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“Sempre existe esperança. Porém a esperança
deve ser colocada em Deus. Bendito o homem
que “confi a no Senhor e cuja esperança é o
Senhor”. (Jeremias 17:7)

ROMARIA E FESTA EM
HONRA  A NOSSA SENHORA
DE CARAVAGGIO DE CANELA
A primeira Romaria e Festa 

em Honra a Nossa Senhora de Ca-
ravaggio de Canela aconteceu em 
1960, logo depois que a Sra. Ângela 
Rigotto doou a imagem da Santa 
e o Cônego João Marchezzi, en-
tão pároco da cidade, decidiu que 
a mesma deveria fi car no Parque 
Saiqui, hoje intitulado Santuário 
de Caravaggio de Canela.

No início da década de 60 foi 
construída a Capela, onde, até 
hoje, são celebradas missas du-
rante o ano e é também o local em 
que os pagadores de promessas 
depositam muletas, capacetes, fo-
tos e outras homenagens a Santa 
de Caravaggio.

Ao longo dos anos, casais da 
comunidade em revezamento são 
responsáveis pela organização da 
Romaria e Festa, que acabou se 
tornando o maior evento religioso 
da Região.

Em 2010 foi comemorado o 
Cinqüentenário de Caravaggio de 
Canela e nest es últimos anos o lo-
cal vem recebendo novos equipa-
mentos como o Centro de Eventos 
Culturais, Turísticos e Religiosos e 
novos restaurantes.

A Romaria e Festa de Carava-
ggio, em Canela, têm cunho reli-
gioso e turístico, proporcionando 
fé e religiosidade, oferecendo aos 
participantes atrações de lazer e 
cultura, num Parque que conta 
com 7,5 hectares de mata nativa e 
infra-estrutura para receber o pú-
blico, que em 2011 passou a marca 
de cem mil pessoas.

A Romaria e Festa de Carava-
ggio é um dos maiores evento de 

Canela e conta com mais de cem 
mil fi éis e visitantes de várias 
partes do Estado, numa promo-
ção da Paróquia Nossa Senhora de 
Lourdes.

MONUMENTO DA PRECE
A imagem doada foi colocada 

no alto de uma pedra, entre duas 
mãos em posição de oração.

Ali, no Monumento da Prece, 
como é chamado, durante o ano 
todo devotos de Maria de Carava-
ggio fazem orações e acendem ve-
las.

Nos dias da Romaria e Festa, 
inúmeros fi éis fazem o trajeto do 
centro de Canela até o Santuário, 
pagando promessas e agradecen-
do por graças alcançadas, nas 
mais variadas manifestações de 
fé.

CENTRO DE EVENTOS
Com 2.150 m², o local sedia 

eventos turísticos, de negócios e 
religiosos durante todo o ano e na 
Romaria e Festa é o maior espaço 
de gastronomia e é também onde 
acontecem os shows. Com cozi-
nha equipada para mais de 1.800 
pessoas bem acomodadas.

NOSSA SENHORA
DE CARAVAGGIO
A Festa em honra a Nossa Se-

nhora de Caravaggio de Canela 
é o mais antigo evento e um dos 
maiores eventos religiosos do Es-
tado. A primeira festa foi realiza-
da em 1961 e deste então vem cres-
cendo na participação e devoção 
dos fi éis.

Aos poucos as celebrações ga-
nharam importância também no 
turismo religioso, trazendo gran-

de número de visitantes, que vem 
à cidade atraídos pela devoção, 
não só em maio, quando aconte-
cem as romarias, mas também 
durante o ano todo, quando visi-
tam o Monumento da Prece, no 
Santuário de Caravaggio.

Segundo a tradição, a devo-
ção começou na Itália em 1432, 
quando a Virgem Maria apareceu 
para uma mulher chamada Joa-
neta, esposa de Francisco Varoli, 
homem de mau caráter e cora-
ção duro, que a maltratava. Pres-
tes a voltar para casa, ela orava e 
invocava a mãe de Deus, quando 
apareceu uma visão luminosa de 
uma mulher, vestida de azul com 
a cabeça coberta por um véu bran-
co, de aspecto nobre, majestoso e 
amável.

A visão da Virgem Maria falou 
e consolou sua serva. Uma fon-
te de água brotou no lugar onde 
pousaram os pés da virgem e esta 
água passou a operar milagres. 
Em tempo de guerra, Joaneta tor-
nou-se mensageira de Nossa Se-
nhora e proclamou a mensagem 
de paz, primeiro em 
Caravaggio e depois 
aos governantes e às 
populações de Milão, 
Veneza e Constanti-
nopla.

Anualmente du-
rante 3 (três) dias in-
cluindo 26 de maio,  
são dedicados a Nos-
sa Senhora do Cara-
vaggio, onde ocorre 
a Romaria à Pé, com 
percurso de 7km, en-
cerrada com uma 
Missa Campal, a Pro-

cissão Luminosa, à luz de velas; a 
Romaria dos Jovens e da Jornada 
Diocesana da Juventude e a Roma-
ria Motorizada também com en-
cerramento  com Missa Campal.

As festividades são promovi-
das pela Paróquia Nossa Senhora 
de Lourdes,com colaboração e par-
ticipação da comunidade canelen-
se. Fonte: www.facebook.com/ca-
ravaggiocanela. 

CURIOSIDADES
O que é Fé: Fé é uma palavra 

que, signifi ca “confi ança”, “cren-
ça”, “credibilidade”. A fé é um sen-
timento de total crença em algo 
ou alguém, ainda que não haja 
nenhum tipo de evidência que 
comprove a veracidade da propo-
sição em causa.

Ter fé implica uma atitude 
contrária à dúvida e está intima-
mente ligada a confi ança. Em 
algumas situações, como proble-
mas emocionais ou físicos, ter fé 
signifi ca ter esperança de que algo 
vai mudar de forma positiva, para 
melhor. Fonte: Wikipédia.

MARIA AMALIA MOTTIN
CONSALTER - 
307.299.710-15

Torna público que requereu 
à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Trânsito e 
Urbanismo de Canela a Li-
cença Prévia, para a cons-
trução de casas, na Rua 
Santo Ângelo, n°61, Vila 
Maggi, Canela/RS. Não foi 
determinado estudo de im-
pacto ambiental. 

Licenciar Soluções
Ambientais Ltda.

Empresa técnica de
consultoria ambiental

(54) 3282-6625

Ofício SMGPG/DLC n.º 200/2019

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, informa a publicação 
do seguinte edital:

EDITAL CONCORRÊNCIA 05/2019 -  Contratação 
de empresa para serviços de Transporte Escolar – Rota 
EJA.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL  24/2019 – Contra-
tação dos serviços de Assessoria de Imprensa Munici-
pal, Estadual, Nacional e Internacional para eventos do 
calendário de Eventos do Município de Canela 2019.  
(LM 4.256/2019).

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 27/2019 – Contra-
tação de empresa de locação de mão de obra para ser-
viços gerais de limpeza, conservação e higienização de 
imóveis da Secretaria de Educação e para merendeiras 
das escolas da rede municipal de ensino.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 28/2019 – Con-
tratação de empresa especializada em confecção, 
restauração, montagem, manutenção, desmontagem e 
armazenamento, de cenografi a urbana da cidade para 
os eventos Temporada de Inverno e Festa Colonial a 
realizar-se de 30 de junho a 04 de agosto.

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO- 04/2019 Ob-
tenção de recursos fi nanceiros para o evento “Tempo-
rada de Inverno Canela 2019”.  (Patrocínios)

Informações poderão ser obtidas no Departamento 
de Licitações 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, 23 de maio de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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Claro une fi bra e 4G e traz
oferta completa de serviços

em Gramado e Canela
Pacote engloba serviços como ultra banda larga e TV com fi bra NET

A partir de agora, 
os moradores de Gra-
mado e Canela podem 
usufruir de todos os 
serviços oferecidos 
pela Claro. Acaba de 
chegar à cidade a ul-
tra banda larga e TV 
com fi bra NET, além 
dos serviços móveis 
4G e de telefonia, já 
disponíveis no muni-
cípio. Tudo isso com 
uma rede novinha de 
última geração em fi -
bra ótica e conexões a 
partir de 120 até 500 
Mega, levando a me-
lhor qualidade de si-
nal, com alta perfor-
mance, até a casa do 
cliente.

“Quem contrata 
todos os produtos ga-
nha mais vantagens. 
Leva o dobro da in-
ternet, em casa e no 
celular, descontos ex-
clusivos na compra do 
smartphone e pode as-
sistir ao melhor con-

teúdo, quando e onde 
desejar. E, agora, os 
moradores de Grama-
do e Canela já podem 
aproveitar todas as 
vantagens. Além disso, 
o atendimento é unifi -
cado e a fatura, inte-
grada”, comenta Mar-
cio Carvalho, diretor 
de Marketing da Claro 
Brasil.

Ultra banda larga
Os clientes que op-

tam pela banda larga 
também contam com 
uma solução de Wi-Fi 
de última geração, o 
Wi-Fi Plus, disponível 
em todas as velocida-
des, sem custo adicio-
nal. Com ele, o assi-
nante tem duas redes 
de Wi-Fi disponíveis, 
a 2,4 GHz e a 5GHz. 
Basta selecionar a que 
melhor atende ao per-
fi l de utilização.

TV por assinatura

A Claro oferece 
uma das mais com-
pletas programações 
do mercado com a TV 
com fi bra com a me-
lhor qualidade e per-
formance. Atualmen-
te, a operadora com 
pacotes até 263 canais 
e soma mais de 125 
opções em alta defi -
nição, de acordo com 
o pacote. Um dos di-
ferenciais é a progra-
mação local, como a 
RBS TV Caxias, inclusa 
no pacote.

O NOW comple-
menta a experiência 
e é um dos grandes 
diferenciais para os 
clientes NET e Claro. 
Por essa plataforma, 
é possível acessar, de 
qualquer lugar, mi-
lhares de títulos entre 
fi lmes, séries, docu-
mentários, infantis e 
música.

Rede móvel

Diversos institu-
tos de medição aferi-
ram a internet da Cla-
ro como a mais rápida 
do país e uma das que 
mais cresce em cober-
tura 4G – presente em 
2.362 cidades do país, 
como em Gramado e 
Canela. 

Além disso, os 
clientes com plano 
pós-pago da operado-
ra já contam com o 
Extraplay, uma fran-
quia de dados exclu-
siva e que permite 
aproveitar fi lmes e 
séries no NOW, com 
mais conforto no uso 
da sua internet mó-
vel. O Extraplay dobra 
a quantidade de da-
dos do plano, para uso 
exclusivo nos aplica-
tivos de streaming 
de vídeo compatíveis 
com a funcionalidade, 
incluindo o próprio 
NOW, YouTube, Claro 
Video e Netfl ix.
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Versos do poeta de “Olhos D’água” rincão 
do interior de Bagé, Eron Vaz Mattos escreve 
suas vivências no campo, acumulando gran-
de saber empírico, com sentimento de ternu-
ra e profundo respeito pelo chão que nasceu.  
Eron é dono de um vocabulário campeiro, rico 
em elementos culturais e saberes terrunhos, 
palavras singelas como a gente deste rincão. 
Um poeta que verseja sua “aldeia”. No poema 
Ronda, o campeiro em noite clara de lua, tem 
o céu por regalo, o observa, cada detalhe, lhe 
transborda emoção. Apreciem, em cada pala-
vra, uma lição.

Ronda 

Ronda

Na sei se um tento do catre
Que cortou, me desconforta
Ou se a lua que, andejando
Olha entre a quincha e a porta
Talvez tentando aclarar 
Alguma ilusão já morta.

Tremulam os fi os da crina 
Do meu rancho idolatrado 
Dança a luz da lamparina 
Neste templo enfumaçado
Onde a gaita do silêncio 
Abre o fole do passado. 

Inquietude do meu cusco, 
Vai e volta até o portão, 
Se enrodilha, abre buracos
Junto às cinzas do fogão
Talvez ouvindo escramuças
Dos potros da solidão. 

Cruza um astro caborteiro
No campo, do céu, tão vasto
De massaroca em bandeira 
Luzindo o lombo dos pastos
Talvez prateando o cabresto
Com a presilha de arrasto.

Não vi onde está o Cruzeiro
Estaqueado nessa tela
Veludo azul pontilhado
De lantejoulas tão belas, 
As Três Marias me espiam
Pelas frestas da janela.

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

INCORPORADORA NOVALTERNATIVA LTDA
94.401.395/0001-88

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana do município de 
Canela a Prorrogação da Licença de Instalação, para a ati-
vidade de Condomínio Edilício Vertical para uso residencial 
e comercial, na Rua Danton Correa esquina Rua Ernesto 
Urbani, Centro.
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda. - (54) 3282.6625
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

Feriados de Nossa Senhora de
Caravaggio e Ascensão do Senhor

A Prefeitura de Ca-
nela informa que nes-
te mês de maio estão 
previstos dois feriados 
municipais, dia 26 de 
maio (Nossa Senhora 
de Caravaggio) e 30 
(Ascensão do Senhor).

Para o dia 30 de 
maio, a Secretaria de 
Educação, transferiu 
o feriado para o dia 
31, conforme Decre-
to Municipal 8.168, de 
05/12/2018, que fi xou 
para o ano de 2019 os 

dias letivos e a carga 
horária para as esco-
las públicas munici-
pais.

As demais reparti-
ções municipais fun-
cionam normalmente 
dia 31.
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS

Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

Curso: Comida Peruana
Data: 29 de maio de 2019
Horário: quarta-feira, das 19h30min às 22h30min
Ministrante: Gilvan Bertinati (Professor de
Gastronomia da UCS e Mestre em Nutrição e 
Alimentos)
Inscrições até 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
Miniostrante: Joice Eliane Haag (Administradora)
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 Conflitos)  
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
Ministrante: Fernando Pante (Especialista em 
Comportamento Humano Organizacional)
Inscrições até 17 de junho de 2019

Curso: Direito de Família e Bioética - Uma 
erramenta 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
sábado, das 8h às 12h
Ministrante: Laura Levy (Mestre em Aspectos
Bioéticos e Jurídicos)
Inscrições até 23 de junho de 2019

Padre Edson Batista de
Mello é nomeado Bispo
da Diocese de Cachoeira

O Papa Francisco 
nomeou nesta quar-
ta-feira, 22 de maio, o 
novo bispo para a dio-
cese de Cachoeira do 
Sul). O escolhido foi o 
padre Edson Batista 
de Mello, que é vigário 
da paróquia da Con-
ceição em São Leopol-
do. A diocese estava 
vacante desde 6 de ja-
neiro de 2018, quando 
faleceu dom Remídio 
Bohn. Padre Edson, 
antes de assumir a 
Diocese de Cachoeira 
será ordenado Bispo, 
em cerimônia que de-
verá ocorrer possivel-
mente em sua cidade 
natal, São Leopoldo.

Novo bispo
Padre Edson Ba-

tista de Mello nasceu 
no dia 15 de dezembro 
de 1964, na cidade de 
São Leopoldo (RS). Em 
1983, iniciou o curso 
de Engenharia Civil, 
na Unisinos. Neste 

período, ingressou 
no Exército Brasilei-
ro, onde permaneceu 
como Oficial Tempo-
rário até janeiro de 
1990. No ano seguin-
te iniciou a formação 
presbiteral, cursando 
Filosofia na Unisinos 
(1991 a 1993) e Teologia 
no Centro de Estudos 
Teológicos João Vian-
ney, no Seminário de 
Viamão (RS).

Foi ordenado di-
ácono em 30 de maio 
de 1997, na paróquia 
Santa Teresinha de 
Campo Bom. A orde-
nação sacerdotal foi 
no mesmo ano, no dia 
5 de dezembro, na pa-
róquia Santa Catari-
na, em São Leopoldo.

Atividades
pastorais
Atuou como vi-

gário paroquial na 
paróquia São Pedro, 
em Gramado (RS), foi 
pároco da paróquia 

Santa Catarina, de 
1998 a 2002, ano em 
que atuou como coor-
denador de Pastoral. 
Entre 2003 e 2005, foi 
formador no Semi-
nário de Viamão. De 
2006 a 2010, padre Ed-
son foi pároco na pa-
róquia Nossa Senhora 
de Lourdes, em Canela 

(RS).
De 2010 até 2016, 

foi reitor do Seminário 
São Luís Gonzaga, em 
Viamão. Atualmente, 
é pároco na paróquia 
Nossa Senhora da 
Conceição, em São Le-
opoldo, e coordenador 
diocesano de Pastoral, 
desde janeiro de 2017.
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Romaria Motorizada foi
a principal atividade de

Caravaggio no último domingo
A novena de sába-

do (18), foi celebrada 
pelo bispo D. Osvino 
Both, que acompa-
nhou o início da cons-
trução do Centro de 
Eventos do Santuário, 
em 2005, enquanto 
respondia pela Dioce-
se de Novo Hambur-
go. Na manhã deste 
domingo (19), ocorreu 
a tradicional Roma-
ria Motorizada, com a 
participação de auto-
móveis e caminhões 
particulares, frotas de 
empresas, motociclis-
tas e também alguns 
ciclistas.

No encerramento 
da novena, na noite 
de domingo, foram 

apresentados os no-
vos “festeiros”, como 
são carinhosamente 
chamados os casais 
convidados a fazerem 
parte da organização 
do evento ano que 
vem.

Cerca de 100 mil 

pessoas são esperadas 
neste mês, no Santu-
ário, que recebe devo-
tos não só nos dias de 
romaria.

Festeiros 2020: 
Adilson de Matia e 
Lizangela Muller; 
Agostinho Leopoldo e 

Cerisa Lúcia Henz; Gil-
berto e Sueli Caberlon; 
Jorge e Regina Pereira; 
Lauro e Marli Scheell; 
Valmir e Rosângela 
Hanel. Os nomes dos 
coordenadores serão 
revelados no próximo 
fim de semana.

FOTO: D
IEGO SAN

TOS/ESTRATÉGIACOM



RELIGIÃO .05Sexta-feira, 24 de maio de 2019

Santuário de Caravaggio de
Canela promove duas romarias

no próximo fim de semana
Romaria dos Jovens e Romaria a pé acontecem no sábado e domingo, respectivamente

Milhares de jo-
vens das paróquias 
que compõem a Dio-
cese de Novo Hambur-
go estarão em Canela, 
no próximo sábado, 
25, para participar da 
Romaria Jovem e Jor-
nada Diocesana da Ju-
ventude. Farão o per-
curso, a pé, da Igreja 
Matriz, até o Santuá-
rio, caminhando por 
7km, com orações e 
cânticos preparados 
pelos próprios jovens, 
com coordenação do 
padre canelense Eze-
quiel Herold, que é co-
ordenador da Jornada 
Diocesana da Juven-
tude. Muitas atrações 
farão parte deste dia 
no Santuário, todas 
voltadas a juventude, 
sendo que o encerra-
mento das atividades 
se dará com o espera-
do show da Irmã Car-
melita Ana Paula, às 
15h30min. Neste dia 
muitos grupos de vá-
rias cidades do Esta-
do se organizam para 
participar do evento e 
curtir o dia no Santu-
ário.

A Romaria a Pé, a 
principal do evento, 
feriado em Canela, 26 
de maio, dia de Nossa 
Senhora de Caravag-

gio, reúne milhares 
de fiéis. Muitas pes-
soas das cidades vi-
zinhas como Grama-
do e São Francisco de 
Paula saem ainda de 
madrugada, a pé, de 
seus municípios em 
direção ao local aben-
çoado. Agradecer por 
graças alcançadas, 
pedir proteção, traba-
lho e saúde e pagar 
promessas feitas a 
Maria de Caravaggio 
é o que mais motiva 
os romeiros. Crianças 
vestidas de anjo, pes-
soas de pés descalços, 
outras que carregam 
velas enormes e até 
alguns, com pesa-
das cruzes, símbolo 
do cristianismo, são 
imagens comuns nes-
ta romaria. Muitas 
pessoas também, ao 
chegarem no Santuá-
rio sobem de joelhos a 
escadaria até o Monu-
mento da Prece.

Na chegada ao 
Santuário, a Banda 
Marcial CIEP abri-
rá caminho para a 
entrada da imagem 
peregrina Maria de 
Caravaggio enquanto 
uma salva de fogue-
tes irá anunciar a sua 
chegada.

Enquanto os ro-

Romaria dos Jovens
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meiros se aproximam 
do Monumento da 
Prece, onde será cele-
brada a Missa Campal, 
uma grande surpresa 
irá emocionar a todos.  
Às 14h30min o Padre 
Ezequiel Dal Pozzo fará 
show e logo após, par-
ticipará do encerra-
mento do evento, que 
se dará com uma Mis-
sa Campal.

As romarias dos 
Jovens e a Pé saem da 
Igreja Matriz às 8h, 
em direção ao San-
tuário de Caravaggio 
de Canela e, o Bispo 
D. Zeno Hastenteufel, 
vários padres e diáco-

nos permanentes já 
confirmaram presen-
ça nas romarias deste 
fim de semana.

Em todos os dias 
do evento, a gastro-
nomia contará com 
restaurante de comi-
da caseira, churrasco 
e galeto para as fa-
mílias que preferem 
fazer piquenique no 
parque, lanches, do-
ces e, o tradicional 
pastel de massa ca-
seira, que sempre é o 
mais procurado.

Cerca de 100 mil 
pessoas são esperadas 
neste mês, no Santu-
ário, que recebe devo-

Irmã Carmelita Ana Paula faz show na tarde de sábado

tos não só nos dias de 
romaria.

A Romaria e Festa 

é uma realização da 
Paróquia Nossa Se-
nhora de Lourdes.

Padre Ezequiel Dal Pozzo
é a atração do domingo

FOTOS: D
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Festa da Colônia de
Gramado encerra com 

números positivos
Mais de 70 mil bolinhos de batata foram vendidos

A 29ª Festa da Co-
lônia de Gramado que 
encerrou no último 
domingo (19) foi con-
siderada muito positi-
va pela grande maio-
ria dos participantes. 
O consumo e venda de 
produtos atingiu a ex-
pectativa dos colonos.  
Nas cozinhas italiana 
e alemã foram servi-
das 12.500 refeições. 
Nos Bier Platz, onde o 
carro chefe de venda é 
o tradicional bolinho 
de batata, foram con-
sumidos mais de 70 
mil unidades do qui-
tute. Já o bolinho de 
aipim com linguiça e 
queijo, outra atração 
da Festa, foram ven-
didos 13 mil unidades. 
Este ano o consumo de 
pastéis também teve 
boa procura quando 
foram consumidos 

18.520 unidades entre 
pastéis tradicionais e 
de aipim. Nos fornos 
foram vendidas mais 
de 16 mil cucas, 7 mil 
pães e mais de 45 mil 
pãezinhos com lingui-
ça.

Cabe destacar o 
trabalho realizado 

junto aos produtores 
rurais pela unidade 
da Emater em Grama-
do. Desde a produção 
primária, a agroin-
dústria, o artesanato 
e o turismo rural con-
tam com o incentivo 
da Emater RS/Ascar o 
que resulta em uma 

maior rentabilidade 
e aumento da quan-
tidade de vida das fa-
mílias rurais.  A data 
da próxima edição do 
evento – a 30ª Festa da 
Colônia de Gramado, 
será definida pelas co-
missões na próxima 
semana.
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Promoção “Meu 
Prato com Pinhão” 

será destaque
na 23ª Festa do
Pinhão de São 

Francisco de Paula
Concurso vai buscar as

melhores receitas preparadas
pela comunidade serrana

Uma Cozinha Ex-
perimental será mon-
tada na Festa do Pi-
nhão 2019, nos dias 
7, 8 e 9 de junho, em 
São Francisco de Pau-
la, para apresentar as 
melhores receitas ela-
boradas por morado-
res de São Chico com 
a semente mais ama-
da da Serra Gaúcha. 
O Pinhão, em suas 
diferentes formas, é 
alimento da fauna na 
Mata de Araucária e 
também muito usado 
na culinária local.

O concurso de pra-
tos vai compartilhar 
com o público da festa 
a riqueza das receitas 
que estão nas cozi-
nhas serranas e pre-
miar os três melhores 
pratos.  Para partici-
par, basta acessar a 
página da Secretaria 
de Turismo de São Chi-
co no Facebook e pegar 
o link para comparti-
lhar a receita. Os par-
ticipantes que tiverem 
a receita escolhida 
irão executar o prato 
pessoalmente na fes-
ta para a avaliação de 

chefs de cozinha. Os 
melhores pratos de 
pinhão de São Chico 
serão conhecidos no 
domingo (9).

A tradicional Festa 
do Pinhão traz de vol-
ta o melhor da gastro-
nomia também com 
os restaurantes locais 
que vão preparar pra-
tos à base de pinhão 
com preços acessí-
veis. O novo projeto da 
Festa busca resgatar 
origens em um for-
mato mais moderno e 
autêntico. A festivida-
de manterá os shows 
musicais, apresenta-
ções de dança, canto 
coral, distribuição de 
pinhão, produtos cul-
turais e da agricultura 
familiar.

FOTO: REPRODUÇÃO Iguanas apreendidas estão em
espaço climatizado no Gramadozoo

O Gramadozoo re-
cebeu duas iguanas 
que foram apreendidas 
na Operação Voo Livre 
- desencadeada pela 
Polícia Civil em Canoas 
no começo de abril. Os 
répteis foram encami-
nhados ao Centro de 
Triagem de Animais 
Silvestres do Ibama em 
Porto Alegre e trazidos 
ao zoo. Em Gramado, 
os animais ganha-
ram um recinto espe-
cial com aquecimento. 
Além das iguanas, o 
zoológico também re-
cebeu aves, como tu-
canos-de-bico-verde e 
corrupião. Conforme 
apurou a Delegacia 
de Meio Ambiente do 
DEIC, os animais se-
riam comercializados 
ilegalmente pelo Face-

book.
O veterinário Re-

nan Alves Stadler, res-
ponsável técnico do 
Gramadozoo, observa 
que as iguanas estão 
em área de quarentena 
no hospital veterinário 
do parque. Conforme 
o especialista, a tem-
peratura no recinto 
das iguanas permane-
ce constante entre 22° 
e 26° C. “Iguanas são 
animais ectotérmicos, 
ou seja, a temperatura 
corporal delas varia de 
acordo com a tempera-
tura ambiente. Aqui no 
zoo, elas estão em es-
paço com temperatura 
controlada”, diz Stadler.

Em breve, as igua-
nas serão encaminha-
das para um recinto 
ambientado próprio 

para a espécie e po-
derão ser observadas 
pelos visitantes. “Além 
de climatizadores, o 
espaço terá solarium”, 
afirma o veterinário. 
Stadler destaca, ain-
da, que a equipe tam-
bém está controlan-
do alimentação das 
iguanas. “São animais 

que necessitam de cui-
dados especiais, dieta 
balanceada e espaço 
que possibilite o cres-
cimento. O tráfico de 
animais silvestres é o 
terceiro delito de maior 
incidência no Brasil. 
Fica atrás apenas do 
tráfico de drogas e de 
armas”, alerta.
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Nova Petrópolis promove 6º Festival
Sabores da Colônia de 7 a 23 de junho

Evento será realizado na Praça das Flores e Rua Coberta com entrada franca

A 6ª edição do Fes-
tival Sabores da Colô-
nia de Nova Petrópolis 
está repleta de novi-
dades e atrações. Em 
2019, o evento será re-
alizado na Praça das 
Flores e Rua Coberta, 
de 7 a 23 de junho, de 
sexta a domingo, das 
10h às 19h. Comunida-
de e visitantes pode-
rão apreciar a gastro-
nomia típica alemã, 
produtos coloniais, 
manifestações cultu-
rais e atrações de ma-
neira gratuita no cen-
tro da cidade.

O diferencial do 
evento são os produtos 

coloniais produzidos 
em Nova Petrópolis e 
região. Vinte e sete ex-
positores irão comer-
cializar embutidos 
diversos, queijo, mel, 
geleia, vinho, sucos, 
cucas, pães, biscoitos, 
pinhão, erva mate, 
produtos agroindus-
triais, artesanato, en-
tre outros. Em 2019, a 
participação das cer-
vejarias artesanais de 
Nova Petrópolis irá se 
repetir no evento. O 
visitante também po-
derá saborear petiscos 
coloniais, Appfelstru-
del, Waffel, Bretzel, 
Kartoffelküchelchen, 

pão com linguiça, 
pastel, chá, café, café 
com leite e muitas ou-
tras delícias da Serra 
Gaúcha.

O 6º Festival Sabo-
res da Colônia tam-
bém irá oportunizar 
ao visitante aprender 
sobre a "Criação de 
Abelhas sem Ferrão" e 
preparar receitas com 
os produtos comercia-
lizados no evento, e o 
melhor, com degusta-
ção.

Os jogos germâni-
cos prometem diver-
tir o público. Pregar 
o Prego e Chopp em 
Metro são as moda-

lidades. Por meio dos 
jogos germânicos, 
retrata-se o esforço 
dos primeiros colo-
nizadores para me-

lhorar a qualidade de 
vida na época em que 
chegaram ao Brasil. 
A querida Herta tam-
bém fará a alegria do 

público com apresen-
tações teatrais e inte-
rações com a plateia 
no Encontro com a 
Herta.

Mascotes Otto e Anna receberão visitantes
na Praça das Flores e Rua Coberta

FOTO: M
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Dia das Mães Solidário do Terra 
Mágica Florybal foi sucesso

Nos dias 11 e 12 de 
maio, 30% do valor ar-
recado na bilheteria 
do Parque Terra Má-
gica Florybal foram 
destinados as institui-
ções do ICI – Instituto 
do Câncer Infantil e 
AACD. A entrega dos 
valores aconteceu na 
segunda-feira (20).

A ideia da parce-
ria surgiu diretamente 
da Florybal, empresa 
essa que desde o prin-
cípio é comprometida 
com a coerência entre 
a ação e o discurso. A 
empresa apoia várias 
ações sociais além de 
promover a inclusão 
e a integração social. 
A ajuda desta e outras 
instituições acontece a 
aproximadamente 10 
anos, porém anterior-
mente era propiciado 
através de doações.

A AACD foi inaugu-
rada em Porto Alegre 
em agosto de 2000 e 
é uma das unidades 

viabilizadas através do 
Teleton. A instituição 
atualmente conta com 
muitas parcerias e vo-
luntários para manter 
o bom atendimento 
e a responsabilidade 
social com a comuni-
dade. Em média são 
atendidas mais de 570 

pessoas entre crianças 
e adolescentes e em 
2017 foram realizados 
mais de 900 mil aten-
dimentos separados 
nas áreas de patolo-
gias, especialidades 
médicas, terapêuticas, 
além de possuir aten-
dimento em uma ofi-

cina ortopédica.
Para o próximo 

Dia dos Pais, o parque 
planeja repetir esta 
ação, nos dias 10 e 11 
de agosto. Serão nova-
mente doados 30% do 
valor arrecadado em 
nossa bilheteria para 
ambas instituições.

Entrega dos valores ao Instituto do Câncer Infantil
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A tradicional Pas-
seata dos Bebês en-
cerrou sete dias de 
atividades em prol 
da primeira infância 
em Canela e reuniu 
no sábado (18) cente-
nas de pessoas, entre 
pais, avós, cuidado-
res, crianças e comu-
nidade. O trajeto, que 
compreendia a Praça 
da Família até a Ca-
tedral de Pedra, con-
tou com a participa-
ção da Banda Marcial 
da Escola Municipal 
Severino Travi. Par-
ticiparam também 
do ato o Prefeito de 
Canela, Constantino 
Orsolin, o vice-pre-
feito e coordenador 
do evento, Gilberto 
Cezar.

Durante o sába-
do, a Semana do Bebê 
apresentou a Praça 

Famílias aproveitaram o sábado de sol
para curtir últimas atividades do evento
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Passeata encerra Semana
do Bebê de Canela

da Família, um local 
preparado especial-
mente para as crian-
ças e seus familiares. 
A estrutura, montada 
na Praça João Corrêa, 
no Centro da cidade, 

contou com brinque-
dos infláveis, hora do 
conto, cama elásti-
ca, brincadeiras com 
animadores e recre-
ação interativa. Visi-
tantes e comunidade 

curtiram também a 
decoração da cidade 
composta por cego-
nhas, berços e escul-
turas de proporções 
gigantescas que cha-
mavam a atenção.

Gramado recebe 
palestra sobre
Terrorismo de

Gênero nas Redes 
Digitais

A Serra Gaúcha 
será palco, de 06 a 
09 de junho, da LGBT 
Conference 2019 e da 
2ª edição da Copa In-
ternacional de Futsal 
LGBT. O evento inicia 
na noite do dia 06 de 
junho com Abertura 
da Exposição premia-
da internacionalmen-
te TransVer, do fotó-
grafo Fábio Rebelo. Já 
no dia 07 de junho, 
durante todo o dia, 
ocorrem as palestras 
da Conference no Ho-
tel Master Gramado.

Os dias 08 e 09 te-
rão as disputas espor-
tivas no ginásio mu-
nicipal de Gramado, 
o Perinão. Uma das 
palestras do evento 
trará a abordagem de 
um tema atual e im-
portante: o Terroris-
mo de Gênero nas Re-
des Digitais. Christian 
Gonzatti, pesquisador 
de cultura pop, jorna-
lismo, estudos que-
er e redes digitais, é 
doutorando em Ciên-
cias da Comunicação 
e formado em Publi-

cidade e Propaganda 
pela UNISINOS, e trará 
ao evento um estudo 
sobre o tema.

O evento tam-
bém abordará temas 
como: Oportunidades 
de negócios no Tu-
rismo LGBT, LGBT na 
Família, Identidade 
de Gênero, Cases de 
Sucesso LGBT, Bíblia 
e Homossexualidade, 
Direitos Humanos e 
Direitos LGBT.

Para os jogos, que 
terão disputas com 
equipes inclusivas na 
categoria futsal no 
masculino e no femi-
nino, estão confirma-
dos times do RS, SC, 
PR, São Paulo, Monte-
video e Buenos Aires.

A LGBT Conferen-
ce é uma iniciativa 
do Quero Quero Sport 
Club, primeiro time 
inclusivo do interior 
do RS, com organiza-
ção da Rossi & Zor-
zanello Eventos e Em-
preendimentos.

Maiores informa-
ções: www.gramadol-
gbt.wordpress.com
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Abertas inscrições para
o processo de escolha de 
Conselheiros Tutelares

Interessados em integrar 
a equipe do Conselho Tutelar 
de Canela devem ficar aten-
tos ao início do período de 
inscrições. O edital foi publi-
cado na sexta-feira (17), e de-
talha as etapas do processo 
até serem escolhidos os cinco 
conselheiros tutelares e cin-
co suplentes: inscrição, prova 
discursiva e votação dos cida-
dãos de Canela. O salário dos 
conselheiros tutelares é de R$ 
3.333,64 e o mandato é de qua-
tro anos.

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 Se-
cretaria de Municipal da As-
sistência, Desenvolvimento 
Social, Cidadania e Habitação, 
situada na rua Augusto Pesta-
na, nº 455.

Requisitos para inscrição: 
reconhecida idoneidade mo-
ral; 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; elei-
ção dos candidatos através de 
voto direto, secreto, universal 
e facultativo dos cidadãos do 
Município.

Documentação necessá-
ria: preenchimento de Ficha 
de Inscrição (presencial); Cer-
tidões negativas da Justiça 

Estadual e Federal, bem como 
Tribunal de Contas referentes 
a processos ou procedimentos 
com decisões transitadas em 
julgado; cópia de documen-
to de identidade oficial de 
acordo com a Lei nº 13.726, de 
08/10/2018; certidão de quita-
ção da Justiça Eleitoral e có-
pia do Título de Eleitor; cópia 
de comprovante de residên-
cia; cópia de Diploma ou His-
tórico Escolar de conclusão do 
Ensino Médio; 1 foto 3x4 atu-
alizada.

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 Conse-
lheiro Tutelar deverá exercer 
suas atividades em regime 
de dedicação exclusiva, nos 
horários de plantão nos dias 
de semana à noite, e nos sá-
bados, domingos e feriados, 
durante as vinte e quatro ho-
ras do dia, conforme escala 
de horários de atendimento, 
de acordo com o art. 25, pará-
grafo único da Lei Municipal 
nº 1.403, de 08/11/1995.

Atribuições: As atribui-
ções do Conselheiro Tutelar 
estão previstas no art. 136 da 
Lei Federal nº 8.069/90 – Esta-
tuto da Criança e do Adoles-
cente.

Edital completo em: 
h t t p : / / c a n e l a . r s . g o v .
br/2019/05/17/edital-eleicao-
conselho-tutelar/.

Prefeitura de
Canela adquire 
mais uma van

para o transporte 
de pacientes

A frota de veículos 
da Secretaria Munici-
pal de Saúde ganhou 
mais um reforço na 
tarde de segunda-fei-
ra (21). Uma nova van, 
modelo Renault Mas-
ter, zero quilômetro 
e irá atender pacien-
tes que necessitam se 
deslocar para fora do 
município para con-
sultas e exames.

O veículo é adap-
tado e garante acessi-
bilidade no transporte 
de cadeirantes. Além 
da adequação interna 
para transportar ca-
deirantes, conta com 
elevador especial de 
acesso, o que garante 
dignidade e conforto 
ao cadeirante e tam-
bém ao servidor da 
saúde que o auxilia.

Acompanharam 
a entrega o Prefeito 
Constantino Orsolin, 
o Secretário de Saúde, 
Vilmar da Silva San-
tos, o responsável pelo 

transporte da SMS, Je-
ferson Oliveira, os ve-
readores Leandro Gra-
lha e Jonas Bernardo 
e Larri Rottmann, in-
tegrante da Associa-
ção Canelense de Por-
tadores de Deficiência 
Física.

O secretário mu-
nicipal de Saúde, Vil-
mar da Silva Santos, 
comemorou a chega-
da do veículo. “Esta 
van será de extrema 
importância para 
atender as deman-
das que chegam até a 
secretaria. Agradeço 
o empenho de todos 
nessa nova conquista”, 
afirmou o secretário.

O custo do veícu-
lo foi de R$ 191.800,00, 
conquistado com re-
cursos através de 
emenda parlamen-
tar do Deputado José 
Otávio Germano, arti-
culada pelo vereador 
canelense Jonas Ber-
nardo.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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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

Frio chega com força
neste final de semana

Prepare as pantufas, o cobertor e a lenha,
previsão é de temperaturas na casa dos 5°C

Pela primeira vez 
no ano, o frio chega 
de forma acentuada 
na região Sul e em 
parte do Centro-Oeste 
do país, neste fim de 
semana, facilitando 
geada e temperatura 
abaixo de 0°C. A mas-
sa de ar polar que pos-
sibilitará a queda nos 
termômetros saiu do 
norte do Chile, passou 
pela Cordilheira dos 
Andes – onde perdeu 
parte de sua umida-
de e ficou ainda mais 
fria –, pela Argentina 
e, por último, avança 
pelo Brasil e vai em 
direção ao Oceano 
Atlântico.

De acordo com a 
Somar Meteorologia, 
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as regiões mais afe-
tadas pelo frio serão 
Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Santa Cata-
rina e Rio Grande do 

Sul. No Estado, o sá-
bado (25) e o domingo 
(26) serão marcados 
por temperatura bas-
tante baixa, principal-

mente a Serra.
A notícia boa é que 

a chuva perde força 
na sexta e não apare-
ce no final de semana.

Bondinhos Aéreos projeta
crescimento de público no inverno

O Parques da Ser-
ra Bondinhos Aéreos, 
de Canela, está com 
boas expectativas 
com o início da tem-
porada de inverno. 
Nos primeiros quatro 
meses de 2019, houve 
um aumento de pú-
blico de 4% em rela-
ção ao mesmo perío-
do do ano passado, e 
a tendência é de um 
crescimento maior 

nos próximos meses. 
Além das projeções 
de aumento de pú-
blico com a chegada 
do inverno, o parque 
também registra o 
bom desempenho de 
sua nova atração, o 
Eagle.

Ideal para quem 
gosta de aventura e 
contato com a natu-
reza, o equipamento 
de tecnologia norte

-americana consiste 
em uma cadeira com 
capacidade para duas 

pessoas, suspensa 
por um cabo instala-
do em inclinação.
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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) ::

Felipe, completando 11
meses de muita fofura!

Antony no ensaio Baby Chef com 9 meses

1 mês de muito brilho da
boneca Luísa Miranda Padilha

Marcela Kasper Jahn comemorou
seus 10 anos no último dia 19 de maio

em uma linda festa na Pousada do
Bosque com seus amigos.

Helena Guimarães Binotto
Sartori  esbanjando alegrias!

Apoio:

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

Topa ajudar tam-
bém?

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

Colaboradores: 
pessoas que se dis-
puserem a ajudar na 
ação para crianças 
em reabilitação fa-
miliar que precisam 
de uma felicidade a 
mais.

TOTAL DE CRIAN-
ÇAS E ATENDENTES 
POR MÊS – 40

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

Contato: (54) 
99971.7595 (Whatsa-
pp).

]No último dia 30 
aconteceu mais um 
aniversário benefi-
cente para as crian-

ças da Casa Lar. Duas 
crianças foram bene-
ficiadas.

Quem colaborou 
foi time Presentes 
Artesanato Recanto 
das Artes, Imobili-
ária Moura e Cruz, 
de Gramado, o bolo 
ficou por conta de 
Roberta e Confeitaria 
Cíntia.

A decoração foi da 
Kit Festas, por Sabri-
na e Samanta Gross.

Até dezembro, to-
dos os meses contam 
com crianças fazendo 
aniversário, em uma 
média de três por 
mês.

A Ação sem fins 
lucrativos e as fotos 
das decorações serão 
divulgadas aqui na 
Folha de Canela e nas 
redes sociais para au-
mentar as doações, 
bem como uma forma 
de agradecer os co-
merciantes parceiros.

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

AÇÃO SOCIAL ABRIGO 
CASA LAR - 2019

Apoie esta ideia!
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Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha
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O secretário de Turismo Ângelo Sanches ladeia Jandira Tissot da Bonasoldi e
Tiago Esmeraldino da Tri taxi Aéreo, no evento de lançamento da APASG (Associação 
de Parques e Atrações da Serra Gaúcha), que vem com intuito em contribuir para o 
desenvolvimento do turismo.

Marlene e Fabiana Costa com o
anfitrião do jantar dos amigos do Nonno 

Mio, o decorador João Vicente Corrêa. 

Francisco Sápiras e Jéssica Weiss
na ação da Armel em Gramado.

#Nota • Comida típica dos imigrantes italianos com 
um toque contemporâneo, insumos regionais e um 
ambiente temático dedicado à maisfamosa criação
de Geppetto. Essa é a proposta da nova atração da 
Estação Campos de Canella: o restaurante “Casa do 
Pinóquio”.

A empresária e proprietária da Casa
da Velha Bruxa, Mariana Brock, recebeu
um time de convidados especiais em
Porto Alegre, no último sábado (18). A
operação na Casa dos Destemperados

segue até o próximo dia 31 em solo
portoalegrense.

FOTO: RAFAEL CAVALLI

Idealizadores do II Fórum Sul-Americano 
do Negócio do Luxo, João de Lucena, Paulo 
Chiele e Marcelo Tovo, acontecerá dias 24 
e 25 no ExpoGramado.
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As designers de interiores Fernanda
Zanella e Liliane Colório recepcionaram

profissionais do setor de arquitetura,
design e decoração para o lançamento do 
Portal Serra Decor, plataforma na internet 
idealizada por elas para divulgar serviços, 

fornecedores, tendências, novidades e
matérias relacionadas ao universo da
decoração.  O Portal divulga lojistas e
profissionais da Serra Gaúcha, como
Canela, Gramado e demais regiões.
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Roberta e Maria Cecília em 
uma linda foto que representa 
o amor e a união

O PARABÉNS de hoje vai para 
Afonso Jacob Rech. Felicitações 

da esposa Maria e familiares

Mamãe Laura e sua princesa
Dora registrando momentos!

Lindo ensaio à espera de Sofia
os papais Edna e Maiquel Edinger

no Alambique Flor do Vale

Júlia Basei, Luize 
Tramontin e Larissa
Lauffer no evento Arte 
Virada no último dia 18

A linda Heloísa
com os papais 
Dani e Rudi,

juntamente com 
familiares e amigos

comemoraram
no dia 19-05, no 

Planeta Golden em 
Gramado, numa 
festa linda o seu 

primeiro aninho!

O grupo Brilho da Serra Turismo
visitando o castelo de Guimarães,

durante excursão por Portugal. 
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Semana de grandes mudanças. Você 
precisa se conectar com o que sente 
para saber o melhor caminho a 
seguir. Mas o astral é leve e produ-
tivo para você, e com criatividade, 
você conseguirá fazer mais do que 
imagina. 

Um período extremamente intenso. 
Ainda é tempo de começar ou reco-
meçar alguma coisa importante e 
há um foco claro em suas relações, 
que também podem ser repensadas 
para que sejam mais profundas e 
satisfatórias. Importante saber sair 
da rotina, criar mais e se adaptar a 
novos contextos e possibilidades.

Essa semana o Sol chega no seu sig-
no e Mercúrio também, começa um 
período positivo para inícios. É hora 
de planejar seu novo ano pessoal 
e focar naquilo que é mais impor-
tante para você. Semana cheia de 
resultados, produtiva e estável.

Você ainda sente as influências 
dessa lua cheia por boa parte da 
semana. Aproveite para pensar 
sobre seus desejos e também sobre 
vocação e propósito de vida. Será 
que seu trabalho faz sentido? Será 
que você precisa mudar alguma 
coisa em sua vida? 

A intensidade da Lua Cheia ainda 
influencia sua vida e você pode 
sentir tudo mais intenso e potencia-
lizado nesse momento. Os assuntos 
familiares ganham destaque espe-
cial e é hora de dar atenção à casa e 
as pessoas mais próximas. 

É hora de se comunicar. Fale mais 
sobre o que pensa, faça mais o que 
você acredita. Está começando uma 
fase de trabalho importante, ótima 
para colocar novas ideias e planos 
em prática. O momento é bom para 
estudar ou fazer contatos.

E hora de fazer as mudanças que 
você deseja. E você pode ter uma 
ajuda inesperada, por isso, fale o 
que precisa e também esteja aberto 
para as relações que chegam. É 
hora de pensar sobre seus valores e 
tentar agir de forma mais coerente 
com eles. O momento é bom para 
organizar as finanças.

A intensidade continua. Os efeitos 
da Lua Cheia no seu signo continu-
am ativos. É hora de se comunicar 
mais, de ser mais criativo e dar 
novos passos para conquistar seus 
objetivos. Uma fase boa em termos 
de relacionamentos afetivos e par-
cerias profissionais.

Tente curtir mais a vida e sofrer 
menos pelo que não pode fazer 
agora. Foco no que é possível e 
lembre-se que o período também é 
de reflexões importantes, pedindo a 
você momentos de introspecção, au-
toconhecimento e espiritualidade.

Você precisa viver o amor, o prazer, 
as amizades, a companhia de gente 
que você gosta e a possibilidade de 
ter atividades prazerosas. Um bom 
momento para os encontros, para 
estar com os amigos e conversar 
sobre as ideias para o futuro e seus 
planos mais importantes.

Um período mais dinâmico. Apro-
veite essa fase de mais energia, 
coragem e iniciativa para tomar 
decisões e atitudes. Um período de 
criatividade extra e movimento. 
Uma fase importante no trabalho, 
ótima para começar coisas novas. 

Semana maravilhosa para viagens. 
É boa também para seus estudos e 
para divulgação do seu trabalho. 
São dias mais intensos e cheios de 
energia, o que é bom para pensar 
sobre seu propósito de vida, suas 
crenças e valores. E sobre como su-
perar os desafios do momento. Olhe 
para o futuro com mais otimismo.

HORÓSCOPO DA FOLHA
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> Edital de Casamento nº 6148 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: LUCIANO LUÍS DALATÉA, natural 
deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, ge-
rente, solteiro, domiciliado e residente na Rua José 
Joaquim Raymundo, nº 81, Bairro Vila Boeira, nesta 
Cidade e ANDREZA CHAVES DUTRA, natural des-
te Estado, nascida na Cidade de Rio Pardo, do lar, 
solteira, domiciliada e residente na Rua José Joaquim 
Raymundo, nº 81, Bairro Vila Boeira, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da 
lei.

Canela, 16 de Maio de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora

> Edital de Casamento nº 6147 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: VALDEMIR ANSELMO RODRI-
GUES, natural deste Estado, nascido na em Eletra, 
município de São Francisco de Paula, autônomo, sol-
teiro, domiciliado e residente na Rua Angelino Bernar-
des da Silva, nº 60, nesta Cidade e ERONI SCHEF-
FER DA SILVA, natural deste Estado, nascida no 3° 
Distrito de Torres, doméstica, solteira, domiciliada e 
residente na Rua Amgelino Bernardes da Silva, nº 60, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-
se na forma da lei.

Canela, 16 de Maio de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora

*Comunicamos o falecimento do Sr. Paulo
Roberto de Souza, aos 48 anos. Residente
no bairro Canelinha, na cidade de Canela.
Solteiro, deixa seus filhos Fernando e
Roberta. Seu corpo foi velado na capela do
São Lucas e o seu sepultamento aconteceu
no Cemiterio Municipal.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Eva 
Benta dos Reis dos Santos, aos 66 anos.
Residente no bairro Palace Hotel, na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado na capela
do Cemitério Ecumênico Parque das
Araucárias, e o seu sepultamento no
Cemiterio do Morro Calçado.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Almir 
Cislaghi, aos 82 anos. Residente no Centro
na cidade de Canela. Solteiro. Seu corpo foi 
velado na capela do Cemitério Ecumênico
Parque das Araucárias e a cerimonia de
cremação aconteceu no Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Norci 
Irene Walda, aos 59 anos. Residente na
cidade de Três Coroas, casada. Deixa esposo 
Remy, e seu filho Ludiero. Seu corpo foi
velado na capela do Cemitério Ecumênico
Parque das Araucárias e o sepultamento
aconteceu no Cemitério do Caracol.

> Edital de Casamento nº 6149 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: ITAMAR TIBES, natural do Estado 
de Santa Catarina, nascido na Cidade de Fraiburgo, 
pedreiro, solteiro, domiciliado e residente na Rua Wer-
ner Jung, nº 21, nesta Cidade e MARIA APARECIDA 
DE OLIVEIRA, natural do Estado de Santa Catarina, 
nascida na Cidade de Caçador, do lar, solteira, domi-
ciliada e residente na Rua Werner Jung, nº 21, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 17 de Maio de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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AG
MACULELE

PECAARES
RABULAT
IRAADIR

SCALAONI
ABAARCA
CACLAD
ENLACEO

INDECENTE
TETASAL
RIRCAI
ARATACAS
LABUTADO

Continen-
te no qual
se localiza

Belize

Aquele
que cria

ou produz

Tipos de
tecidos 
muscu-
lares

Bailado
folclórico
típico da

Bahia
Deus

grego da
guerra
(Mit.)

O povo que
construiu
Machu
Picchu

Entrar na
posse de
(herança)

Famoso
teatro de
Milão, na

Itália
Apêndice
de absor-

ventes
femininos

A segunda
opção na
múltipla
escolha

Coloca em
recipiente
fechado 

(?) matri-
monial: 

casamen-
to

Basta;
chega

(interj.)

"Proposta
(?)", filme
com Demi

Moore
Pronome

muito
usado por
sulistas

Anselmo
Duarte,
cineasta
brasileiro

Armadi-
lhas

rústicas

Laborado; 
traba-
lhado

Peixe amazônico apre-
ciado em
aquários
(bras.)

Tradição
mística
judaica

Apelido do
compositor
Lamartine

Babo

Feitio de
lira antiga

(Mús.)

"Tudo", em
"onívoro"
Cervídeo
do Alasca

Obra de
Noé (Bíb.)
(?) Diegues,

cineasta

Glândula
mamária
Manifes-

tar alegria

Cloreto de
sódio

Gato, em
inglês

Transgri-
de as leis
religiosas 

Cólera

Advogado 
de limitada
cultura e

chicaneiro

3/cat. 4/adir — alce — ares. 6/rábula.

Secretaria de Turismo
e Cervejaria do Farol
fecham patrocínio

para o Sonho
Mantendo o ritmo 

de captação e envol-
vimento de diversas 
marcas com os even-
tos do Município, a 
Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura 
e a Cervejaria do Farol 
anunciam o patrocí-
nio da empresa cane-
lense para o 32º Sonho 
de Natal de Canela, 
que neste ano terá seu 
início antecipado para 
outubro.

“Quando empre-
sas daqui acreditam e 
apoiam o nosso traba-
lho, temos certeza de 
que estamos renden-
do bons frutos para os 
empreendimentos de 
Canela”, afirmou o Se-

Mateus Silva, da Cervejaria do Farol 
(centro) com Vinícius Rocha e Ângelo 

Sanches, da Secretaria de Turismo
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Brechó Cultural
da Cia Lisi Berti

A Cia Lisi Bert, de Canela, que 
em janeiro passado completou 25 
anos, foi recentemente convidada 
para retornar ao Peru no II FITCH 
- Festival Internacional de Teatro 
de Chiclayo que este ano tem como 
público-alvo crianças e jovens com 
foco no tema "asas da imagina-
ção".

A Cia estará apresentando o 
espetáculo "Sonhos" na cidades 
de Chiclayo e Cajamarca e Lisia-
ne Berti vai ministrar a Oficina "O 
Ator e sua Verdade" para os partici-
pantes do festival.

A Cia está realizando algumas 
ações para custear as passagens 
aéreas. A primeira delas é mais 
uma edição do Brechó Cultural 
que ocorrerá dia 1° de junho, das 
13h30min às 18h30min, no Estúdio 
de Pesquisa Teatral, com roupas 
acessórios, livros e objetos.

Já no dia 7 de junho, às 
20h30min, no Salão de Atos da 
Escola Coopec será apresentada a 
peça "Sonhos" com venda de in-
gressos antecipados a R$ 30,00 e 
no local R$ 50,00, no Aroma Lite-
rário e Estúdio de Pesquisa.

"Sonhos" conta a história de 
um palhaço triste que gostaria de 

poder ver uma última vez a sua 
bailarina. No elenco Marcelo Wa-
sem e Lígia Fagundes são dirigidos 
por Lisiane Berti que também assi-
na o roteiro. O espetáculo estreou 
em 2015 e já participou de diversas 
feiras do livro, festivais, incluindo 
o Festival Internacional de Teatro 
de Bonecos e o Festival Internacio-
nal de Teatro para Niños no Peru.

Mais informações: contato@
estudiodepesquisateatral.com.br.

cretário Ângelo San-
ches.

O Sonho de Natal 

acontece de 26 de ou-
tubro de 2019 a 12 de 
janeiro de 2020.
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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.

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.

Casas Residenciais, com 02 
dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, box para 
carro, localizadas na Rua Dona 
Amália Selbach, 205, São José. 
Aluguel R$ 750,00 + taxas.

Apartamento n° 202, com 02 dormitórios (01 suíte), sala e
cozinha, banheiro, box para carro, localizado na Rua Fernando

Ferrari, 687, Centro. Aluguel R$ 1.700,00 mais taxas.

Apartamento mobiliado n° 05, com 02 dormitórios, sala e
cozinha, banheiro, sem garagem, localizado na Rua Paul
Harrys, 253, Centro. Aluguel R$ 2.000,00 mais taxas.

Sala Comercial n° 02, com aprox. 40m², 01 banheiro, localizada na
Av. Júlio de Castilhos, 248, Centro. Aluguel R$ 1.400,00 mais taxas.

Casa Residencial, com 02 dor-
mitórios, sala e cozinha, banheiro, 

lavanderia, vaga coberta para 
carro, pátio fechado, localizada na 
Rua Assis Brasil, 727, Vila Maggi.
Aluguel R$ 1.500,00 mais taxas.
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Bombeiros visitam Tia Ítala
e falam sobre sua profissão
Na tarde de quarta 

(22), em continuidade 
ao projeto profissões, 
o Pelotão de Bombei-
ros Militar de Canela 
realizou uma visita na 
EMEI Ítala Reis, quan-
do os alunos puderam 
conhecer um pouco 
sobre a profissão bom-
beiro, os homens e 
mulheres que atuam 
nela, acidentes do-
mésticos e prevenção.

As crianças pude-
ram conhecer o cami-
nhão de bombeiros e 
ofereceram um deli-
cioso café “conosqui-
nho”, e em cada mesa 
se fez presente um 
bombeiro que expli-
cou um pouco sobre 
engasgo, brinquedos 
pequenos na boca e 

FOTO: REPRODUÇÃO

alimentação.
Participaram da 

visita a soldado Ass-
mann e os bombeiros 

civis Reginaldo e So-
lon.

Rodovias
estaduais da Serra 
não terão pardais
a partir de Julho

Rodovias da Serra 
Gaúcha devem ficar 
sem pardais a partir da 
segunda quinzena de 
julho. O motivo da per-
da do monitoramento 
nas rodovias é o fim do 
contrato do Estado com 
as duas empresas que 
alugam os equipamen-
tos. Os dois contratos 
foram assinados em 
2014, e não podem ser 
prorrogados.

Dos pontos que 
ficarão sem monito-
ramento, um terço 
deles fica na Serra 
Gaúcha e costuma-
vam registrar muitos 
acidentes de trânsito 
no passado, antes dos 
pardais serem ins-
talados. Entre esses 
pontos está o Km 47 
da ERS-122, a famo-
sa Curva da Morte, e 
a Rota do Sol, entre 
Caxias do Sul e São 
Francisco de Paula.

Mesmo com a 
ausência dos pardais 
em mais de 33 trechos 
de 13 rodovias gaú-
chas, o comandante 
do Pelotão Rodoviário 

de Gramado, tenente 
Cleo Minuzzo, afirma 
que as lombadas ele-
trônicas continuarão 
funcionando normal-
mente, assim como a 
fiscalização por meio 
de radar móvel.

Segundo a Secre-
taria Estadual dos 
Transportes, o proces-
so para a contratação 
e instalação de novos 
equipamentos está 
sendo executado o 
mais rápido possível, 
mas que entre todos 
os trâmites, os par-
dais devem permane-
cer desligados entre 
quatro e seis meses.

O perigo não é 
considerado imedia-
to, pois, segundo o 
comandante da Po-
lícia Rodoviária de 
Farroupilha, tenen-
te Marcelo Stassak, 
os motoristas estão 
acostumados a dimi-
nuir a velocidade nos 
pontos onde os par-
dais estão instalados, 
já a longo prazo a pre-
ocupação da polícia 
aumenta.
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Policiais Militares de Canela
e Gramado realizaram curso

de instrutor do Proerd
Entre os dias 06 

e 17 de maio a Briga-
da Militar realizou no 
município de Taquara 
um curso de formação 
de instrutores do Pro-
grama Educacional de 
Resistência às Drogas 
e à Violência – PRO-
ERD. Entre os novos 
instrutores formados 
estão dois Policiais 
Militares do 1º Bata-
lhão de Policiamento 
em Áreas Turísticas 
(1º BPAT), o Soldado Je-
ferson Secco Oliveira, 
lotado na BM Canela, 
e o Soldado Filipi Ro-
cha Rezende, lotado 
na BM Gramado.

Ao todo 33 mi-
litares, de diversas 
regiões do Estado 
completaram a carga 
horária de 110 horas/
aula, conforme exi-
gido pelo Drug Abuse 
Resistance Education 
(DARE América). Os 
brigadianos desen-
volveram habilidades 
necessárias a um ins-

desenvolvidas ações 
conjuntas entre o po-
licial militar devida-
mente capacitado, 
professores, estudan-
tes e pais, para preve-
nir e reduzir o uso de 
drogas e violência na 
comunidade escolar.

Todos os currícu-
los são aplicados com 
técnicas pedagógicas 
e materiais didáticos 
específicos, defini-
das pela coordenação 
estadual. O progra-
ma tem como base o 

trutor do Proerd em 
áreas que envolvem 
pedagogia, técnicas 
de ensino, comuni-
cação, entre outras. 
A partir de agora eles 
estão habilitados a 
trabalhar com alunos 
da Educação Infantil, 
séries iniciais e 5°- 7° 
anos.

O Proerd tem 21 
anos de atuação no 
Estado, com mais de 
1,3 milhão de estu-
dantes formados pe-
los monitores. São 

DARE, criado pela pro-
fessora Rutty Hellen, 
em conjunto com o 
Departamento de Po-
lícia de Los Angeles, 
em 1983. Atualmente 
está presente em 58 
países.

Soldado Jeferson 
destaca a importân-
cia do curso que foi 
de muito estudo e re-
flexão: “Uma semana 
muito proveitosa, um 
ganho para minha 
formação, tanto no 
profissional quanto 
no pessoal. A partir de 
agora vou passar todo 
esse aprendizado para 
a comunidade escolar, 
as crianças em espe-
cial, para auxiliá-las 
nas suas escolhas, 
para que fiquem longe 
das drogas e da vio-
lência”.

Os dois novos Pro-
erdianos devem co-
meçar a ministrar as 
aulas do Proerd nas 
escolas ainda este 
ano.
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Preso suspeito de matar
motorista de Uber em
São Francisco de Paula

Edinílson Fagun-
des da Silva, de 22 
anos, foi preso preven-
tivamente, suspeito 
de matar o motorista 
de aplicativo Vinícius 
Braga, 40 anos, em São 
Francisco de Paula, na 
segunda-feira (20). A 
prisão ocorreu na tar-
de de terça-feira (21). 
Conforme a Polícia Ci-
vil, ele estava escondi-
do em um matagal e 
se entregou após uma 
negociação com a aju-
da de familiares. 

Informalmente, 
conforme o delegado 
regional de Grama-
do, Heliomar Franco, 
ele teria relatado que 
cometeu o crime em 
função de uma crise de 
ciúmes.

Na terça-feira, as 
investigações iniciais 
da polícia apontaram 
que o suspeito estava 
ameaçando Braga há 

algum tempo. O jovem 
responde por outros 
quatro inquéritos de 
violência contra a mu-
lher, conforme a polí-
cia. Ele foi encaminha-
do ao Presídio de São 
Francisco de Paula.

Braga deixou a es-
posa grávida de nove 
meses e dois filhos, um 
de 13 e um 19 anos. O 
sepultamento está pre-
visto para esta quarta-
feira no Cemitério Pú-
blico de São Francisco 
de Paula. 

O crime
Na tarde de segun-

da-feira (20), por vol-
ta das 17h, a Polícia de 
São Francisco de Paula 
ficou sabendo de uma 
tentativa de homicídio 
no Bairro Santa Isabel. 
Segundo informações, 
Vinícius Braga de 40 
anos, sem anteceden-
tes, trabalhava como 
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motorista de aplicati-
vo, ao chegar na resi-
dência localizada na 
rua João Goulart, foi 
atingido com 4 dispa-
ros de arma de fogo. 
Vinícius foi levado ao 

hospital, mas não re-
sistiu aos ferimentos 
e acabou falecendo. 
Edinílson seria ex-na-
morado da mulher que 
Vinícius havia ido bus-
car.

Cinco pessoas 
são presas

por furtos em 
Gramado

Na tarde de terça-
feira (21), a Brigada Mi-
litar realizou a prisão 
de cinco pessoas que 
cometeram furtos no 
comércio da área cen-
tral de Gramado.

Por volta das 
15h30min, um cidadão 
ligou 190 informan-
do que desconfiou da 
atitude de um veícu-
lo GM Spin, placas de 
Viamão, na Rua Ricar-
do Sturmhofel, centro 
da cidade. Conforme o 
comunicante, quatro 
mulheres com objetos 
em mãos entraram 
no automóvel, que já 
estava parado com o 
motorista em seu in-
terior. Ao entrar no 
carro chamou a aten-
ção que uma delas fa-
lou: “Vamos embora 
que sujou!”

As guarnições des-
locaram nas buscas, 
momento que o nova-
mente o cidadão disse 
que visualizou o carro 
suspeito descendo em 
direção a Várzea Gran-
de, pela RS 115.

A guarnição foi 
na direção, ao mes-
mo tempo em que foi 
acionada a guarnição 
da BM de Três Coroas. 
O veículo foi visuali-
zado e abordado pelos 
Policiais Militares na 
divisa dos municípios.

No veículo esta-
vam quatro mulheres 
e um homem.

Na sequência o 
funcionário de uma 
farmácia ligou para a 
BM relatando que ha-
via sido vítima de fur-
to, inclusive com as 
imagens das câmeras 
de segurança do esta-
belecimento, com os 
autores praticando o 
crime.

Capitão Lemarti-
ne Venzo, comandan-
te da Brigada Militar 
de Gramado, destaca 
a rapidez da resposta 
das guarnições e da 
participação da comu-
nidade: “É de suma 
importância que a po-
pulação nos ajude com 
informações de indiví-
duos suspeitos ou si-
tuações que fujam da 
normalidade. A comu-
nidade são os nossos 
olhos em todos os can-
tos do município. Hoje 
mais uma vez essas 
informações possibili-
taram que os autores 
fossem presos. Além 
de recuperar os obje-
tos furtados, evitamos 
que outros estabeleci-
mentos também fos-
sem vítimas”.

No veículo esta-
va um homem, de 32 
anos, e quatro mulhe-
res, com idades entre 
19 e 26 anos, todos de 
Porto Alegre e com an-
tecedentes por furtos.

Os cinco crimino-
sos foram presos em 
flagrantes.

FOTO: 1ºBPAT

Dupla é presa por tráfico de drogas
Na noite de terça-feira (21), 

por volta das 21h, a Brigada 
Militar de Canela durante po-
liciamento no Lago do Parque, 
no Bairro Leodoro de Azevedo, 
visualizou três indivíduos em 
atitudes suspeitas.

Quando a viatura apro-
ximou, os Policiais Militares 
perceberam que um indivíduo 
de 25 anos, com antecedente 

por tráfico de drogas, jogou 
algo no chão. Ao ser recolhido 
o embrulho, verificou se tratar 
de uma bucha de cocaína, pe-
sando 14,2 gramas.

Os outros dois indivíduos 
também foram abordados e 
identificados. Um deles de 31 
anos, durante revista pessoal 
foi encontrado em seu bolso 
a chave de um veículo Gol, cor  

vermelha, placas de Gramado, 
sendo que já havia informa-
ções que este carro faz entre-
gas de drogas na cidade de Ca-
nela.

Os dois foram presos em 
flagrante por tráfico de drogas 
e encaminhados ao presídio 
de Canela. O terceiro indivíduo 
de 18 anos foi arrolado como 
testemunha.
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Polícia fecha casa que tinha
máquinas caça-níqueis

Na manhã de 
quarta-feira (22), a 
Brigada Militar de Ca-
nela fechou uma casa 
onde funcionava para 
jogos de caça-níqueis.

Por volta das 11h, 
após denúncias anô-
nimas, via 190, a Bri-
gada Militar de Ca-
nela deslocou até um 
condomínio residen-

cial, no Bairro Vila 
Suíça, onde em uma 
garagem estavam 
cinco máquinas caça
-níqueis ligadas e em 
pleno funcionamento.

No local estava 
o responsável pelas 
máquinas, de 62 anos, 
que possui anteceden-
tes por violação de do-
micílio e porte ilegal 

de arma de fogo.
Os equipamentos 

foram apreendidos e 

confeccionado termo 
circunstanciado para o 
autor por jogos de azar.
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Poder Judiciário
entrega nova viatura

para a Brigada Militar 
A Comarca de Ca-

nela realizou um re-
passe de recursos ao 
Mocovi – Movimen-
to Comunitário de 
Combate a Violência, 
visando a aquisição 
de uma nova viatura 
para a Brigada Mili-
tar do município. O 
investimento total 
foi de R$ 51.930,00 na 
compra de um veículo 
Nissan Versa 1.6 (zero 
quilômetro), incluin-
do emplacamento e a 
adesivagem da viatu-
ra. 

A entrega das cha-
ves ocorreu na manhã 
desta quinta-feira (23), 
realizada pelo juiz di-
retor do Fórum de Ca-
nela, Vancarlo André 
Anacleto, diretamen-
te ao comandante da 
Brigada Militar de 
Canela, capitão Jorge 
Mascarin. “É o Poder 
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Judiciário cumprindo 
seu importante papel 
social”, comentou o 
juiz Vancarlo Anacle-
to.

A solenidade con-
tou com a presença 

do vice-prefeito de Ca-
nela, Gilberto Cezar, 
do vereador Carlos 
Oliveira, policiais mi-
litares e representan-
tes do Mocovi. “Uma 
bela atitude que cer-

tamente auxiliará na 
preservação da ordem 
pública, contribuindo 
para uma sociedade 
mais segura”, disse o 
vice-prefeito Gilberto 
Cezar.

Dois carros saem da pista e condutores 
abandonam o veículo, em Canela

Por volta das 
09h30min de hoje 
(22), os Bombeiros de 
Canela foram acio-
nados para atender 
uma ocorrência onde 
o veículo teria saído 

da pista e adentrado 
na mata, na ERS 235, 
na altura da rótula 
do Hotel Pampas da 
Serra, no sentido Ca-
nela-Gramado.

Ao chegar no lo-

cal, os Bombeiros lo-
calizaram o veículo 
GM/Spin, placas PFV 
9598, mas o condu-
tor havia fugido do 
local.

Já na madruga-

da de quinta (23), foi 
a vez de um Renault/
Clio ser encontrado 
abandonado após ca-
potagem, em trecho 
próximo do acidente 
do dia anterior.
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Força Tarefa
realiza curso de 
salvamento em 
áreas alagadas

O Grupo Força 
Tarefa Serra Gaúcha 
participou do Curso 
Busca e Salvamento 
em Áreas Alagadas 
neste final de sema-
na. A qualificação 
ocorreu nos dias 17, 18 
e 19 de maio no mu-
nicípio de Arambaré. 
Participaram do curso 
cinco integrantes do 
Grupo. “Foi um cur-
so totalmente prático 
chegando quase em si-
tuações reais, estáva-
mos há muito tempo 
querendo fazer e gra-

ças a ajuda financeira 
das pessoas que con-
fiam no nosso traba-
lho realizamos. Nossa 
intenção é estarmos 
preparados para aju-
dar os necessitados”, 
destaca o presiden-
te da entidade, Jorge 
Moreira, agradecendo 
os Bombeiros Comu-
nitários de Arambaré 
pelo treinamento. “Se 
tiver mais cursos de 
qualificação e a co-
munidade nos ajudar, 
com certeza faremos”, 
concluiu Moreira.
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Homem cai de
árvore de 15

metros em Canela
Um homem caiu 

de aproximadamen-
te 15 metros de altura 
quando podava uma 
árvore, hoje (22), por 
volta das 17h40min, 
na Vila Suzana em 
Canela.

Os Bombeiros 

atenderam a ocorrên-
cia, resgatando o ho-
mem ainda com vida 
e levando ao Hospital 
de Canela. Ele caiu 
do cestinho do cami-
nhão e não estava cli-
pado no equipamen-
to.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Invicto, Toque de Letra leva mais uma
taça, fechando o Sub-15 com chave de ouro

Na noite de on-
tem (21), aconteceu a 
final do Campeonato 
Municipal de Futsal 
– Sub-15, o ingresso 
para o evento era 1 
quilo de alimento não 
perecível, ao todo fo-
ram adquiridos 320 
quilos de alimentos, 
que serão repassados 
para o HCC. Abrindo 
a noite, EducaEspor-
te e América fizeram 
uma grande partida. 
Pelo retrospecto do 
campeonato, se espe-
rava uma vitória da 
equipe do América, 
mas a organização 
da equipe do Educa 
surpreendeu. Com os 
comandos do técnico 
Cassiá, o EducaEspor-
tes deu um nó tático 
no América, impondo 
uma grande pressão. 
O goleiro do América 
realizou alguns mila-
gres durante o bom-
bardeio adversário a 
sua goleira, mas não 
conseguiu suportar a 
pressão. João Victor 
foi o responsável por 
abrir o placar, após o 
gol, o América cedeu e 
acabou sofrendo mais 
gols. Kauan ampliou 
mais duas vezes e o 
goleiro Bruno, de fal-
ta, fechou o placar 4 
x 0. O EducaEsportes 
terminou o campeo-
nato na 3ª posição, o 
América terminou em 
4º lugar.

Após o protoco-
lo oficial, foi a hora 
de rolar a bola para a 
grande final da com-
petição. Toque de Le-
tra, invicto, chegou a 
final com um grande 
favoritismo. O ad-
versário foi o azarão 
Tottenham, que sur-
preendeu na semifi-
nal. A partida come-
çou com a equipe do 
Tottenham se jogan-
do ao ataque, a táti-
ca funcionou, Pedro 
Henrique, logo no iní-
cio abriu o placar, 30 
segundos mais tarde, 
a defesa do Toque de 
Letra saiu jogando er-

rado e Pedro Henrique 
mais uma vez mar-
cou, 2 x 0. A equipe do 
Toque de Letra conse-
guiu se organizar em 
quadra, a partir desse 
momento, começou a 
dominar a partida. O 
goleiro do Tottenham 
começou a ser exigido. 
Cinco minutos após 
o gol sofrido, Alisson 
Freitas finalizou após 
o rebote, diminuindo 
para o Toque de Letra. 
5 minutos depois, Dhi-
ônata empatou o jogo 
para Toque de Letra. 
Perto do fim do pri-
meiro tempo, a parti-
da já estava sobre do-
mínio do Toque, que 
chegou a virada com 
Alisson mais uma vez. 
O primeiro tempo ter-
minou com o Toque 
de Letra na frente 3 x 
2. Na segunda etapa, a 
equipe do Toque de Le-
tra continuou melhor 
e com Nicolas Vei-
ga, chegou ao 4º e ao 
5º gol. No quinto gol, 
Nicolas contou com 
a falha do goleiro Je-
ferson Reis, que após 
o frango, saiu en-
raivecido de quadra, 
deixando sua equipe 
sem goleiro, o atleta 
foi expulso já fora das 
quadras. Nicolas ain-
da marcou seu tercei-
ro gol, 6 x 2. O jogo já 
parecia definido, mas 
o Tottenham surpre-
endeu e mostrou raça, 
Pedro Henrique mais 
uma vez marcou para 
o Tottenham, o garoto 
carregou a equipe com 
muita garra e habili-
dade, 6 x 3. Em segui-
da, Anderson Bráz pôs 
fogo no jogo ao mar-
car o 4º gol da equipe 
do Tottenham. Perto 
do fim da partida Dhi-
ônata mais uma vez 
marcou para o Toque 
de Letra, foi o gol que 
fechou o placar.

Toque de Letra 7 x 
4, após grande campa-
nha, a equipe fechou o 
campeonato erguendo 
a taça de forma invic-
ta.

Campeão – Toque de Letra

Vice-campeão – Tottenham
3º Lugar –
EducaEsportes4º Lugar – América

Goleador - Dhiônata

Melhor Técnico – 
Leonardo Frazão – 
Toque de Letra

Revelação –
Gabriel Andrade – 
EducaEsportes

Destaque do Campeonato –
Pedro Henrique – Tottenham

Disciplina –
Toque de Letra

Destaque da Final –
Dhiônata Souza –
Toque de Letra

Defesa Menos Vazada 
Toque de Letra
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Polar massacra Sky Hotéis e
assume a liderança do Grupo A
Na última sexta-

feira (17), foi disputada 
a 15ª rodada do Cam-
peonato Municipal de 
Futsal – Segunda Divi-
são. Os dois confron-
tos da rodada foram 
válidos pelo Grupo B. 
Na primeira partida 
a equipe do Sumariva 
bateu o SM Mármores 
por 2 x 1, Marquinhos 
e Cássio marcaram 
para o time vencedor, 
Bruno marcou para o 
SM. Com o resultado 
da partida, o SM Már-
mores se manteve em 
2º lugar com 9 pontos 
conquistados, o Su-
mariva assumiu a 4ª 
posição com 7 pontos.

Na segunda parti-
da da rodada a equipe 
do Atlético conquistou 
sua primeira vitória 
na competição. A par-
tida terminou 6 x 3 
contra o Futsal Serra. 
Alan (2), Maximiliano 
(2), Jéferson (1) e Gui-
lherme balançaram 
as redes pelo Atlético. 
Os gols do Futsal Serra 
foram marcados por 
Guilherme (1), Ma-
teus (1) e Deividi (1). 
Com a vitória o Atléti-
co alcançou 4 pontos, 
pulando para a 5ª po-
sição. O Futsal Serra 
perdeu uma posição, 

ficando na 6ª posição 
com 4 pontos, perden-
do em saldo de gols.

Na segunda-feira 
(20) foi disputada a 16ª 
rodada da competi-
ção. As partidas foram 
válidas pelo Grupo A. 
Abrindo a rodada, o 
Corínthians goleou o 
União Rancho Grande 
por 6 x 0, os gols foram 
marcados por Lucas 
(2), Guilherme (1), Leo-
nardo (1) e João Victor 
(1). Com essa bela vi-
tória, a equipe do Co-
rínthians pulou para 
a 3ª colocação, com 7 
pontos conquistados, 
a equipe do U.R.G. se 
manteve na vice-lan-
terna com apenas 1 

pontos. Na segunda 
partida da noite, o 
novo líder do Grupo 
A, Polar, massacrou 
o Sky Hotéis (foto). A 
partida terminou em 
um elástico 13 x 1. Ra-
ziel (4), Paulo Ricardo 
(3), Bruno (3), Vinícius 
(1), Douglas (1) e Fábio 
(1) marcaram para 
o Polar. O gol do Sky 
Hotéis foi marcado 
por Douglas(1). Com o 
bom resultado, a equi-
pe do Polar assumiu a 
liderança do Grupo A, 
com 10 pontos con-
quistados. A equipe do 
Sky Hotéis terminou 
a rodada em 6º lugar 
com 3 pontos conquis-
tados.

Hoje à noite será 
disputada a 17ª roda-
da do campeonato, as 
partidas serão válidas 
pelo Grupo A. Abrindo 
a rodada, o lanterna 
Borussia entrará em 
quadra visando uma 
recuperação contra a 
equipe do Mercená-
rios, que não quer se 
afastar do pelotão de 
cima da tabela.

A segunda partida 
da noite terá em qua-
dra a equipe do Bola 8 
querendo recuperar a 
liderança do grupo. O 
adversário será o Sky 
Hotéis, que quer se re-
cuperar do resultado 
traumático da última 
rodada.
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Sub-20 vai chegando em sua reta final
Na última quarta-

feira (22), foi disputa-
da a última rodada 
da fase de grupos do 
Campeonato Munici-
pal de Futsal – Sub-
20. As duas equipes 
que se enfrentaram 
já estavam matema-
ticamente classifi-
cadas, apenas uma 
tragédia tiraria o São 
Lucas das semifinais. 
O Gênios da Bola 
(foto) venceu a parti-
da por 5 x 1. Everton, 
Alisson, Douglas, An-
driel e Vinícius mar-
caram para a equipe 
vencedora, o gol de 
honra saiu dos pés de 

Alan.
A partida definiu 

a posição das equipes 
na classificação ge-
ral, desta forma, defi-
niu os confrontos da 
semifinal. O Rio Bran-
co que terminou na 
1ª Colocação, enfren-
tará o São Lucas. Gê-
nios da Bola e Tiririca 

Futsal se enfrentam 
no outro confronto 
da fase semifinal. Dia 
29, quarta-feira, será 
a primeira partida 
entre as equipes na 
fase decisiva. O jogo 
de volta acontece no 
dia 05 de junho.

O Departamento 
de Esportes iniciou 

uma arrecadação de 
alimentos na partida 
final do Sub-11, sendo 
um sucesso na data. 
A prática ocorrerá no-
vamente nas partidas 
decisivas do sub-20. O 
ingresso será 1 quilo 
de alimento não pe-
recível que será re-
vertido para o HCC.

EducaEsportes
vence mais

uma e segue
100% no Sub-11

No último sábado 
(18), aconteceu mais 
uma rodada do Cam-
peonato Municipal de 
Futsal – Sub-11. Abrin-
do a rodada, o Toque 
de Letra “A” goleou a 
equipe “B” do Leodoro 
de Azevedo por 6 x 1, 
Miguel (2), Fernando 
(1), Daniel (1), Fabiano 
(1), Lorenzo (1) mar-
caram para a equipe 
vencedora, Gustavo 
fez o gol de honra do 
Leodoro “B”. Com a vi-
tória, o Toque de Letra 
“A” chegou a 3ª coloca-
ção com 9 pontos, o Le-
odoro “B” se mantém 
na vice-lanterna com 
3 pontos conquistados

Na segunda par-
tida aconteceu um 
empate entre Gênios 
e Toque de Letra “B” 
em 3 x 3. João Eduar-
do (1), Yuri (1) e Kelvin 
(1) marcaram para o 

Gênios. Os gols do To-
que foram marcados 
por Dudu (2) e João (1). 
Com o empate a equi-
pe do Gênios da Bola se 
manteve em 2º lugar, 
o Toque de Letra “B” 
segue sem vitória no 
campeonato, a equipe 
tem 3 pontos e é o lan-
terna.

Fechando a roda-
da, a gurizada do Edu-
caEsportes deu show 
mais uma vez, a equi-
pe venceu o C.F.A. Rico 
por 6 x 2 e continuam 
com uma campanha 
de 100% de aproveita-
mento no certame. Lo-
renzo (2), José (1), Pe-
dro (1), Luis Antônio (1) 
e Miguel (1) marcaram 
para o líder do campe-
onato. Luan (1) e Érick 
(1) marcaram para o 
Rico. A equipe do Rico 
é 5º colocado no cam-
peonato.

No último final de 
semana foi disputada 
mais uma rodada do 
Campeonato Munici-
pal de Bocha.

A equipe do Bar 
do Minigite venceu 
o AFCEEE “A” por 3 x 
0; A equipe “B” do AF-
CEEE venceu em casa 
da equipe do Santi-

nha; Fora de casa, a 
equipe do União Ran-
cho Grande venceu do 
Camêlos Bar por 2 x 1; 
A equipe do Amigos do 
Canastra venceu por 3 
x 0 a equipe do Saiqui 
e por fim, a equipe do 
bar da Siloca perdeu 
em casa para o Leodo-
ro de Azevedo por 3 x 0.

Confira os resultados
da última rodada do 
Municipal de Bocha



O vereador Alberi 
Dias visitou o Hospital 
de Caridade de Canela 
(HCC), onde foi rece-
bido pelo Diretor Ad-
ministrativo do HCC, 
Rogério Novaes dos 
Santos, e por Fernan-
do Galvanho, que re-
presentou a Equipe de 
Intervenção. Ele levou 
novas fichas de ade-
são ao projeto e tam-
bém recebeu alguns 
números de novos 
participantes do proje-
to que se inscreveram 
via hospital.

O projeto, que nada 
mais é que uma “in-
cubadora” de doações, 
para que a cada mês 
o auxílio ao hospital 
aumente e possibilite 
uma melhor condição 
de atendimento a nos-
sa comunidade, já co-
meça a dar bons resul-
tados e chega a bons 
números para os pri-
meiros meses de cam-
panha. Até o momen-
to, mais de 100 fichas 
já foram preenchidas 
e estão gerando mais 
de uma boa quantia 

mensal a instituição. 
O mínimo de doação 
proposto é de 10 reais 
por mês, mas, muitas 
pessoas doam 20, 30, 
ou até 50 reais.

O vereador Alberi 
Dias faz um apelo a 
comunidade para con-
seguirem através des-
te projeto, acabar com 
o déficit mensal do 
hospital: “Atualmen-
te temos um bom nú-
mero de doações para 
um início de projeto, 
mas se conseguirmos 
centenas de famílias 
na cidade que con-
tribuam com 10 reais 
mensais, ou mais, ge-
rará uma renda muito 
importante para nosso 
hospital e todo mun-
do sairia ganhando. 
Não podemos permitir 
jamais que o hospital 
feche, e por isso, pre-
cisamos nos engajar 
nessa campanha. Nos-
sa meta inicial é 10 mil 
colaboradores, o que se 
não quitasse, se apro-
ximaria dos 170 mil re-
ais mensais que faltam 
ao hospital”.
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Canela e
Gramado terão 
manifestações 
pró Bolsonaro 
no domingo

Militantes do PSL 
e simpatizantes do 
presidente Jair Bolso-
naro estão convocan-
do, através das redes 
sociais, atos públicos, 
neste domingo (26). 
Estas manifestações, 
segundo os organi-
zadores, seriam de 
apoio a Bolsonaro, 
Sérgio Moro, a favor 
da Lava Jato e Lava 

Toga.
Em Gramado, 

o ato está marcado 
para às 15h, em frente 
ao Palácio dos Festi-
vais. Já em Canela, o 
encontro acontece em 
frente à Catedral de 
Pedras, às 14h. Após, 
canelenses devem se 
dirigir para Grama-
do, onde se juntam ao 
ato público.
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CRERH promove segundo
encontro com estudantes

dentro do projeto de prevenção
Visando cons-

cientizar jovens e 
adolescentes sobre 
os malefícios das 
drogas, assim como 
combater o uso de 
substâncias é que o 
Centro de Reabili-
tação Emanuel Re-
gião das Hortênsias 
(CRERH) vem desen-
volvendo um projeto 
com a Escola Esta-
dual de Ensino Mé-
dio Danton Corrêa da 
Silva, localizada no 
Centro de Canela. Na 
manhã desta quar-
ta-feira (22), ocorreu 
o segundo da ação, 

quando mais de 200 
alunos receberam in-
formações sobre os 
perigos do álcool. “A 
cada etapa do proje-
to, iremos mostrar e 
abordar questões re-
lacionadas a um tipo 
de substância. Hoje 
falamos sobre os ma-
lefícios do álcool”, 
enfatizou Fabiano 
Watzlawick, Diretor 
Interno do CRERH.

O material uti-
lizado no projeto é 
fornecido pela Fun-
dação para um Mun-
do sem Drogas, que 
é uma corporação de 

utilidade pública sem 
fins lucrativos que 
através de uma rede 
mundial de volun-
tários, 77 milhões de 
livretos educacionais 
foram distribuídos, 
dezenas de milhares 
de eventos de cons-
cientização sobre as 
drogas foram reali-
zados em cerca de 
180 países e anúncios 
de utilidade pública 
de A Verdade sobre 
as Drogas têm sido 
transmitidos em 787 
canais de televisão. 
Estes materiais e ati-
vidades têm ajudado 

as pessoas de todo o 
mundo a entender os 
efeitos colaterais des-
trutivos das drogas 
e decidirem por elas 
mesmas a não usar 
drogas. “Além de for-
necermos informa-
ções, apresentamos 
dados, estatísticas e 
mostramos histórias 
reais do que as drogas 
fizeram na vida das 
pessoas. Além disso, 
os estudantes também 
recebem um material 
sobre o tema aborda-
do com informações 
e orientações”, decla-
rou Fabiano.

Alberi Dias confirma
campanha mesmo
com intervenção e

atualiza os números do 
Projeto Amigos do HCC
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EDITAL 05/2019 • AUDIÊNCIA PÚBLICA
PARA DISCUSSÃO DO PLO PLC 04/2019.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERE-
ADORES DE CANELA, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, e atendendo a solicitação 
da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 
deste Poder Legislativo, CONVOCA a comunidade em 
geral para a AUDIÊNCIA PÚBLICA que será realizada na 

Câmara Municipal de Canela, oportunidade em que serão 
debatidos e discutidos os pontos referentes ao Projeto de Lei:

Projeto de Lei Complementar n°. 04/2019, o qual “ALTERA OS ANEXOS 3 E 3-A 
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 32, DE 19 DE JUNHO DE 2012 QUE DISPÕE SOBRE 
O PLANO DIRETOR MUNICIPAL - PDM, QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO DO 
MUNICÍPIO DE CANELA, RIO GRANDE DO SUL”.

DATA: 28 de Maio de 2019.
HORÁRIO: Início às 19h.
LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Plenário Cyro Soares Sander, da Câmara Mu-

nicipal de Vereadores, Rua Dona Carlinda, 485, Canela, RS.
Atendendo a princípios da administração pública, consagrados em textos legais, 

fazemos o chamamento público para participação da comunidade à audiência.

Câmara de Vereadores de Canela, 21 de maio de 2019.
Publique-se.

MARCELO VARGAS SAVI
Presidente do Legislativo Municipal
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Agora, previsão do 
tempo: Chuva em 
pontos isolados

do Estado...

Mais velocidade
no Portal da Folha

Há alguns meses, duas 
coisas vinham incomodando 
nossa equipe quanto ao Portal 
da Folha. O crescente número 
de acessos (100 mil usuários 
mensais e mais de 250 mil 
acessos, graças a deus!), vi-
nha deixando o portal lento e 
em alguns casos, matérias de 

muito apelo popular, o serviço 
chegava a cair, devido ao nú-
mero de leitores simultâneos.

Partimos, então, em busca 
de uma solução para o proble-
ma e, nesta semana, migra-
mos nosso portal para uma 
hospedagem cloud (armaze-
namento em nuvem).

Aproveitamos que estáva-
mos com a mão na massa e 
já implantamos a certifi cação 

SSL no nosso portal, transfor-
mando ele em um portal se-
guro (aquele cadeado que apa-
rece ao lado do endereço no 
navegador).

São termos técnicos e cha-
tos, mas estou escrevendo 
neste espaço para dizer aos 
nossos leitores que continu-
amos investindo para trazer 
um serviço cada vez mais rá-
pido e profi ssional.

Cobrando
demandas
do Estado

Recebi, ontem 
(23) à tarde, mensa-
gem do presidente 
da Câmara de Cane-
la, vereador Marcelo 
Savi (MDB), tratan-
do de uma incursão 
sua, do presidente da 
casa, Luiz Fernando 
Souza, e de Ademar 
Savi, nas secretarias 
estaduais, na capital 
gaúcha.

Entre as deman-

das, a liberação dos 
recursos para a ali-
mentação dos alu-
nos da Escola Neusa 
Mari Pacheco, que já 
chegam a três meses 
de atraso no repasse, 
atingindo mais de 
900 alunos.

Outra demanda é 
a liberação dos recur-
sos para a construção 
de uma quadra co-
berta na Escola João 
Corrêa, conquistados 
ainda na gestão de 
José Ivo Sartori.

Por fi m, a comi-

tiva pediu providên-
cia quanto à RS 746, 
a estrada que liga 
Canela à Rota do Sol, 
via Passo do Inferno, 
que encontra-se em 
péssimo estado. A via 
serve de escoamento 
da produção de diver-
sas localidades ru-
rais, além de trans-
porte de passageiros.

Na foto, a comi-
tiva com o deputado 
estadual Carlos Buri-
go.

Cerveja artesanal
com menos tributo

Outra demanda buscada em 
Porto Alegre é a diminuição da tri-
butação da cerveja artesanal, junto 
à Secretaria Estadual da Fazenda. 

Nesta primeira conversa, a coisa 
andou e deve haver mesmo redu-
ção no produto e vai benefi ciar di-
versas cervejarias artesanais em 
Canela e Gramado.

Eu, como apreciado do líquido 
dourado, adorei a ideia. Prost!
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Mais armas nas ruas?
Ler o noticiário político nacio-

nal está cada vez mais chato. É um 
mimimi, uma choradeira, que dá 
vontade de dar um lenço pra turma. 
No fi m, é um monte de corneteiro 
que nem sabe bem o que está falan-
do e fi ca “fedendo” nas redes sociais.

Tenho visto muitos comentá-
rios a respeito do decreto que facili-
ta acesso ao porte de arma. Eu, por 
conta do ofício, fui estudar o tema e 
discordo de 90% do que se tem dito 
por aí.

Vamos aos fatos: primeiro que 
o decreto abre a possibilidade de o 
cidadão ter uma arma, não obriga 
ninguém a ter uma, logo, vai tentar 
comprar quem tem interesse.

Mas não basta ter interesse, 
tem que atender os requisitos, como 
atestado de antecedentes, teste psi-
cológico e teste prático, aqui já sepa-
ramos boa parte do joio do trigo.

Por fi m, o custo. Se o cidadão vai 
buscar arma ou munição legal para 
cometer crimes, deve ser muito bur-
ro. Arma e munição, assim como 

qualquer outro produto, é muito 
mais barato e fácil de conseguir no 
mercado negro.

O investimento é alto, algo em 
torno de R$ 8 mil, para ter uma 
arma registrada, para ter o porte, ou 
seja, usar fora de sua residência ou 
de seu local de trabalho (para aonde 
a arma está registrada), vai mais di-
nheiro, para taxas e um teste ainda 
mais difícil que o primeiro.

Portanto leitor, se você está pre-
ocupado que vai encontrar alguém 
armado em casa esquina, tire isso 
da cabeça. Alguns transformam 
essa discussão em algo ideológico 
ou político, mas a coisa é prática: na 
prática, continua muito caro e mui-
to difícil comprar uma arma regis-
trada, não é para qualquer um.

Por outro lado, defendo incon-
dicionalmente o direito do cidadão 
que quer ter uma arma. É um direito 
dele, independente se o outro gosta 
ou não. Simples assim.

As coisas na vida, na política e 
no país em geral, seriam mais fá-
ceis se as pessoas se inteirassem 
acerca dos assuntos, antes de sair 
falando por aí.
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