completo afixado no fórum, site www.alexsandro-
leiloes.com.br, pelo e-mail alexsandroleiloes@hotmail.com 
e pelo telefone: (54) 99711.3411. Os interessados deverão 
obrigatoriamente, tomar ciência do edital completo e regras 
de participação, disponível no portal Alexsandro Leilões.

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

Conforme Edital nº 01/2019, estarão abertas inscrições para eleição de Conselheiro Tutelar de acordo com o que segue:
Remuneração: vencimento de R$ 3.333,64.
Período de inscrições: de 20 de maio a 11 de junho de 2019.
Horário de inscrições: das 8h às 11h e das 13h às 16h30min.
Local: As inscrições serão realizadas no prédio da Secretaria de Municipal da Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e 

Habitação, situada na rua Augusto Pestana, nº 455, Bairro Centro, no Município de Canela RS. 
Requisitos para inscrição: reconhecida idoneidade moral; idade superior a 21 (vinte e um) anos; ser eleitor e residir no Município 

há pelo menos 02 (dois) anos; escolaridade mínima de ensino médio.
Forma de seleção: prova objetiva eliminatória; eleição dos candidatos através de voto direto, secreto, universal e facultativo dos 

cidadãos do Município.
Documentação necessária: preenchimento de Ficha de Inscrição (presencial); Certidões negativas da Justiça Estadual e Fe-

deral, bem como Tribunal de Contas referentes a processos ou procedimentos com decisões transitadas em julgado; cópia de 
documento de identidade oficial de acordo com a Lei nº 13.726, de 08/10/2018; certidão de quitação da Justiça Eleitoral e cópia do 
Título de Eleitor; cópia de comprovante de residência; cópia de Diploma ou Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio; 1 foto 
3x4 atualizada.

Horário de trabalho: O Conselheiro Tutelar exercerá suas atribuições de segundas a sextas-feiras, no horário das 8h30min às 
11h30min e das 13h30min às 18h30min, previsto na Lei Municipal nº 1.403, de 08/11/1995, de criação do Conselho Tutelar. O Con-
selheiro Tutelar deverá exercer suas atividades em regime de dedicação exclusiva, nos horários de plantão nos dias de semana a 
noite, e nos sábados, domingos e feriados, durante as vinte e quatro horas do dia, conforme escala de horários de atendimento, de 
acordo com o art. 25, parágrafo único da Lei Municipal nº 1.403, de 08/11/1995.

Atribuições: As atribuições do Conselheiro Tutelar estão previstas no art. 136 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

O Edital na íntegra encontra-se publicado no mural da Prefeitura bem como no site: www.canela.rs.gov.br => Eleição do Conselho 
Tutelar 2019.

Para informações: fone: 54 3282-5140, e-mail: conselhoassistencia@canela.rs.gov.br
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Final de semana dedicado à família
e aos debates na Semana do Bebê

Praça da Família, Passeata dos Bebês e Seminário Internacional acontecem nos últimos dias do evento

Durante a sema-
na, Canela vem dis-
cutindo a saúde física 
e mental dos bebês a 
partir de oficinas e pa-
lestras que promovem 
debates entre técnicos 
e comunidade. Mas os 
pequenos não foram 
os únicos a ganhar 
atenção. Na Semana 
do Bebê, o adolescente 
também tem vez, com 
os encontros com os 
estudantes de Medi-
cina da Ulbra que per-
correm as escolas e 
realizam as oficinas 
sobre adolescência, 
sexualidade, gravidez 
e drogadição. O públi-
co-alvo são alunos a 
partir dos 6º ano das 
escolas do ensino fun-
damental e médio do 
município.

Uma das ativi-
dades do sábado (17), 
o Seminário Inter-
nacional, vai contar 
com a presença de 
profissionais para fa-
lar de questões que 
englobam o tema do 
evento “proteger, aco-
lher e amar”. Ao longo 
dos anos, o Seminário 
promove debates so-
bre assuntos impor-
tantes que rodeiam a 

primeira infância e 
tem como público pro-
fissionais da saúde, 
educação, universitá-
rios e comunidade.

O evento aconte-
ce das 8h às 12h, no 
Grande Hotel Canela 
e nesta ocasião tam-
bém será homenage-
ado o patrono Dr. Ân-
gelo Franzem Corrêa. 
Outra atividade será o 
lançamento de livros 
do escritor e psiquia-
tra infantil, Celso Gu-
tfreind.

O encerramento 
do evento se dá com 
a mesa redonda “Pro-
teger, Acolher e Amar: 
20 anos de Semana do 
Bebê”, com a Ulbra e 
Prefeitura Municipal 
de Canela. Participan-
tes: Pediatra Carmen 
Nudelmann, Obstetra 
Tiane Salum, Psiquia-
tra e Psicanalista Cel-
so Gutfreind. A coor-
denação será de Aline 
Groff Vivian (Ulbra).

Passeata
dos Bebês
Ainda no sábado, 

a tradicional Passea-
ta dos Bebês encerra a 
20ª edição do evento. 
Pais, familiares, avós, 

cuidadores e toda a 
comunidade são con-
vidados a participa-
rem da mobilização 
a favor da primeira 
infância. A ativida-
de tem início às 15h 
e parte da Praça João 
Corrêa para a Cate-
dral de Pedra. “É um 
momento de integra-
ção, de carinho e que 
envolve toda a comu-
nidade”, afirma o vi-
ce-prefeito e coorde-
nador geral do evento, 
Gilberto Cezar.

Uma praça
dedicada às
famílias
A Praça João Cor-

rêa recebe no sábado 
(18), das 12h às 17h, 
entretenimento para 
as famílias, com brin-
quedos infláveis, dis-
tribuição de pipocas, 
personagens e ati-
vidades recreativas, 
música, dança, teatro, 
teatro de bonecos, e 
show do grupo infan-
til Aquarela.

Todas as atrações 
são gratuitas e em 
caso de mau tempo 
a programação serão 
transferida para do-
mingo, dia 19.

A tradicional passeata sai da Igreja e chega na Praça João Corrêa

Palestra Entrega Consciente, com Tati Cavalin, no CRAS Santa Marta
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Bernardo é o Bebê Prefeito 2019 e
recebe a chave simbólica de Canela

O pequeno Ber-
nardo Tosca Postal, é 
o novo bebê prefeito 
de Canela. Nascido no 
domingo (12), no Hos-
pital de Caridade de 
Canela, ele recebeu a 
chave da cidade, num 
gesto simbólico que 
marca a Semana do 
Bebê – promovida pela 
Prefeitura de Canela, 
através da parceria 
entre as secretarias 
municipais de Saúde, 
Educação e Assistên-
cia Social e Ulbra. O 

objetivo da semana é 
chamar a atenção da 
sociedade para os cui-
dados com a primeira 
infância, por meio da 
promoção de políticas 
públicas voltadas para 
mães e bebês.

Bernardo é filho 
do casal Simone Tasca 
Postal, 40 anos e Gus-
tavo Postal, 41 anos, 
moradores da rua Ed-
vino Otto Seibt, 150, 
bairro Leodoro de Aze-
vedo. O parto nornal 
foi realizado às 1h58 

pela médica Keli Both. 
O menino nasceu com 
3,220kg.

"Esta ação do bebê 
prefeito é uma forma 
de apresentar uma 
mãe e um bebê como 
modelo de incentivo 
ao parto normal e ao 
aleitamento mater-
no", pontua o Prefeito 
Constantino Orsolin 
que entregou a chave 
da cidade ao pequeno 
Bernardo.

Também estive-
ram presentes o pa-

drinho da cidadania, 
o vereador Marcelo 

Savi e o vice-prefeito 
e coordenador da 20ª 

Semana do Bebê, Gil-
berto Cezar.
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Dívidas do HCC chegam a R$ 13 milhões

O prefeito Cons-
tantino Orsolin con-
vocou a imprensa 
para uma entrevista 
coletiva sobre os pri-
meiros dias de inter-
venção municipal no 
Hospital de Caridade 
de Canela. Orsolin 
destacou que a casa de 
saúde é um órgão que 
não pertence à Prefei-
tura, mas, que pela 
sua importância para 
a comunidade, enten-
deu pela intervenção.

Todo o trâmite ad-
ministrativo seguiu 
em sigilo, segundo o 
Prefeito, mas a inicia-
tiva foi apoiada pela 
sua equipe de traba-
lho.

“Parte do orça-
mento de cada secre-
taria será reduzida 
para poder ampliar 
os serviços oferecidos 
no Hospital”, destacou 
o prefeito, citando o 
exemplo da Secretaria 
Municipal de Turismo 
e Cultura, que abriu 
mão da realização 
de uma Festa de São 
João e repassou estes 
valores do orçamento 
para aporte ao HCC, 
cerca de R$ 192 mil.

Decisão
administrativa
e urgente
O secretário Mu-

nicipal da Saúde, Vil-
mar Santos, destacou 

que a decisão foi to-
talmente administra-
tiva, “sem atos polí-
ticos, até em respeito 
aos voluntários que, 
até então, vinham 
conduzindo o Hospital 
dentro de suas possi-
bilidades”.

Os números di-
vulgados na coletiva 
são preliminares, pois 
ainda não foi possível 
fazer um diagnósti-
co completo da saúde 
financeira do HCC. “A 
dívida acumulada che-
ga aos R$ 13 milhões”, 
afirmou Vilmar, res-
saltando que a Prefei-
tura deve se focar em 
ampliar o atendimen-
to do hospital e man-
ter as contas em dia a 
partir da intervenção. 
“Não iremos realizar 
nenhum pagamento 
atrasado, esta é uma 
intervenção pontual e 
temporária, não esta-
mos municipalizando 
o hospital”, disse.

Ainda, segundo 
Vilmar, havia “ris-
co iminente à saúde 
pública”, se referindo 
a um possível fecha-
mento do hospital, 
que fechou o mês de 
abril com R$ 416 mil 
de deficit.

A partir do início 
do mês de maio, foi 
paga a folha de paga-
mento e os direitos 
sociais, INSS e FGTS. 

Prefeitura divulga primeiros números após intervenção no Hospital de Canela
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Estes encargos não 
eram depositados 
desde 2016, quando o 
hospital realizou um 
parcelamento não pa-
gou as guias novas.

“Estamos verifi-
cando o número de 
funcionários e os sa-
lários pagos atual-
mente”, explicou o 
secretário, “neste pri-
meiro momento fi-
camos aliviados, pois 
coisas que eram ditas, 
como pagamento de 
salários astronômicos 
não foram confirma-
das”, por outro lado, 
estão sendo adotadas 
medidas para fazer o 
HCC ter receitas que 
foram perdidas. “Es-
tamos conversando 
com os médicos da ci-
dade, que realizavam 

consultas e procedi-
mentos particulares e 
de convênios para que 
voltem a utilizar o HCC 
e gerem receita para a 
instituição”.

O HCC em
números
R$ 1 milhão! Este 

é o cálculo do custo 
mensal do Hospital 
de Caridade de Cane-
la, sem contar férias 
e décimos terceiros, 
segundo a avaliação 
de Vilmar Santos. 
“Cerca de R$ 500 mil é 
a folha de pagamen-
to, mais algo em tor-
no de R$ 400 mil com 
médicos plantonistas. 
Com os médicos que 
realizam as cirurgias 
eletivas (aquelas que 
não são de urgência e 

emergência), o Hos-
pital possui cerca de 
meio milhão de paga-
mentos atrasados, os 
quais estamos tentan-
do renegociar para es-
tes serviços não sejam 
paralisados”, explicou.

Situação era
muito difícil
Para se ter uma 

ideia da dificuldade 
financeira do HCC, 
Vilmar citou um pedi-
do de empréstimo de 
medicamentos à Pre-
feitura, necessários 
para poder deixar o 
plantão funcionando 
em um final de sema-
na. O pedido poderia 
ser comprado com R$ 
400,00, mas o hospital 
não dispunha daquela 
quantia naquele mo-

mento.
Os interventores 

já realizaram a rea-
dequação do estoque 
da farmácia com o 
aporte de R$ 45 mil, 
que é a necessidade 
para operação por 15 
dias. Ainda, alguns 
equipamentos fal-
tantes foram repas-
sados pela Prefeitura, 
pois são os mesmos 
usados nas Unidades 
Básicas de Saúde e es-
tavam em estoque no 
município.

Agora, interven-
tores e comunidade 
aguardam a finali-
zação do diagnóstico 
financeiro e adminis-
trativo do Hospital de 
Canela, o qual não em 
data para ser finali-
zado.

Governo Federal corta recursos da Rota Panorâmica
O prefeito Constantino 

Orsolin aproveitou a cole-
tiva de imprensa sobre o 
HCC, realizada na última 
terça (14), para falar sobre 
a Rota Panorâmica, pro-
jeto de pavimentação das 
estradas rurais que ligam 
Canela e Três Coroas.

Segundo ele, o Governo 
Federal comunicou, recen-
temente, que o valor des-
tinado à obra havia sido 
reduzido de cerca de R$ 
30 milhões para R$ 20 mi-
lhões. Este recurso deveria 

ser repassado ao Governo 
do Estado, porém, com 
uma contrapartida de 5% 
para início das obras.

“Sabemos que o Gover-
no do Estado não tem como 
dar esta contrapartida, em 
razão da fragilidade finan-
ceira em que se encontra”, 
disse Constantino. “Por 
isso estamos pedindo que 
estes valores sejam re-
passados diretamente aos 
municípios”.

Canela já possui as 
licenças ambientais e o 

projeto executivo da ro-
dovia no trecho dentro de 
seu território. Constantino 
acredita que, do valor total, 
R$ 14 milhões sejam desti-
nados à Canela, o que seria 
suficiente para finalizar a 
Rota Panorâmica. Os mais 
de R$ 6 milhões restantes 
seriam repassados à Três 
Coroas, que também, pra-
ticamente, termina o tre-
cho da cidade vizinha.

Agora, a Prefeitura 
deve se esforçar para rece-
ber estes valores.
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Castelos de Areia: três
prisões e R$ 5 milhões

em apreensões em
operação em Gramado

A Polícia Civil de 
Gramado realizou 
a operação Caste-
los de Areia, na terça 
(14), com o objetivo 
de cumprir diversos 
mandados de busca 
e um de prisão pre-
ventiva com relação a 
crimes cometidos por 
indivíduos envolvidos 
com o jogo do bicho.

Entre os crimes 
listados estão lava-
gem de dinheiro, in-
timidação e tentativa 
de homicídio. As bus-
cas aconteceram em 
diversos bairros e no 
centro de Gramado 
e três pessoas foram 
presas.

Segundo o Delega-
do Gustavo Barcellos, 
o objetivo principal 
era apreensão de do-
cumentos, imóveis 
e veículos de luxo. O 
cálculo é de que os 
valores em contas 
bancárias, imóveis e 
veículos sequestrados 
somem juntos mais 
de R$ 5 milhões. “São 
imóveis, apartamen-
tos, em bairros nobres 
e no centro da cidade”, 
explicou Barcellos.

Além disso, uma 
segunda investigação 
de tentativa de homi-
cídio acontecida em 
um posto de combus-

Crimes eram cometidos por indivíduos
com ligação com o jogo do bicho
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Pistola, mira, drogas e dinheiro foram
encontrados em um imóvel de luxo

Homem que tinha prisão preventiva teve 
flagrante por posse ilegal de arma de fogo

tíveis da cidade aca-
bou se misturando, 
pois os suspeitos da 
investigação também 
estavam envolvidos.

Cerca de 50 agen-
tes, 40 policias civis e 
10 militares partici-
param da operação. 
O mandato para o 
criminoso que tinha 
prisão preventiva de-
cretada foi cumprido, 
mas ele também foi 
autuado em flagrante 
pelo porte irregular de 
arma de fogo.

Segundo o dele-
gado regional da Polí-
cia Civil de Gramado, 
Heliomar Franco, as 
investigações come-
çaram há cerca de 
dois anos, apurando 

a utilização de em-
presas de fachada que 
absorviam dinheiro 
do jogo do bicho. As 
somas obtidas com 

o lucro dos jogos ile-
gais eram repassadas 
a empresas laranjas, 
como restaurantes e 
agências de turismo.

Dois homens
são presos após 

furtos em Canela
Um deles portava uma
réplica de arma de fogo

Na tarde de ter-
ça-feira (14), a Briga-
da Militar em duas 
ocorrências distintas 
prendeu dois indiví-
duos por furtos, um 
levou uma bicicleta 
e outro quebrou uma 
parede para subtrair 
uma caixa de ferra-
mentas.

Por volta das 14 
horas, a Brigada Mili-
tar foi acionada para 
atender o furto de 
uma bicicleta ocor-
rido em uma casa 
no Bairro São Lucas. 
Após contato com a 
proprietária que in-
formou as caracterís-
ticas do suspeito e da 
bicicleta, os Policiais 
Militares o visualiza-
ram no Bairro Caneli-
nha. Ao ser abordado 
foi encontrado com o 
indivíduo de 18 anos, 
com antecedentes 
por roubo, apreensão 

de objetos e incêndio 
criminoso, além de 
um simulacro de uma 
pistola. A vitima reco-
nheceu o autor e sua 
bicicleta.

Por volta das 
16h50min, a Brigada 
Militar foi acionada 
no Bairro Bom Jesus, 
pois um indivíduo ha-
via quebrado a parede 
de uma casa e furta-
do uma caixa de fer-
ramentas. No local o 
homem estava detido 
por populares, sendo 
preso em flagrante. O 
autor de 19 anos, com 
vasta ficha crimi-
nal por furtos, havia 
sido preso no último 
dia 10, pelo mesmo 
crime. Na oportuni-
dade foi preso e en-
caminhado ao presí-
dio, sendo que teve a 
liberdade provisória 
concedida no final da 
tarde do dia 13.
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Na tarde de sex-
ta-feira (10), a Briga-
da Militar de Canela 
foi acionada para 
averiguar um fur-
to em residência na 
Rua Padre Cacique. 
A vítima relatou que 
ao chegar em casa 

percebeu que a porta 
estava arrombada.

Ao chegar ao en-
dereço os Policiais 
Militares avistaram 
um suspeito tentan-
do pular uma janela 
para sair com uma 
trouxa feita de co-

bertor. O indivíduo 
de 19 anos, que di-
versos antecedentes 
por furtos (25 vezes), 
foi preso em fla-
grante.

Dentro da trouxa 
havia diversas peças 
de roupas, um vidro 

de perfume e um par 
de tênis, todos os ob-
jetos reconhecidos 
pela vítima como 
sendo de sua pro-
priedade. 

Autor foi encami-
nhado ao presídio de 
Canela. O criminoso possuí 25 antecedentes pelo crime
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Homem é preso por furto em residência
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Força Tarefa Serra
Gaúcha pede auxílio
para adquirir viatura

A Folha de Canela 
recebeu a visita de Jor-
ge Moreira e Paulo Ju-
chen, presidente e vi-
ce-presidente da Força 
Tarefa Serra Gaúcha, 
uma organização não 
governamental que 
presta apoio à Defesa 
Civil e Bombeiros Ci-
vis e Militares, além 
de desenvolver ações 
sociais.

O grupo, formado 
atualmente por seis 
voluntários, bombei-
ros civis e instrutores 
de resgate, está traba-
lhando para a aqui-
sição de um veículo 
mais robusto, como 
uma camionete. A 
ideia é poder atuar em 
locais de difícil aces-
so, bem como trans-
portar equipamentos 

Paulo Juchen e Jorge Moreira
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e doações recebidas, 
o que não é possível 
com o atual viatura, 
um Fiat Palio.

Com base em Gra-
mado, a Força Tarefa 
nasceu em 2015, para 

auxiliar a cidade de 
Xanxerê/SC, durante 
um Tornado. Juchen 
diz que “o grupo já au-
xiliou mais de 14.500 
pessoas, em missões 
cumpridas em 3 esta-

dos e 8 municípios”.
No próximo mês 

de junho, a FTSG vai 
realizar uma promo-
ção para apoio da ong 
Amigo Bicho, Apae e 
Hospital de Canela.

EDITAL 04/2019
CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREA-
DORES DE CANELA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 
de suas atribuições legais e em conformidade com o que 
estabelece a Lei Complementar n°. 101/2000, torna público 
a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA no próximo dia 29 de 
maio de 2019 (quarta-feira), com início às 17hs, no Plenário 
Cyro Soares Sander, onde o Poder Executivo demonstrará e 
avaliará o cumprimento das Metas Fiscais do 1° quadrimestre 
do exercício financeiro de 2019, perante a Comissão Perma-
nente de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo.

1. LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Plenário Cyro Soa-
res Sander, da Câmara Municipal de Vereadores, Rua Dona 
Carlinda, 485, Canela, RS.

2 . HORÁRIO: Início às 17hs, do dia 29 de maio de 2019.
Atendendo a princípios da administração pública, consa-

grados em textos legais, fazemos o chamamento público para 
assistir à audiência.

Câmara de Vereadores de Canela, 17 de maio de 2019.
Publique-se.

MARCELO VARGAS SAVI
Presidente do Legislativo Municipal

Ofício SMGPG/DLC n.º 187/2019

O Prefeito  de Canela,  Estado do Rio Grande do Sul, no uso 
de suas atribuições legais,  informa a publicação do seguinte 
edital:
EDITAL SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO 09/2018 – 
Registro de preços para aquisição de equipamentos de infor-
mática.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL  22/2019 – Contratação de 
profissional de oficina de capoeira.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 23/2019 – Registro de pre-
ços para aquisição de lampâdas de LED.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 25/2019 – Contratação de 
empresa prestadora de serviços de zeladoria e vigilância não 
armada de bens públicos.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 10/2019 -  Registro de pre-
ços para aquisição de material de limpeza e higiene.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 11/2019 – Registro de pre-
ços para aquisição de material de expediente.
EDITAL TOMADA DE PREÇOS 08/2019 – Contratação de 
empresa para construção de aduelas/galerias e gabiões para 
contenção das margens do corrego na rua Patricio Zini Sobri-
nho nº 1762.
Informações poderão ser obtidas no Departamento de Lici-
tações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, 
através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do       
e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br.

Canela,  16 de maio de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Definida final do Futsal Sub 15 
O favorito ao títu-

lo Toque de Letra ba-
teu o azarão EducaEs-
porte por 4 x 2.

No outro jogo, o 
Tottenham quebrou 
as expectativas e con-
seguiu superar o ri-
val América , o placar 
terminou 3 x 2. Toque 
de Letra e Tottenham 
farão a final do cam-
peonato. A partida 

decisiva acontece na 
próxima terça-feira, 
(21). Antes da partida 
final, EducaEsportes 
e América se enfren-
tam pelo 3º lugar.

O Departamen-
to de Esporte ainda 
lembra que a entrada 
para o evento será um 
quilo de alimento não 
perecível, que será re-
vertido para o HCC.

Sub-11 segue rumo ao
final da fase de grupos

No último sába-
do, (11), aconteceu a 5ª 
rodada do Campeona-
to Municipal de Fut-
sal – Sub-11. Abrindo 
a rodada, o Leodoro 
de Azevedo “A” bateu 
o Toque de Letra “A” 
por 5 x 3. Garantindo 
os 3 pontos, o Leodo-
ro “A” passou o Toque 
“A” na tabela, chegan-
do a 3ª colocação com 
7 pontos, a equipe do 
Toque de Letra perdeu 
uma posição, caindo 
para a 4ª posição com 
6 pontos. Na segunda 
partida da rodada o 
Gênios da Bola goleou 
o Leodoro de Azevedo 
“B” por 7 x 1. Com a vi-
tória, o Gênios da Bola 
assumiu a vice-lide-
rança com 9 pontos, a 
equipe praticamente 
cravou a classificação 
para a próxima fase. 
Finalizando a roda-
da, as equipes do To-

que de Letra “B” e Rico 
(Foto) empataram em 
6 x 6. Com o resulta-
do, a equipe do Toque 
de Letra se mantém 
na última colocação 
com 2 pontos, já sem 
chances de classifi-
cação para as semifi-
nais. A equipe do Rico 
chegou a 4 pontos 
com o empate, assu-
mindo a 5ª colocação 
e ainda pode sonhar 
com uma classifica-

ção. A equipe do Edu-
caEsportes, líder do 
campeonato com 12 
pontos e já classifi-
cada para a próxima 
fase, folgou na roda-
da.

A próxima rodada 
acontece no próximo 
sábado, (18). A equi-
pe do Toque de Letra 
“A” entrará em qua-
dra para enfrentar 
a equipe do Leodoro 
de Azevedo “B”, que 

só se classifica com 
uma combinação de 
resultados. A segun-
da partida da rodada 
será entre Gênios da 
Bola e Toque de Letra 
“B”, com a vitória, a 
equipe do Gênios da 
Bola confirma a clas-
sificação. Fechando a 
rodada, a equipe do 
Rico tem que vencer 
o líder EducaEsporte 
caso queira se classi-
ficar.
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Bola 8 bate Rio Branco e volta a liderar
o Grupo A da Segundona de Futsal

Na última sexta-
feira, (10), foi dispu-
tada a 13ª rodada do 
Campeonato Munici-
pal de Futsal – Segun-
da Divisão. Em parti-
da válida pelo Grupo 
A, o Bola 8 (Foto) bateu 
o Rio Branco por 4 x 3. 
Com a vitória, a equi-
pe do Bola 8 voltou a 
liderar a chave com 9 
pontos, o Rio Branco 
continuou em 3º lu-
gar com 6 pontos con-
quistados. Fechando 
a rodada, a equipe 
do Bom Jesus bateu o 
Mercenários por 3 x 2, 
conquistando sua pri-
meira vitória no cam-
peonato. A equipe do 
Bom Jesus chegou a 7ª 

posição com 3 pontos 
conquistados, o Mer-
cenários se mantém 
na 4ª posição com 6 
pontos.

Na segunda-feira, 
(13), aconteceu a 14ª 
rodada, ambas par-
tidas foram válidas 
pelo Grupo B. A equi-
pe do Avenida con-
quistou sua primeira 
vitória ao bater o Li-
mitados por 4 x 1. O 
Avenida chegou a 6ª 
colocação com 3 pon-
tos, a equipe do Limi-
tados da Serra segue 
na vice-lanterna com 
apenas 1 ponto. A se-
gunda partida da noi-
te foi o empate entre 
Manipulados da Serra 

e Tequila, com o pon-
to conquistado, o Ma-
nipulados assumiu a 
liderança do Grupo B 
momentaneamente 
com 10 pontos, o Te-
quila chegou a 7 pon-
tos, se mantendo na 
3ª posição.

Hoje à noite será 
disputada a 15ª roda-
da da competição. Em 
partidas válidas pelo 
Grupo B, o SM Mármo-
res entra em quadra 
buscando recuperar 
a liderança do cam-
peonato, o adversário 
da vez é o Sumariva, 
equipe que busca me-
lhorar a sua situação 
na tabela. Fechando a 
rodada, o Futsal Serra 
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enfrentará o Atlético.
Na segunda-fei-

ra, (20), será dispu-
tada a 16ª rodada. O 

Corínthians entra em 
quadra para enfren-
tar o União Rancho 
Grande. Fechando a 

rodada, o Polar busca 
a liderança mais uma 
vez, o adversário será 
o Sky Hotéis.

Sub-20 segue com emoção até o fim da fase de grupos
Quarta-feira, (15), 

foi disputada a penúl-
tima rodada da fase 
de grupos do Campe-
onato Municipal de 
Futsal – Sub-20. O Tiri-
rica Futsal enfrentou 
o já eliminado União 
Rancho Grande, mas 
não teve facilidade. O 
Tiririca venceu a par-
tida por um apertado 
4 x 3 e cravou a clas-
sificação para a semi-
final da competição. 
A segunda partida 
da rodada foi entre 
Guarani e o líder Rio 
Branco. A equipe do 
Guarani estava bri-

gando por uma vaga 
na próxima fase, mas 
foi inapelavelmente 
abatido, o Rio Branco 
não tomou conheci-
mento do adversário 
e aplicou um elástico 
7 x 0, com o resultado, 
o Rio Branco ficou iso-
lado na liderança com 
14 pontos, se classifi-
cando para a próxi-
ma rodada. O Guarani 
tem uma minúscula 
chance de classifica-
ção, para a equipe se 
classificar, precisa 
torcer que o Gênios 
aplique uma goleada 
de 7 x 0.

Na próxima quar-
ta-feira, (22), será dis-
putada a última roda-
da. Gênios da Bola e 
São Lucas se enfren-
tam para definir a ta-
bela final da fase de 
grupos, são diversas 
variáveis para essa 
partida, um empa-
te classifica as duas 
equipes para a semifi-
nal com o Gênios em 
3º lugar e o São Lucas 
em 4º lugar. Uma vi-
tória do São Lucas faz 
a equipe assumir a 3ª 
colocação, empurran-
do o já classificado 
Gênios da Bola para 

a 4ª posição. A úni-
ca forma de uma das 
duas equipes sair eli-
minada, seria o Gê-

nios da Bola aplicar 
uma goleada igual ou 
maior de 7 gols de di-
ferença, dessa forma, 

eliminando o São Lu-
cas e classificando o 
Guarani pelo saldo de 
gols.
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O que vocês
estão fazendo? O de

sempre!
Copiando
a Folha!

Supper Rissul
amplia loja
de Canela
O Supper Rissul de 

Canela, uma das lo-
jas pioneiras da rede, 
reinaugurou ontem 
(16) totalmente refor-
mulado. A unidade 
terá sua área de ven-
da ampliada em 20%, 
com maior espaço 
para setores estratégi-
cos como adega, pada-
ria, açougue e horti-
frutigranjeiros. Além 
disso, passa a contar 
com um mix de pro-

dutos maior e mais 
qualifi cado.

A loja se prepara 
também para receber 
o principal evento do 
Supper Rissul no in-

verno, o Caminho do 
Vinho, que ocorre em 
julho em lojas sele-
cionadas e conta com 
seleções especiais de 
rótulos.
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Destaque Folha
O maior e
com mais
credibilidade
Nesta semana 

iniciamos a divulga-
ção do Destaque Folha 
2019, o maior evento 
de premiação da re-
gião e também o com 
mais credibilidade.

Apesar de estar-
mos divulgando a 
data do evento ofi cial-
mente apenas esta 
semana, os leitores 
e clientes da Folha 
sabem que estamos 
trabalhando neste 
evento desde janeiro, 
não inventamos uma 
relação de empresas e 
marcamos uma data 
de uma hora para ou-
tra.

Neste ano, os for-
mulários (on-line e 
papel) ultrapassaram 
os 2.150 votos, o que 
embasa ainda mais os 
nossos indicados, pois 
não aconteceu coleta 
de opiniões maior até 
hoje na região (algu-
mas nem acontecem).

Por este motivo, 
acreditamos que tere-
mos uma grande pre-

sença da comunidade 
canelense em nosso 
evento, que acontece-
rá no Garfo & Bomba-
cha, dia 14 de junho, 
ou seja, faltam me-
nos de 30 dias para o 
maior evento de pre-
miação da Região das 
Hortênsias.

Cheio de
novidades
Quem já foi a uma 

premiação do Des-
taque sabe bem que 
nosso evento é sem-
pre animado e cheio 
de surpresas. Em ge-
ral, as pessoas fi cam 
até o fi nal, com aque-
le gostinho de quero 
mais.

Garanto que em 
2019 não vai ser dife-
rente. A gente vai tra-
zer o infl uenciador di-
gital (sim, isso hoje é 
uma profi ssão, aque-
le pessoal que ganha 
a vida fazendo vídeo 
para a internet) que 
apresentará os vence-
dores.

Nosso mestre de 
cerimônias será Dio-
go Elzinga, o que, por 
si só, garantirá uma 
noite muito divertida.

Isso, dentro outras 
novidades que vamos 
divulgar nas quatro 
semanas até a reali-
zação da premiação. 
Tá esperando o que, 
vem pro Destaque!

Amigos do litoral
(e do resto do mundo)
Através do aplicativo de men-

sagens WhatsApp e do Portal da 
Folha, a edição virtual da Folha de 
Canela viaja o mundo. Em minha 
última coluna, quando citei o re-
corde de acessos do portal, agrade-
ci aos canelenses e gramadenses.

No dia seguinte, várias men-
sagens chegaram, desde o litoral 
gaúcho (Kuka Schlieper e cia…), 
região metropolitana e vários es-
tados, dizendo que também con-
tribuíam para este número de 

leitores, até da Europa a turma se 
manifestou.

É verdade, temos canelenses 
e gramadenses espalhados pelas 
mais longínquas plagas e ainda 
os que amam Canela e Gramado e 
consumem notícias de nossa ter-
ra.

A força da internet diminuiu 
essas distâncias, então fi ca aqui 
meu abraço a todos os amigos do 
litoral (e do resto do mundo) que 
acompanham a Folha e o Portal da 
Folha.

Aí que eu me refi ro!!!
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Mundo a Vapor entrega doações para
sete entidades em Canela e Gramado

A valorização de 
iniciativas que envol-
vem pró-atividade, 
bom atendimento e 
trabalho em equipe 
são os pilares do pro-
grama Minha Estre-
la Brilhou, realizado 
no parque Mundo a 
Vapor, em Canela. A 
ação de endomarke-
ting busca reforçar os 
valores que norteiam 
a empresa e que de-
vem ser exercitados 
internamente e tam-
bém podem ser leva-
dos para a vida em 

sociedade. “É um pro-
cesso de valorização 
das pessoas, fazendo 
com que cada um en-
tenda a importância 
da sua participação 
nos resultados, entre-
gando o seu melhor e 
recebendo o reconhe-
cimento de todos por 
isso”, avalia Caren 
Urbani Facchin, dire-
tora de marketing do 
parque.

Uma das ações 
do programa Minha 
Estrela Brilhou foi a 
Campanha Solidária 

de Páscoa, na qual 
todos os colabora-
dores participaram 
buscando atingir o 
maior número de 
pontos, arrecadando 
doces e de agasalhos 
para doação. Em dez 
dias foram arrecada-
das 38 cobertas, 1.904 
peças de roupas e 28 
doces.

Ao todo sete en-
tidades beneficentes 
em Canela e Grama-
do serão contempla-
das. O Centro Social 
Padre Franco, que 

atende crianças e 
adolescentes no Bair-
ro Santa Marta, a 
Associação Casa Lar, 
que abriga 28 crian-
ças e adolescentes, o 
Projeto Esperança e 
Paz, que atende de-
pendentes químicos, 
a Escola Ari Dala-
nholi, que atende 168 
crianças no Bairro 
Santa Marta, em Ca-
nela, já receberam as 
doações. Nas demais 
entidades, as entre-
gas serão feitas nos 
próximos dias.

Na Escola Ari Dalanholi, quem
recebeu as doações foi Jordana Basotelle
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Novena e Procissão Luminosa abriram
os festejos no Santuário de Caravaggio

A novena, que 
ocorrerá todas as 
noites, às 19h30min, 
até dia 19, na cripta 
da igreja em constru-
ção, iniciou sábado 
(11), com a apresen-
tação do piso que foi 
colocado no local, 
com cerimônia a 
Missa presidida pelo 
Bispo Diocesano D. 
Zeno Hastenteufel.

Na noite domin-
go (12), a Procissão 
Luminosa, apesar da 
chuvinha e do frio, 
contou com um nú-
mero expressivo de 
fiéis, que saíram do 
Monumento da Pre-
ce e subiram até a 
cripta, iluminando o 
caminho com velas e 
lanternas, em oração 
e entoando cânticos 
religiosos, encerran-
do com a Missa, que 
deu seguimento a 

novena.
No próximo do-

mingo (19), ocorrerá 
a Romaria Motoriza-
da e dos Motociclis-
tas, saindo da Cate-
dral de Pedra, às 9h. 
Neste dia, desde mui-
to cedo da manhã, 
no centro da cidade 
ouve-se buzinas de 
caminhões, automó-
veis e motocicletas 
que tomam as ruas 
do entorno da Igreja 
para seguirem a ima-
gem de Maria, que é 
colocada na carroce-
ria de um caminhão 
que vai à frente do 
cortejo. Em frente 
ao pórtico do Santu-
ário, todos os carros 
são abençoados com 
água benta e, quando 
o caminhão que leva 
a imagem chega ao 
Santuário, a mesma 
é retirada e levada ao 

altar, no Monumento 
da Prece, onde ocorre 
a Missa Campal, que 
sempre conta com 
mensagens e pedidos 
de paz no trânsito. A 
organização estima 

que mais de 10 mil 
veículos participem 
desta romaria.

Os festejos con-
tinuam no dia 25 de 
maio, com a Romaria 
dos Jovens e Jornada 

Diocesana da Juven-
tude.

No dia mais es-
perado, 26 de maio, 
dia de Nossa Senhora 
de Caravaggio, será a 
vez da Romaria a Pé, 

a maior do evento.
Cerca de 100 mil 

pessoas são espera-
das neste mês, no 
Santuário, que recebe 
devotos não só nos 
dias de romaria.
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Romaria motorizada acontece neste fim de semana


