
Sexta-feira, 31 de maio de 2019 :: Edição 365 :: Ano VIII ::                               :: www.portaldafolha.com.br ::       54 3282.2739

CORSAN BOMBEIA ÁGUA
DA CHUVA PARA A REDE

DE ESGOTO CLOACAL
PÁGINA 15

ALÉM DE GASTAR ENERGIA ELÉTRICA COM ÁGUA LIMPA,
INVIABILIZA TRATAMENTO DA ESTAÇÃO DE ESGOTO

CANELA INICIA SEMANA 
DO MEIO AMBIENTE COM 
VASTA PROGRAMAÇÃO 

PARA COMUNIDADE
COLETAS DE ELETRÔNICOS, ÓLEO VEGETAL,

CONCURSO E SAÍDAS DE CAMPO ESTÃO ENTRE
AS ATIVIDADES. PÁGINA 10

BOMBEIROS, EXÉRCITO
E BM FISCALIZAM MATERIAIS
EXPLOSIVOS EM CANELA.
PÁGINA 13

CANELENSES SE DESTACAM
EM PROVA REGIONAL DE
MOUNTAIN BIKE. PÁGINA 14

CARTÓRIO ELEITORAL ABRE
NO FINAL DE SEMANA PARA
REALIZAR BIOMETRIA. PÁGINA 11
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“Acredite em milagres, mas não
dependa deles”. Immanuel Kant.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS

Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

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
(Desembargador 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
Ferramenta 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

Curso: Ofi cina Gamifi cada em Inovação Estratégica
Data: 1 a 9 de julho de 2019
Horário: segundas e terças-feiras, das 18h30min às 
22h30min
Inscrições até 24 de junho de 2019

Curso: Introdução à PNL - Programação
Neurolinguística
Data: 3 a 18 de julho de 2019
Horário: quartas e quintas-feiras, das 19h às 22h
Ministrante: Dale Brant (Advanced Trainer em PNL e 
Master Coach e Head Trainer)
Inscrições até 27 de junho de 2019

Curso: Fotografi a para os Amantes da
Gastronomia - Parceria UCS e ACIC
Data: 8 e 9 de julho de 2019
Horário: segunda e terça-feira, das 18h30min às 
22h30min
Ministrante: Gustavo Luiz Pozza (Fotógrafo e
Especialista em Imagem Publicitária)
Inscrições até 3 de julho de 2019

O Dia da Ascensão
Ontem, quinta-feira, 30 nos-

sa comunidade comemorou a 
dia da Ascensão do Senhor.

É o evento culminante do 
ministério de Nosso Senhor. No 
quadragésimo dia depois da Pás-
coa Jesus foi para o monte das 
Oliveiras com seus discípulos e 
ascendeu aos céus diante de seus 
olhos (Atos 1:1–12).

A ascensão de Cristo está 
cheia de signifi cado teológico. 
Signifi ca que no céu está aquele 
que, conhecendo em primeira 
mão a experiência do sofrimen-
to e da tentação, ora por nós e 
aperfeiçoa nossas orações. A as-
censão é um testemunho e uma 
garantia da nossa própria res-
surreição corporal, bem como 
um convite para que coloquemos 
nossos corações e mentes “nas 
coisas do alto, onde Cristo está 
sentado à direita de Deus” (Colos-
senses 3:1–2) para governar todas 
as coisas no céu e por todo o uni-
verso (Ef 1:10, 20–23).

Finalmente, a ascensão ser-
ve como prelúdio para o Pente-
costes, quando o poder do Cristo 
ressuscitado veio sobre todos os 
crentes através do Espírito Santo.

Algumas igrejas observam 
o Dia da Ascensão com um cul-
to na quinta-feira. Outras ob-
servam a Ascensão de Jesus no 
domingo anterior ou posterior. 
Como ocorrem durante a estação 
da Páscoa, as cores litúrgicas são 
branco e dourado.

Dia Mundial de Luta
contra o Tabaco
Hoje, 31 de maio é o Dia Mun-

dial da Luta contra o Tabaco. (Ta-
bagismo)

Também conhecido como 
"Dia Mundial Sem Tabaco" ou 
"Dia contra o Cigarro", esta data 
tem o objetivo de alertar os fu-

mantes sobre os perigos do ta-
bagismo e para os benefícios de 
uma sociedade livre de cigarros.

O Dia Mundial contra o Ta-
baco visa encorajar as pessoas 
a terem um dia inteiro de absti-
nência total de tabaco no mundo 
todo. Essa é uma das iniciativas 
usadas para chamar atenção da 
sociedade para os efeitos negati-
vos que o fumo traz para a saúde 
de todos os seres vivos.

Dia Mundial Contra o Fumo
O Dia Mundial contra o Fumo 

foi criado pela Organização Mun-
dial da Saúde em 1987. No Brasil, 
quem organiza as atividades de 
conscientização sobre os perigos 
do tabaco é o Instituto Nacional 
de Câncer José Alencar Gomes da 
Silva (INCA), um órgão ligado ao 
Ministério da Saúde.

De acordo com as estatís-
ticas mais recentes da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 
morrem todos os anos aproxi-
madamente 5,4 milhões de pes-
soas por doenças relacionadas 
com o tabagismo.

Além do câncer de pulmão 
e garganta (os mais comuns), o 
tabaco ainda pode causar outras 
conseqüências desagradáveis, 
como a queda de cabelo, impo-
tência sexual, dentes e unhas 
amareladas, difi culdades respi-
ratórias, redução da expectativa 
de vida, entre outros efeitos da-
nosos.

Dia da Mata Atlântica.
Criado para lembrar a im-

portância desse grande bioma 
que existiu em quase todo litoral 
brasileiro, o Dia da Mata Atlânti-
ca é comemorado em 27 de maio. 
O intuito principal é conscienti-
zar a população, as autoridades 
e a iniciativa privada para a con-
servação da fl oresta que tanto 

encantou os europeus que aqui 
chegaram. A primeira celebração 
deste dia ocorreu em 1999, sendo 
que no ano seguinte entrou no 
calendário ofi cial.

A Mata Atlântica compunha 
cerca de 12% do território brasi-
leiro, estendendo-se pelo litoral 
das regiões Nordeste, Sudeste e 
Sul, sendo verifi cada ainda em 
algumas áreas do Centro-Oes-
te. Hoje em dia, restam apenas 
7% da área total da fl oresta, que 
é mantida principalmente em 
áreas de conservação ambiental, 
como parques subsidiados por 
diversos órgãos estatais.

A degradação da Mata Atlân-
tica intensifi cou-se com a che-
gada dos portugueses ao Brasil a 
partir de 1500. A retirada do pau
-brasil foi a primeira exploração 
econômica na área litorânea bra-
sileira.

Ao longo de todo o processo 
de colonização portuguesa, o lito-
ral foi o principal local de povo-
amento brasileiro. A abertura de 
lavouras para a produção princi-
palmente da cana-de-açúcar e a 
exploração madeireira constituí-
ram-se em um contínuo proces-
so de degradação da Mata Atlân-
tica. 

O fato de o povoamento bra-
sileiro ter ocorrido principal-
mente na faixa litorânea fez com 
que a fl oresta desse lugar às vi-
las, cidades e, hoje, também, as 
grandes metrópoles. 

A expulsão da população po-
bre das áreas centrais das gran-
des cidades, obrigando-as a en-
contrarem local de moradia nas 
periferias e morros, contribui 
contemporaneamente para a 
continuidade da diminuição des-
se ecossistema.  Dessa forma, o 
poder econômico dos grupos so-
ciais mais prósperos e suas ações 
de segregação urbana auxiliam 
na diminuição do que resta da 
fl oresta.

Várias instituições ecolo-
gistas chamam à atenção para 
este fato, afi rmando que a Mata 
Atlântica protege uma das mais 
ricas biodiversidades do mundo, 
oferece locais de beleza cênica 
sem igual, contribui com o for-
necimento de água para mais da 

metade da população 
brasileira e na regula-
ção do clima de algu-
mas das maiores cida-
des do país.

 Porém, há a ne-
cessidade de intensifi -
cação dos processos de 
conservação, sendo que 
o Dia da Mata Atlântica 
marca a necessidade de 
barrar o desmatamen-
to, recuperar o que foi 
degradado, ampliar o 
número de áreas prote-
gidas, públicas e priva-
das, e melhorar a gestão 
daquelas que já existem. 
Fonte - Wikipédia
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Laghetto Hotéis lidera
Pesquisa Top Of Mind

Ao completar 30 
anos, a Rede Laghetto 
Hotéis traz mais uma 
boa notícia: com 21% 
da preferência dos 
gaúchos, a empre-
sa lidera a categoria 
Rede de Hotéis Execu-
tivo do Prêmio Top of 
Mind, promovido pela 
Revista Amanhã.

Atualmente, a 
Laghetto conta com 
2.249 apartamentos 
em 17 empreendi-
mentos dentre eles no 
Rio Grande do Sul, em 
Santa Catarina e no 
Rio de Janeiro, e pro-
jeta a expansão para 
22 unidades até 2022.

A cerimônia de entrega do reconhecimento aconteceu na
última quinta (23), no Salão de Festas da Sogipa, em Porto

Alegre. O gestor de marketing da Rede Laghetto Hotéis, Robson
Martins, recebeu o prêmio
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Estação Campos de Canella terá
bistrô da vitivinícola Jolimont

A Jolimont, uma 
das pioneiras na 
produção de vinhos 
finos e artesanais 
no Rio Grande do 
Sul, é a mais nova 
marca confirmada 
para integrar a Es-
tação Campos de Ca-
nella. A vitivinícola 
irá operar uma nova 
unidade da CasaJolí, 
bistrô da marca que 
oferece vinhos, es-
pumantes e cervejas 
em taça. Além das 
bebidas, que juntas 
somam mais de 20 
rótulos, a casa terá 
cardápio desenvolvi-
do pelo chef Samuel 

Oliva com foco em 
bruschettas.

A CasaJolí tam-
bém irá funcionar 
como loja, apresen-
tando um mix va-

riado de produtos da 
marca. A previsão de 
abertura é até o final 
do ano. Atualmen-
te, a Jolimont recebe 
anualmente cerca de 

70 mil pessoas na vi-
tivinícola localizada 
no interior de Canela 
e atende cerca de 20 
mil pedidos por ano 
pela internet.
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Projeto do Natal 
Luz 2019

A Gramadotur 
apresenta, dia 06 de 
junho, o conceito e 
projeto cenográfico 
do 34º Natal Luz Gra-
mado, criado pela di-
retora de decoração, 
Cláudia Casagran-
de. A apresentação 
aberta à comunidade 
acontece no Teatro 

Elisabeth Rosenfeld 
junto a Câmara de 
Vereadores de Gra-
mado, às 16 horas. 
“Neste ano todo acer-
vo decorativo do Natal 
de 2018 será utilizado 
deixando mais pon-
tos da cidade dentro 
do projeto decorativo”, 
disse a diretora.

Amor Gramado
é novidade no
calendário de 

eventos
Gramado já é a ca-

pital do amor no Bra-
sil no imaginário das 
pessoas. Gramado e a 
Gramadotur prepara 
o Amor Gramado, um 
evento multicultural 
para celebrar o amor 
em todas as suas for-
mas, envolvendo a ci-
dade em sentimentos 
de afeto e de compai-
xão.

O preview do 
Amor Gramado deste 

ano trará interven-
ções artísticas entre 
as 11h e 23h do dia 12 
de junho, contem-
plando uma exposição 
fotográfica de Leonid 
Streliaev sobre o amor 
e diversas ações para 
celebrar a data. As 
atividades acontecem 
pela Avenida Borges 
de Medeiros, Largo da 
Igreja São Pedro e Pra-
ça Major Nicoletti no 
centro da cidade.
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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

Clássicos dos Beatles
embalarão o Dia dos

Namorados em Canela
Banda argentina Star Beetles fará show na praça central
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O grupo de Dança da PulsArte
participou do 6º Panambi em Dança

O festival acon-
teceu no dia 25, onde 
100 coreografias pas-
saram no palco do 6º 
Panambi em Dança, 
começando as 17h e 
indo até as 3h da ma-
nhã de domingo, o 
júri foi composto por 4 
jurados importantes.

A PulsArte com-
petiu em 3 níveis, in-
fantil, infanto-juvenil 
e juvenil, nas cate-
gorias de jazz e estilo 
livre, levando 10 co-

reografias, onde 8 de-
las foram premiadas, 
o grupo obteve bons 
resultados, com ter-
ceiros, segundos e pri-
meiros lugares, a Prof 
Gabriela Teloken, teve 
indicação de melhor 
coreógrafa do Festi-
val, onde obtiveram 
a maior nota do gru-
po com a coreografia 
Mambo nº5, sendo 
ela 9,7. O grupo agora 
participará da Copa do 
Mundo de Dança que 
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O romance e o rock esta-
rão presentes no Dia dos Na-
morados em Canela, em um 
evento que promete reunir 
casais apaixonados de todas 
as idades. Trata-se do Beatles 
Love, que está sendo organiza-
do pela Secretaria de Turismo 
e Cultura, tendo como princi-
pal atração a banda argentina 
Star Beetles. O show acontece-
rá no Multipalco da Praça João 
Corrêa, no Centro da cidade, 
no dia 12 de Junho, das 18h às 
22h, com acesso gratuito para 
o público.

Na praça central também 
haverá distribuição de maça 
do amor, pipoca, chocolate, 
rosas, e algodão doce, além de 
uma cabine de fotos para re-

gistros dos casais apaixonados 
e DJ. O secretário de Turismo e 
Cultura, Ângelo Sanches, afir-
ma que a expectativa é reunir 
cerca de 300 casais durante o 
evento. "A Serra Gaúcha é um 

destino muito procurado nesta 
data e a nossa intenção é criar 
uma nova atração, tendo a ci-
dade de Canela como cenário 
neste dia tão especial", destaca 
Sanches.

acontecerá em Portu- gal.
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Ser mãe de múltiplos
dá trabalho

“Me chamo Greice e sou mãe de múltiplos, 
fato que mudou completamente minha vida des-
de o momento da descoberta. Inicialmente, fi quei 
muito assustada ao saber que estava grávida de 
quatro bebês, mas a alegria de ser tão abençoada 
foi maior”.

Os desafi os da maternidade gemelar iniciam 
ainda na gestação, pois uma gravidez de risco exige, 
além de cuidados especiais e bastante repouso, pla-
nejamento e organização. Ainda, é preciso controlar 
a preocupação e a ansiedade, e rezar para que todos 
venham com saúde.

Bom, a nossa história não foi tão perfeita quanto 
sonhávamos, mas mesmo vendo um dos nossos bebês 
partir tão cedo, podemos sentir, a cada dia, o vínculo 
eterno que nos une. A superação é um exercício diário, 
e nosso trio fortalece a nossa fé e nos dá força.

Quando me perguntam como eu dou conta, nor-
malmente dou um sorriso e naquele momento me 
pergunto também: como dou conta? Não costumo di-
zer, mas a resposta correta seria: eu não dou conta! Eu 
apenas vou aprendendo, de acordo com a necessidade, 
a priorizar. Vou focando naquilo que é mais importan-
te no momento. E francamente, se algum deles fugir 
do banho, outro deixar de escovar os dentes e o ou-
tro não quiser almoçar, não me preocupo mais tanto, 
entretanto, no dia seguinte, o que não foi feito será 
prioridade.

Minhas amigas dizem que sou uma mãe muito 
calma, me consideram uma super mãe, mas o que 
elas não sabem é que com bastante frequência eu acho 
que sou a mãe mais surtada do planeta e parece que 
vou enlouquecer.

Ser mãe de múltiplos dá trabalho sim, mas tam-
bém é divertido. E acredite, por trás do auto controle 
de uma mãe de múltiplos e da aparente auto sufi ci-
ência, sempre há uma mãe querendo dormir 8 horas 
consecutivas e tomar um banho demorado, sem qual-
quer interrupção.

Os desafi os da maternidade de múltiplos são mui-
tos, é sobre enxoval, prematuridade, amamentação, 
rotina, individualização, relacionamento, entre ou-
tros. Mas a recompensa é infi nitamente maior, fi lhos 
sempre serão a melhor escolha, e serei eternamente 
grata pela benção e pela missão que me foi dada.

Greice Herrmann
Mãe dos múltiplos: Carolina, Vinícius (in memo-

rian), Érica e Lucas
Instagram: @mamae.e.tri

Microempreendedores têm até 31 de maio para entregar
Declaração Anual de Faturamento do Simples Nacional
Os microem-

preendedores indi-
viduais (MEIs) têm 
até esta sexta-feira 
(31) para entregar 
da Declaração Anu-
al de Faturamento 
do Simples Nacional 
(DASN-SIMEI), sem 
que seja cobrado ne-
nhum tipo de multa. 
O documento serve 
para que o MEI infor-
me a Receita Federal 
sua Receita Bruta 
Anual obtida no ano 
anterior. Uma forma 
simples de elaborar 
a DASN é somar os 

valores que constam 
no Relatório Mensal 
de Receitas Brutas.

Segundo o Con-
serra, escritório de 
contabilidade de Ca-
nela, a cidade possui 
2.455 empresas nes-
sa modalidade MEI, 
o número é oficial, 
ou seja, de quase 
5.000 empresas em 
Canela metade estão 
nessa modalidade.

Celso Luft, Vice
-Presidente de Rela-
ções Institucionais 
do Conselho Regio-
nal de Contabilidade 

do Rio Grande do Sul 
(CRCRS) afirma que 
todos os microem-
preendedores devem 
fazer a declaração, 
mesmo os que estão 
com as taxas men-
sais atrasadas. O 
contador explica as 
consequências caso 
a declaração não 
seja feita: “Quem 
não entregar terá 
uma multa de R$ 
50,00, e, se efetuar 
o pagamento dentro 
de 30 dias da entrega 
em atraso, terá uma 
redução de 50%, ou 

seja, R$ 25,00”. Além 
disso, Luft diz que 
todo microempre-
endedor pode fazer 
sua própria declara-
ção anual, mas caso 
encontre dificulda-
des pode buscar aju-
da de uma empresa 
contábil.

PSDB se reúne em Canela
Ocorreu na última 

quarta (29), a reunião 
geral do PSDB C ane-
la. Com um jantar 
de confraternização, 
integrantes, novos 
fi liados e lideranças 
do partido na cida-
de compareceram 
ao evento que con-
tou com a presença 
da deputada estadual 
Zila Breitenbach. Na 
ocasião o presiden-
te do PSDB Canela e 
atual vice-prefeito da 
cidade Gilberto Cezar, 
esplanou aos parti-
cipantes novidades, 
metas e informações, 
mostrou dados atu-
ais e comentou sobre 
o bom momento que 
o partido vem viven-
do, tanto nacional e 
estadualmente como 
no município, além 

de contar mais sobre 
as ações do PSDB em 
Canela, onde já vem 
registrando um cres-
cimento signifi cativo. 

Representante da 
sigla no legislativo, 
o vereador Jerônimo 
Terra Rolim, disse es-
tar satisfeito em ver 
ações sendo realiza-

das e o crescimento 
do PSDB em Canela. 

O prefeito muni-
cipal Constantino Or-
solin também com-
pareceu ao local para 
prestigiar os parceiros 
de governo, onde sau-
dou e parabenizou to-
dos os presentes. 

Durante o encon-

tro ainda foi salienta-
do a preocupação do 
partido, em fortalecer 
e prospectar repre-
sentatividades jovens 
para a política, com 
a restauração da ala 
jovem municipal, a 
JPSDB, que deve inten-
sifi car os trabalhos na 
área.
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Semana do Meio Ambiente inicia no sábado
com programação para toda comunidade

Com o tema “São 
pequenas atitudes 
que podem mudar o 
mundo. Preserve!”, 
Canela realiza a 22ª 
edição da Semana do 
Meio Ambiente, de 01 
a 8 de junho. Uma co-
mitiva da Secretaria 
Municipal do Meio 
Ambiente, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana 
esteve na redação da 

Folha de Canela fa-
lando sobre o evento 
que conta com varia-
da programação.

Segundo o secre-
tário David Keller, 
neste ano “a ideia é 
intensificar as ações 
que ficaram adorme-
cidas nos últimos anos 
sem deixar de focar na 
comunidade escolar”, 
por este motivo, di-

versas atividades são 
abertas à comunida-
de, como as oficinas 
e atividades de coleta.

Confira um pou-
co do que vai ser ofe-
recido na Semana do 
Meio Ambiente. A pro-
gramação completa, 
com as atividades es-
colares, você confere 
no Portal da Folha, na 
internet.

* Distribuição de mudas de 
espécies nativas

Local – Prefeitura Municipal 
de Canela

*Coleta de Eletrônicos
Data – 06/06/2019 – Empresa 

Ambe Gerenciamento de Resíduos 
Tecnológicos LTDA

Local – Prefeitura Municipal 
de Canela

* Coleta de Óleo Vegetal
Data – 03 a 08/06/2019 – Em-

presa 3R Recicle – Reciclagem de 
Óleo Vegetal

Local – Secretaria de Meio Am-
biente, Urbanismo e Mobilidade 
Urbana

* Concurso de Fotografia - “Todo 
Dia é dia de Meio Ambiente” (serão 
escolhidas as 12 melhores fotos, 
relacionadas ao tema do concurso, 
as quais serão publicadas no ca-
lendário da Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente de 2020)  

Local – Prefeitura Municipal 
de Canela

*Apresentação do Coral da Es-
cola Cônego João Marchesi (duas 
músicas)

Data – 05/06

Local – Saguão da Prefeitura 
Municipal

Horário – 15 h

* Saída de Campo “Expedição 
Araucárias” - Caminhada Ecológi-
ca ao norte do Município, roteiro: 
localidade da Tubiana com acesso 
visual no mirante do Rio Caí, para 
conhecer um corredor de biodiver-
sidade. Caminhada de 06 Km.

Data – 08/06/2019
Local – Prefeitura Municipal 

de Canela
Horário – 9 h

* Teatro: “Um Pedido de So-
corro” - Teatro Infantil (10 Apre-
sentações, para os 1º anos do tur-
no integral – Local nas escolas do 
município. Atendendo aproxima-
damente 2.000 crianças) - Carla 
Reis – Faces Produções de Canela;

* Teatro: “o Rio da Alegria” 
- Teatro de Bonecos (35 apresen-
tações no espaço Estúdio dos Bo-
necos, para aproximadamente 50 
crianças por apresentação, alunos 
da Educação Infantil da rede públi-
ca – Atendendo aproximadamen-
te 1.770 crianças no total) – André 
Guedes – Cia. Theatral Goliardos 
de Canela.

Equipe da Secretaria de Meio Ambiente
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Festa do Pinhão de São Francisco
de Paula se renova na 23ª edição

Apresentar o me-
lhor da tradição, da 
cultura e da culiná-
ria serrana através 
de novo projeto que 
busca resgatar ori-
gens em um formato 
contemporâneo e au-
têntico é a proposta 
da 23ª Festa do Pinhão 
de São Francisco de 
Paula.

A Festa do Pinhão 
2019 tem como novo 
cenário para as ativi-
dades o Clube Atléti-
co Serrano (Rua Fre-
derico Tedesco, 679), 
com entrada franca. 
Na Praça de Alimen-
tação, de forma iné-
dita, a culinária será 
comandada por dez 
restaurantes locais. 
As opções vão desde a 
tradicional Paçoca de 

Pinhão ao “A Ferro e 
Fogo” do chef Marcos 
Livi, com purê de pi-
nhão e frangueta.

Além das bancas 
de pinhão e artesa-
natos locais, haverá 
exposição de produ-
tos da agricultura fa-
miliar, shows musi-
cais, apresentações 
de dança e canto co-
ral. E, também pela 
primeira vez, o Bai-
le do Pinhão, no dia 
8 de junho (sábado), 
às 19h30, e o Baile da 
Terceira Idade no dia 
9 (domingo), a partir 
das 14h.  

Uma das inova-
ções da 23ª Festa do Pi-
nhão de São Francisco 
de Paula é a Cozinha 
Experimental, proje-
to que tem o apoio do 

curso de Gastronomia 
da Universidade Fee-
vale e do chef Marcos 
Livi – um dos maiores 
pesquisadores da culi-
nária da região sul. 
Nesse espaço aconte-
cerá a promoção “Meu 
Prato de Pinhão”, com 
a participação de che-

fs convidados e cozi-
nheiros da comuni-
dade que concorrerão 
a prêmios para os três 
melhores pratos apre-
sentados, com suas 
receitas criativas.

A programação 
completa você confere 
no Portal da Folha.
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Gramado recebe
exposição com 115 
artistas nacionais
e internacionais

O projeto Miniarte 
Enigma Internacional, 
que reúne obras de 115 
artistas do Brasil, Ar-
gentina, Colômbia, Mé-
xico e Estados Unidos 
chega a Gramado neste 
sábado (08), no Centro 
Municipal de Cultura 
Arno Michaelsen.

Na mesma oca-
sião, será lançado o li-
vro “O traço afetuoso”, 
que fala sobre a obra de 
Clara, de autoria da ar-
tista visual e da escri-
tora Liana Timm.

A abertura da expo-
sição será às 11h, com o 
Coral Bocalis. Em se-
guida, a pintora gaú-
cha Esther Bianco rece-
berá uma homenagem 
por sua trajetória artís-

tica, e Liana Timm, au-
tografará o livro.

A programação 
continuará às 16h30, 
na Livraria Mania de 
Ler, no Largo da Nova 
Borges, onde o público 
terá um encontro com 
Clara e Liana, que dis-
correrão sobre o pro-
cesso de criação do li-
vro.

FOTO: REPRODUÇÃO
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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

Viviane da Silva
Nome: Viviane da Silva.
Idade: 40.
Filiação: Deoné José da Silva.
Formação: Licenciatura em História, pós em 
gestão, orientação, supervisão e coordenação 
educacional e técnica de enfermagem.
Trabalho: diretora da E.M.E.I.E.F. João Alfredo 
Correa Pinto.
Fato marcante em sua vida: tem vários, 
mas o mais atual foi o convite por parte da 
secretaria em assumir a direção da escola 
E.M.E.I.E.F. João Alfredo Correa Pinto.
O que te deixa sem jeito: elogios.
Uma alegria: reconhecimento.
Uma decepção: atitudes de alguns colegas de 
profissão, descaso, desrespeito.
Ponto forte: perseverança.
Ponto fraco: sempre perdoar, por mais que 
não mereçam.
Cor preferida: azul.
Prato preferido: massa.
Bebida: água.
Esporte: não pratico mas gosto muito, vôlei.
Hobby: adoro ver filmes ou documentários.
Programa de tv: documentários históricos. 
Que fazer no domingo: descansar, ficar em 
casa, adooorooo.
Animal de estimação: cachorro, os meus 5. 
Um filme: “As mães” de Chico Xavier.
Uma música: Hey Pai – Isadora Pompeo e 
Marcela Tais.
Um livro: O diário de Anne Frank.
Um defeito: assumir muitos compromissos e 
ficar sobrecarregada.
Uma qualidade: decidida.
Uma saudade: meu pai do coração Neri Silva.
Um sonho de criança: viajar muito, e
continua um sonho.
O que mais admira numa pessoa: carisma, 
espontaneidade, honestidade...
O que mais detesta numa pessoa: sorrisos 
falsos, comentários maldosos...
O que tu mudaria em Canela: não mudaria 
mas sim acrescentaria, mais recursos para a 
educação e saúde.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: necessária.
Educação: o único meio para mudanças.
Religião: creio em Deus e isto basta.
Amor: minha base.
Família: muito além de laços consanguíneos, 
é a união de quem queremos próximo. 
Amizade: grata por tem muitas e fiéis.
Casamento: é se permitir dividir um convívio 
diário e nem sempre fácil.

*UM RECADO: não seria um recado mas
meu lema: Todos os dias posso escolher em 
aceitar, sentar e chorar ou em lutar e ser 
feliz, eu ESCOLHO SER FELIZ, SEMPRE. Betina Wiltgen Lazaretti 

esbanjando fofura!

Registro lindo da
cumplicidades das manas 

Isadora e Isabelli

Muito carinho em uma
só foto, Luccas e Rafael
na Oficina da Criança!

Ensaio dos Primeiros
Dias, 6 dias de vida
da pequena Maria!

Sessão de fotos da
pequena Soraia Borges
Tischer que fará 4 aninhos
no dia 08 de junho.

Théo Voltz de Freitas
Severo, 1 mês deste fofo!
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Gabriel, Mônica, Karin, Nathália,
Ana, José Roberto, Tuã e Juliana

participaram do curso de Thetahealing
com a terapeuta Elizete Hassuma.

Karen Krummenauer, no momento
noiva de seu Casamento que ocorreu
em Março, em Gramado. A Arquiteta e

Decoradora de Eventos está desenvolvendo
o Projeto IC Week Serra Gaúcha, da

Inesquecível Casamento.  A Mostra tem
data marcada para dias 19, 20 e 21 de

Julho de 2019, na Villa Bertti. 

Felizes, o casal Marina Agibert Krause
e Oliver Sören Krause selaram o amor

no Olivas de Gramado, sob o cerimonial
de João Vicente Corrêa.
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A belíssima Jaqueline Boufleur de
Caxias do Sul, escolheu o hotel de

luxo Colline de France em Gramado,
para comemorar seu aniversário.
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Diana Szortyka, João Lucena
e Angélyca La Porta.

Tânia Costa, integrante da equipe
Onne, que produziu o belíssimo evento

ao lado do talentoso e renomado
consultor de imagem, Alexandre Taleb.

Nota: LGBT Conference Gramado 2019 - 2ª 
Copa Internacional de Futsal LGBT

De 6 a 9 de junho uma programação
especial, onde abrangerá temas polêmicos
e de grande valia social, além da disputa
de jogos entre alguns Estados do Brasil, 

Montevidéu e Buenos Aires.
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Bernadete e Josiane curtindo as
férias mãe e filha passeando no
Pelourinho Salvador-BA

Rubia Rech, Catiani Müller,
Carina Gomes e Jéssica Mewiius
em recente evento Baila Cigana
em Porto Alegre

Rayama Vallada pelas lentes
de Marione Fernandes

Luana Morales em um belo ensaio,
no clique de Marione Fernades

O lindo casal, Luciana e 
Marcelo de Taquara/RS
subiu a serra no último 
sábado para registrar esse 
lindo momento que está
sendo à espera da Cecília!

sábado para registrar esse 

sendo à espera da Cecília!

férias mãe e filha passeando no

Mamãe Giselle à 
espera do Daniel

Ticiara Cássia S. Silva com seu
lindo kit Lince (relógio, gargantilha
e brincos) ganhadora da promoção

“Minha Mãe Merece” realizada pela
Relojoaria e Ótica Cuko’s.
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Hora de se conectar com seu eu 
interior. Olhar para dentro, ter mais 
consciência de suas emoções e estar 
mais atento a tudo que for sonhos, 
sinal ou sincronicidade. Escute sua 
intuição e conecte-se mais com a 
espiritualidade, a arte e a natureza. 

A semana é muito boa para fortale-
cer suas verdadeiras amizades. São 
dias mais favoráveis aos contatos 
e a presença de outras pessoas em 
sua vida. Um momento para cuidar 
mais de você e pensar de forma 
mais romântica e intuitiva sobre 
seu futuro. Quais são seus projetos 
mais importantes? Foco neles!

É importante mostrar o seu melhor 
e colocar mais energia no que você 
considera que é mais importante 
em sua vida. É hora de se abrir para 
as novidades e escolher a dedo o 
que você deseja para seu novo ano 
pessoal.

Um período de força e coragem. 
Suas emoções ficam mais estáveis 
e você fica mais seguro para agir. 
A semana pede novidades, criati-
vidade, iniciativa e ousadia. É hora 
de pensar com mais confiança e fé 
na vida e no futuro. Dias favoráveis 
aos estudos e viagens.

É importante colocar energia no 
que quer, e ter humildade de reco-
nhecer seus limites e saber a hora 
de mudar. O céu da semana favore-
ce contato mais íntimo com pessoas 
queridas e oferece mais intensidade 
amorosa e sexual.

As conversas são inspiradoras e o 
contato com o outro é acolhedor. 
Um momento importante para sua 
carreira, especialmente em termos 
de iniciativa, bons contatos e ideias 
que tem tudo para acontecer nas 
próximas semanas.

Um bom momento para trabalhar 
e organizar melhor a rotina. Foco 
nas urgências e prioridades, e faça 
com que as coisas aconteçam. Um 
momento para pensar melhor na 
forma como cuida do tempo e como 
se organiza na vida. Você precisa de 
qualidade em tudo que faz, e mais 
saúde e energia para dar conta.

Por mais responsabilidades e 
coisas para fazer, tente se divertir. 
Cuide mais de você e dos seus mo-
mentos de prazer. A semana é óti-
ma para encontros amorosos, com 
mais intensidade. O céu também 
pede para sair da rotina, ser mais 
criativo e ousar um pouco mais.

Você pode se sentir mais animado 
e envolvido em algumas relações 
positivas. Isso vale para relações 
familiares, amorosas e também 
amizades. Os contatos profissionais 
também podem ser muito produti-
vos nessa fase.

Um céu bom para conversar e se 
comunicar. Aproveite para fazer 
contatos e expor suas ideias. Uma 
rotina mais produtiva e cheia de re-
sultados, num momento bom para 
colocar novos projetos em prática. 
Um bom céu para viagens, estudos e 
com inspiração extra à sua disposição.

Mas tenha bem claros seus propósi-
tos e objetivos de vida. Você precisa 
saber quais são seus valores para 
não abrir mão deles. Nas relações, 
é hora de demonstrar ativamente o 
que sente e deixar bem claros seus 
objetivos.

Uma semana todinha para 
cuidar de você. Cuide do corpo, 
da alma, das emoções. São dias 
mais tranquilos, apesar das 
emoções mais fortes. Assuntos 
ligados a casa e a família podem 
se movimentar e pedir decisões. 
É um momento positivo para 
criar algo novo.

HORÓSCOPO DA FOLHA
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• Faleceu o Sr. Luiz Braum, aos 61 
anos, residente no bairro Palace 
hotel, na cidade de Canela. Dei-
xa esposa Gilmara e seus filhos 
Fernando, Cristiano, Indiamara 
e Michele. Seu corpo foi velado e 
sepultado no Cemitério Ecumê-
nico Parque das Araucárias.

• Faleceu o o Sr. Sady Silvestrin, 
aos 87 anos. Residente no bairro 
Centro, na cidade de Canela. Dei-
xa esposa Izolma  e seus filhos 
Sandro e Daniel. Seu corpo foi 
velado no Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias, e sepul-
tado no Cemiterio Municipal.

• Faleceu Paula Pacheco Port, 

aos 7 anos, residente no bairro 
São Rafael, na cidade de Canela. 
Seu corpo foi velado na capela 01 
do São Lucas, e sepultado no Ce-
mitério Municipal.

• Faleceu Alan Cazanato aos 28 
anos. Seu corpo foi velado na ca-
pela 01 do São Lucas, e sepultado 
dia no Cemiterio Municipal.

• Comunicamos o falecimento 
do Sr. Valter Rodrigues da Silva, 
aos 92 anos. Seu corpo foi velado 
na capela 02 do São Lucas, e se-
pultado no Cemiterio Municipal.
 
• Comunicamos o falecimen-
to da Sra. Gessi Reis de Souza, 

aos 73 anos, residente no bairro 
Canelinha, na cidade de Canela. 
Deixa seus filhos Renata e Elis. 
Seu corpo foi velado na capela 01 
do São Lucas, e o sepultamento 
dia 26/05/219 as 16:30 no Cemite-
rio Municipal.

• Comunicamos o falecimen-
to do Sr. João Paulo Thomazi, 
aos 66 anos, residente no bair-
ro Centro, na cidade de Canela, 
deixa companheira Maria e seus 
filhos Jaciara e João. Seu corpo 
foi velado na capela 02 do Ce-
mitério Ecumênico Parque das 
Araucárias, e o sepultamento 
dia 30/05/219 as 15:00 no Cemi-
terio Municipal.

EXTRATO DE EDITAL Nº 40/2019 DE SELEÇÃO PÚBLI-
CA PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Conforme Edital nº 40/2019, estarão abertas inscrições 
aos interessados em participar da seleção pública para re-
alizar estágio não obrigatório remunerado, conforme Lei 
Federal nº 11.788/2008. O período de inscrições é de 03 a 
16 de junho de 2019.

As inscrições serão realizadas presencialmente no Pos-
to de Atendimento do CIEE Gramado (Av. das Hortênsias, 
2040, sala 20 A, Centro de Gramado/RS) ou via Internet 
através do site: www.cieers.org.br.

Requisitos para estágio: idade mínima de 16 anos; es-
tar matriculado e frequentando o curso de ensino superior, 
médio ou técnico correspondente a exigência do exercício 
do estágio do qual se inscreveu; ser brasileiro nato, natura-
lizado ou português; ter a conclusão de seu curso prevista 
a partir do mês de janeiro de 2020; e estar em dia com as 
obrigações militares (se do sexo masculino) e eleitorais (se 
maior de 18 anos).

 Forma de seleção: A Seleção Pública consistirá de 
aplicação de provas objetivas a todos os candidatos, com 
caráter classificatório e eliminatório, seguida de prova de 
semestralidade cursada a ser aplicada somente aos can-
didatos aprovados nas vagas de nível superior, para fins 
classificatórios.

Remunerações por nível e carga horária:

Nível Carga Horária Valor da Bol-
sa-auxílio

Curso Supe-
rior

20 horas
semanais

R$ 671,88

25 horas semanais R$ 839,85
30 horas semanais R$ 1007,82

Curso de 
Educação
Profissio-
nal, Ensino 
Médio

20 horas semanais R$ 357,82
25 horas semanais R$ 447,28
30 horas semanais R$ 536,73

Auxílio-transporte: Fica garantida a concessão de au-
xílio-transporte no valor de R$ 62,82 mensais, conforme 
frequência e assiduidade dos estagiários.

O Edital na íntegra será publicado no mural da sede da 
Prefeitura de Canela, bem como nos sites www.canela.rs.
gov.br e www.cieers.org.br.

Em 29/05/2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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PC
MORTIFERA

PERSONAL
ASARENA
TMADRID
IRARGOA

ENURESES
HBITAB
ORGANICA

AFIMACI
ECDANOSA

BIALTAN
PODATERRA

ARESTAS

"Máquina
(?)", filme
com Mel
Gibson

Conto de
Hans

Christian
Andersen

Alvo da
guarda do
cão pastor

Henry (?),
industrial
dos EUA

Divisão o-
brigatória
na escola
de samba

(?) trainer:
prepara-
dor físico
particular

(?)-delta,
veículo do
voo livre

Estado in-
diano em 

que se fala
português

Agatha
Christie,
escritora
britânica

A agricul-
tura sus-
tentável

Gregório
de Matos,

poeta

Parente 
como o

cunhado e
a sogra

Dante
Alighieri,

poeta
italiano

Santa
protetora

dos
ciganos

Pedro (?),
jornalista
e apre-

sentador 

Inscrição
na soleira
de casas
antigas

A ação da
droga no 

organismo
Retuíte
(abrev.)

Dele, Deus
formou o
homem
(Bíblia)

Aparar as
(?): superar
pequenas 
diferenças

Ossatura
da cabeça
Relativo a

vigor

Animal da
Lapônia

Forma as
dunas

Tabela
(abrev.)
Cidade

francesa

Deixar
furioso 

(?) 
noturna,
é normal
até os 5

anos

Assinada

Real (?),
time

espanhol

Abono
salarial
Armar 

(um plano)

3/rês. 4/afim — sara. 6/nantes. 8/personal. 9/rubricada.

Cartório Eleitoral
abre neste fi nal
de semana para

realizar a biometria
Em Canela o recadastramento é obrigatório
e o prazo já está terminando. Em Gramado

não é obrigatório, mas já pode ser feito

A Justiça Eleitoral 
convoca os eleitores 
de Canela para a re-
alização do recadas-
tramento biométrico 
obrigatório. O eleitor 
que não comparecer 
terá o título cancela-
do. Os eleitores preci-
sam passar pela iden-
tifi cação biométrica.

O Cartório Eleito-
ral da 65ª ZE, ao qual 
pertence Canela, aler-
ta para que esta etapa 
não seja deixada para 
a última hora. Por este 
motivo, um horário 
especial será aberto 
neste fi nal de semana, 
dias 01 e 02 de junho, 
das 12h às 19h.

Para fazer o reca-
dastramento biomé-
trico, basta apresentar 
original do documen-
to de identidade e do 
comprovante de resi-
dência atualizado.

Quem não se 
apresentar à Justiça 
Eleitoral terá seu tí-
tulo eleitoral cance-
lado, o que acarreta 
na impossibilidade 
de renovação do CPF 
e passaporte; fi nan-
ciamentos; matrícula 
em instituição de en-
sino, assumir cargo 
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público, entre outros 
transtornos.

O Cartório Eleito-
ral de Canela fi ca na 
Rua Dona Carlinda, 
450. Maiores informa-
ções pelo telefone (54) 
3282-3041.

Gramado não é 
obrigatório, mas 
já pode ser feito
O recadastramen-

to biométrico ainda 
não é obrigatório para 
Gramado, mas já pode 
ser realizado. A cidade 
conta com um posto 
de atendimento, junto 
ao Fórum, na Rua São 

Pedro.
Eleitores de Ca-

nela e Gramado po-
dem ser atendidos 
em qualquer uma das 
unidades.

33% dos eleitores 
fi zeram o
recadastrmaento
Canela conta, 

hoje, com 31.129 eleito-
res e apenas 33,8% de-
les realizaram a bio-
metria. Como o prazo 
encerra em breve, não 
custa dispensar um 
tempo para se reca-
dastrar, já que leva 
em torno de 15 mim.

Isso é que é
popularidade

em alta!



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.

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.

Edital nº 02/2019
EDITAL DE RETIFICAÇÃO

PROCESSO DE ESCOLHA DOS
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – COMDICA – do Municí-
pio de Canela RS, no uso de suas atribuições legais 
e de acordo com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 
(ECA), arts. 2º, 3º e 4º da Lei Municipal nº 3.387, de 
03/07/2013, Resolução 170 de 10 de dezembro de 
2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
Adolescente/CONANDA e da Resolução COMDICA nº 
02/2019, torna público o presente Edital, ALTERANDO 
o item descrito abaixo, que passa a ser como segue e 
não como constou no Edital de Abertura: 

1. No Item 5.4 Da votação, altera-se o prazo de ins-
crição de eleitor para habilitação ao voto, conforme se-
gue:

5.4.3 Podem votar os maiores de 16 (dezesseis) 
anos, inscritos como eleitores do Município até o dia 
26 de junho de 2019, devendo o eleitor apresentar, por 
ocasião da votação, o título de eleitor e/ou documento 
oficial com fotografia.

Canela, 28 de maio de 2019.
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Ofício SMGPG/DLC n.º 215/2019

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, informa a publicação do 
seguinte edital:
EDITAL CONCORRÊNCIA 06/2019 -  Contratação de 
Agência de Publicidade para serviços de publicidade e 
propaganda.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL  29/2019 – Contratação 
dos serviços de pré-produção, produção e pós produção 
para a Temporada de Inverno de Canela 2019.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 27/2019 – Contratação 
de empresa de locação de mão de obra para serviços ge-
rais de limpeza, conservação e higienização de imóveis da 
Secretaria de Educação e para merendeiras das escolas 
da rede municipal de ensino.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 12/2019 – Registro de 
preços para aquisição de licenças de AutoCad e Adobe 
Creative.
REVOGAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
24/2019 – Contratação dos serviços de Assessoria de Im-
prensa Municipal, Nacional e Internacional para eventos 
do calendário Oficial de Eventos do Município de Canela 
em 2019.
Informações poderão ser obtidas no Departamento de Li-
citações 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

COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 1030/2019 de 27 de maio de 
2019 foi concedida COMPLEMENTAÇÃO DE PRO-
VENTOS PROPORCIONAIS DE APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ à servidora inativa JOSÉLIA SACON 
que ocupava o cargo de Agente Administrativo Auxiliar, 
N VII, classe D, nesta municipalidade, sendo que foi 
inativada pelo RGPS/INSS em 15/02/2019, com bene-
fício sob nº 626.863.369-9 A base de cálculo utilizada é 
a última remuneração, devendo perceber a diferença, 
quando houver, entre o valor pago pelo RGPS/INSS e 
o valor que faria jus se percebesse por Regime Próprio 
de Previdência do Município, a partir de 15 de fevereiro 
de 2019, data em que foi declarada vacância do cargo.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Maio/2019

Homem com antecedente por
estupro é preso com maconha

Canela - Na tar-
de de quinta-feira 
(30/05), por volta das 
14 horas, a Brigada 
Militar de Canela em 
patrulhamento na 
Vila Dante, visualizou 
um indivíduo em ati-
tude suspeita, parado 
na via pública.

Ao avistar a via-

tura o rapaz jogou um 
pacote para dentro de 
um pátio. O rapaz de 
18 anos, com antece-
dente por estupro, foi 
abordado. No pátio foi 
encontrado o pacote 
que continha 50 gra-
mas de maconha. Ele 
foi preso e conduzido 
à delegacia.
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Bateu na mulher e foi preso com arma fria
São Francisco de 

Paula - Na manhã de 
terça-feira (28), um 
homem deslocou ao 
quartel da BM de São 
Chico informando que 
sua mãe de 61 anos 
havia sido vítima de 
agressão por parte de 
seu companheiro.

A guarnição des-
locou até a Localida-
de de Contendas onde 
prendeu o acusado de 
53 anos, que relatou 
ter se desentendido 
com a companheira e 
acabou por agredi-la.

De posse da in-

formação de que o 
mesmo possuía uma 
arma de fogo em casa, 
foi efetuada averigua-
ção no interior desta, 
sendo localizada uma 
espingarda calibre 
28, com 02 cartuchei-
ras, 01 pote de chum-
bo, 03 recipientes de 
espoleta, 05 tubos de 
pólvora, 09 munições 
calibre 28 intactas; 21 
cartuchos deflagrados 
e 12 cartuchos adulte-
radas.

O homem foi pre-
so e encaminhado ao 
presídio da cidade.

FOTO: REPROD
U

ÇÃO

Corpo de homem desaparecido
em Jaquirana é encontrado

O corpo de Luis Alberto Pinto 
Júnior, de 42 anos, desaparecido 
desde o último sábado (25), foi 
encontrado na tarde desta quar-
ta-feira (29). As equipes de busca 
localizaram o corpo do homem 
em um local chamado Poço Re-

dondo, no Rio das Antas, aproxi-
madamente seis quilômetros de 
onde a caminhonete foi encon-
trada, no domingo (26).

Luis Alberto desapareceu 
quando teria saído de uma pro-
priedade próximo a cidade de 

Jaquirana, em direção a sua re-
sidência, na localidade de Boa 
Vista. Ele sumiu no Rio Camisas, 
um dos afluentes do Rio das An-
tas, após cruzar uma ponte que 
estava submersa em virtude das 
chuvas.

Bombeiros, Exército e BM realizam 
operação para fiscalizar explosivos
O Pelotão de Bom-

beiros Militar de Ca-
nela - CBMRS, junta-
mente com o Exército 
Brasileiro e a Brigada 
Militar, deflagraram 
na manhã dos dias 29 
e 30 de maio a Opera-
ção Dínamo, com o ob-
jetivo de fiscalizar os 
locais que comercia-
lizam ou manipulam 
explosivos e similares. 
O alvo da operação foi 
um empreendimento 
localizado no bairro 
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São Lucas e outro no 
Jardim das Fontes.

Um dos locais pos-

suía Plano de Preven-
ção Contra Incêndio 
(PPCI) e alvará válido 

e o outro foi notificado 
para regularizar a re-
novação do alvará.

Na manhã de se-
gunda-feira (27), o Go-
verno do Rio Grande 
do Sul, através da Se-
cretaria da Segurança 
Pública, entregou 272 
viaturas para a Bri-
gada Militar de todo 
o Estado. Os recur-
sos são oriundos de 
emenda parlamentar 
da bancada gaúcha 
no Governo Federal.

O 1º Batalhão de 
Policiamento em Áre-
as Turísticas (1ºBPAT) 

recebeu dez novas 
viaturas Fiat Palio 
Weekend, sendo qua-
tro para Gramado, 
quatro para Canela, 
uma para Igrejinha e 
uma para Nova Petró-
polis. 

Todos os veículos 
equipados e prontos 
para serem usados 
pelas guarnições de 
serviço no policia-
mento ostensivo dos 
municípios a partir 
de hoje.

Novas viaturas
para a Brigada

Militar
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Canelenses se destacam em 
prova de Mountain Bike

Aconteceu, no úl-
timo domingo, 26, na 
cidade de Encantado a 
4° etapa da Copa MTB 
dos vales campeona-
to regional de ciclis-
mo na modalidade 
de Mountain Bike. O 
evento ocorreu junta-
mente com a 4° etapa 
do campeonato gaú-
cho e contou com a 
presença de atletas 
do RS e SC, que se de-
safiaram em trajetos 
divididos em 65km e 
50 km com um acu-

mulado de 1500 a 1800 
em altimetria.

Carolina de Souza 
Pinto da equipe Bikers 
Pub Team foi campeã 
da 4° etapa da Copa dos 
Vales e Dimas Bohrer 
se classificou entre os 
10 melhores pontuan-
do no Ranking gaúcho 
pela equipe Buxa Bike-
rs Team.

Carolina afirmou 
que “a prova exigiu 
bastante resistência, 
Encantado é um mu-
nicípio com muitas 
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montanhas. As trilhas 
se tornaram mais pe-
rigosas devido à chuva 
que ocorreu duran-
te a semana, exigin-
do mais habilidade, 
foi onde consegui me 
destacar com um bom 
desempenho entre as 
demais atletas. Agra-
decemos os treinos es-
pecíficos da academia 
Daniel Bohrer, que 
vem fazendo um ex-
celente trabalho com 
treinos de alta per-
formance e também 

a torcida de todos os 
amigos e apoiadores 
da temporada”.

A equipe se prepa-
ra para os próximos 
desafios, que devem 
acontecer nos dias 9 
de junho, com o XCO 
na cidade de Nova 
Prata e dia 16 de ju-
nho, com o XCM em 
Osório, onde acontece 
a primeira etapa do 
campeonato Litoral 
Norte. “Contamos com 
a torcida e apoio de to-
dos”, completa.

Os atletas da cidade de Canela, Dimas
Bohrer e Carolina de Souza Pinto
participaram do campeonato obtendo
excelentes resultados.

Avenida vence Atlético e se
recupera na Segundona de Futsal

A equipe do Sky Hotéis após vexame na rodada anterior, não comparece e é eliminada do campeonato

Na última sexta-
feira (24), foi disputa-
da a 17ª rodada, válida 
pelo Grupo A. Abrindo 
a rodada, a equipe do 
Mercenários bateu 
o Borussia por 6 x 3. 
Alexander (4), Collais 
(1) e Nicolas (1) mar-
caram para a equipe 
vencedora. Os gols 
do Borussia foram 
marcados por Émer-
son (1), Anderson (1) 
e Léo Netto (1). Com 
a vitória a equipe do 
Mercenário chega a 9 
pontos, assumindo a 
3ª posição do Grupo A. 

A equipe do Borussia 
segue sem vencer e se 
mantém na lanterna 
do grupo.

A segunda partida 
da noite acabou não 
acontecendo, a equipe 
do Sky Hotéis após ser 
massacrada na roda-
da anterior, não com-
pareceu para enfren-
tar a equipe do Bola 
8. O Departamento de 
Esportes decretou vi-
tória para o Bola 8 por 
W.O. A equipe do Sky 
Hotéis foi eliminada 
da competição, seus 
atletas e dirigentes 

que não comparece-
ram no dia da partida 
receberam uma puni-
ção, todos serão sus-
pensos das atividades 
esportivos municipais 
por 1 ano. Desta for-
ma, a Chave A passa 
a ter 8 equipes. Os re-
sultados das partidas 
que já ocorreram com 
a equipe serão manti-
dos.

Dessa forma, a 
equipe do Bola 8 volta 
a liderar o Grupo A.

Na segunda-feira 
(27), foi disputada a 18ª 
rodada. Manipulados 

da Serra e Santa Cruz 
acabaram empatados 
em 1 x 1, Wesley mar-
cou para o Manipula-
dos, Jonatas foi quem 
marcou para o Santa 
Cruz. Com o empate, 
o Manipulados segue 
liderando o Grupo B. A 
equipe do Santa Cruz 
conquistou seu pri-
meiro ponto na com-
petição, o empate já 
foi suficiente para 
deixar a lanterna da 
chave.

Hoje à noite será 
disputada a 19ª roda-
da da competição, as 

partidas serão válidas 
pelo Grupo B. A equipe 
do SM Mármores vol-
ta a quadra buscando 
recuperar a liderança 
do grupo, o adversário 

será a equipe do Te-
quila.

A segunda partida 
da rodada será entre 
Limitados e Sumariva 
Futsal.
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Rio Branco e
Tiririca Futsal
tem vantagem
para segundo

jogo da semifinal
Na última quarta-

feira (29), foi disputa-
do os jogos de ida da 
semifinal do Campeo-
nato Municipal de Fut-
sal – Sub-20. Abrindo a 
fase semifinal, a equi-
pe do Rio Branco  (foto) 
deu um passo impor-
tante goleando o São 
Lucas por 6 x 0. Lucas 
(2), Bruno (2), Raziel (1) 
e Miguel (1) marcaram 
para a equipe. Ago-
ra o Rio Branco tem a 
vantagem do empate 
para se classificar. As 
coisas ficaram com-
plicadas para o São 
Lucas, a equipe vai ter 
que vencer no tempo 
regulamentar, levan-
do para a prorroga-
ção, no tempo extra, 
a equipe do São Lucas 
terá que vencer, já que 

o empate na prorroga-
ção também leva o Rio 
Branco para a grande 
final.

A outra partida da 
semifinal foi vencida 
pelo Tiririca Futsal, 
a equipe enfrentou a 
organizada equipe do 
Gênios da Bola, que 
acabou dando um 
pouco de trabalho. O 
placar final foi de Ti-
ririca 7 x 4 Gênios da 
Bola, os gols da equipe 
vencedora foram de 
João Victor (3), Mar-
quinhos (3) e Gabriel 
(1). Os gols do Gênios 
da Bola foram marca-
dos por José Gustavo 
(1), Andriel (1), Davi (1) 
e Vinícius (1).

As partidas de vol-
ta acontecem na se-
gunda-feira, (03).
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CORSAN BOMBEIA ÁGUA
DA CHUVA PARA A REDE
DE ESGOTO CLOACAL

Além de gastar energia elétrica com água limpa, inviabiliza tratamento da estação de esgoto

Amanhã (01), 
inicia a se-
mana do 

Meio Ambiente e a 
reportagem da Folha 
traz mais uma repor-
tagem alertando para 
o péssimo serviço 
prestado pela Corsan 
no que diz respeito 
ao esgoto cloacal da 
cidade, desta vez com 
relação à rede de es-
goto da Vila Suzana.

Segundo denún-
cias da comunida-
de, parte desta rede 
é direcionada para 
um tanque, ao lado 
do muro da barra-
gem (foto que ilustra 
a capa desta edição). 
Deste tanque, o esgo-
to é bombeado para a 
Rua Tenente Manuel 
Corrêa e, gravitacio-

nalmente, escorre 
para a ETE – Estação 
de Tratamento de Es-
goto do Arroio Santa 
Terezinha, localizada 
na Celulose.

Ocorre que este 
trecho da rede, na Vila 
Suzana, tem infiltra-
ções, fazendo a água 
da chuva e do lençol 
freático acessar a tu-
bulação e escorrer 
para o tanque de bom-
beamento. Ou seja, a 
Corsan está bombean-
do água limpa para a 
estação de tratamen-
to, coisa que ocorre 
em maior frequência 
em épocas de muita 
chuva, como nas últi-
mas semanas.

A estimativa é de 
que cerca de 1.500m³ 
de água da chuva já 

tenham sido bombe-
ados para a rede de 
esgoto cloacal, o que 
remete a três realida-
des, a primeira é que 
a Corsan está gastan-
do energia elétrica, 
a qual é paga, para 
bombear água.

A segunda situa-
ção é de que a bomba 
joga cerca de 8m³ de 
água por hora na rede 
de esgoto, quantidade 
que praticamente es-
gota a capacidade da 
ETE Santa Terezinha, 
fazendo com que ela 
opere muito acima de 
sua capacidade, pio-
rando o quase nulo 
tratamento de esgoto 
realizado no local.

A terceira realida-
de é que, se existem 
infiltrações, em épo-

cas de pouca chuva, o 
esgoto cloacal que efe-
tivamente é recolhido 
pela rede, pode estar 
indo para o solo, pelos 
mesmos locais que a 
água da chuva acessa 
a rede de esgoto.

Fica o alerta para 
o Ministério Público 
e ao Meio Ambiente 
municipal para que 
verifiquem esta situa-
ção. A natureza de Ca-
nela agradece.

Contraponto
Em reposta à reda-

ção da Folha, o geren-
te regional da Corsan, 
Ermógenes Bodane-
se, disse que existem 
diversos fatores que 
contribuem para a 
entrada de água nas 
redes coletoras de es-

Supereficiência
Nem mesmo a Prefeitu-

ra sabe, mas são várias de-
núncias ou reclamações que 
recebemos semanalmen-
te aqui na redação, muitas 
delas nem são publicadas, 
pois, ao entrar em contato 
com a área responsável, o 
problema é resolvido rapi-
damente.

O campeão disparado 

de rapidez é o secretário de 
Obras, o Ratinho. Essa se-
mana ele se superou, em 
menos de 24 horas resolveu 
a reclamação de uma leitora 
do bairro Eugênio Ferreira.

Sei que, cada vez que elo-
gio o Ratinho neste espaço, 
alguns têm crise de ciúmes. 
Precisa não, gente! Basta ter 
a mesma eficiência do ami-
go Luiz Cláudio!

Edição reduzida
Neste país recheado de fe-

riados em meio de semana, 
esta foi mais uma que perde-
mos um dia para compor a 
edição impressa. Por isso, você 
está recebendo uma edição re-
duzida. Mas, não se apoquen-
te, não. Todas as informações 
do melhor jornalismo da re-
gião estão lá, no www.portal-
dafolha.com.br.

goto, mas que a com-
panhia tem se dedica-
do a encontrar estes 
focos e eliminá-los. 
Bodanese disse ain-
da que a ajuda da co-
munidade, alertando 
para estes problemas, 
facilita o trabalho da 

Corsan, informando 
locais comprovados 
de problemas, e, que, 
nos próximos dias, 
uma equipe irá se de-
dicar à rede da Vila 
Suzana para minimi-
zar a infiltração na-
quela rede.

GRUPO DE POUSADAS 
EM MINAS

Aconteceu na noi-
te de 28 de maio o II 
Workshop de Negó-
cios em Turismo e 
Eventos, em Minas 
Gerais. Com o objetivo 
de apresentar cases 
nacionais de sucesso, 
cinco painéis e uma 
rodada de negócios 
fizeram parte da pro-
gramação do evento 
realizado pelo Grupo 
Uai de Hotéis e Pousa-

das, com a chancela 
do Sebrae.

Mauro Salles, pro-
prietário da Pousa-
da Encantos da Terra 
de Canela e líder do 
Grupo Pousadas Serra 
Gaúcha foi convidado 
a reger um dos pai-
néis, com a temática: 
Experiência de Turis-
tas e Visitantes com 
Rede de Serviço e Be-
nefícios Especiais.
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Sábado é dia de
Escolha das Soberanas 

da Festa Colonial
Sete candidatas 

disputam o título de 
rainha e princesas 
da 26ª Festa Colonial. 
O desfile acontece no 
dia 1º de junho, no 
sábado, a partir das 
14h30min, no Alam-
bique Flor do Vale. As 
candidatas são, Ana 
Beatriz de Oliveira de 
Souza, representando 
a Tenda da Família 
Livi; Dienifer Palha-
no de Lima, da Linha 
Manjolo; Jullia Raiane 
de Moraes Martins, 

União Rancho Grande; 
Julia Gabrielle Trein 
Dornelles, Tenda da 
Batata; Lívia Giordani 
Gonçalves, da Linha 
Manjolo; Manuella 
Spier Gaberlon, Mor-
ro Calçado e Victoria 
Brenda Pinto dos San-
tos, da Família Faes.

O concurso teve 
como critérios de 
avaliação: beleza, 
simpatia, postura, 
desenvoltura na pas-
sarela e comunicação. 
Na terça-feira (28), 

as candidatas esti-
veram reunidas na 
UCS – Campus da Re-
gião das Hortênsias 
para entrevista cole-
tiva e individual com 
os jurados. No dia 1º, 
acontece também o 
lançamento oficial do 
evento e a apresenta-
ção da programação 
cultural da festa que 
acontece de 20 de ju-
lho a 4 de agosto no 
espaço Canela Rural, 
junto ao Centro de Fei-
ras da cidade.
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Devoção a Maria
de Caravaggio reuniu

milhares de fiéis
A Romaria Jovem 

e Jornada Diocesana 
da Juventude - JDJ, 
na manhã do sábado, 
25, reuniu de jovens 
de várias paróquias 
de cidades que fa-
zem parte da Diocese 
de Novo Hamburgo e 
também da arquidio-
cese de Porto Alegre, 
reunindo cerca de seis 
mil pessoas.

O dia mais espe-
rado do evento, 26 de 
maio, quando a Igreja 
Católica homenageia 
a Mãe de Caravaggio 

e acontece a procissão 
a pé, até o Santuário, 
considerado por todos 
um local abençoado

Os “festeiros” que 
farão parte da orga-
nização do evento no 
próximo ano foram 
apresentados. São 
eles: Adilson de Ma-
tia 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 e os coorde-

nadores são Fabrício 
Seibt e Flaviane San-
tos, Dorisete e Silvane 
Freitas.

Segundo o coman-
dante da Cia de Cane-
la da Brigada Militar, 
Capitão Jorge Masca-
rin, na Romaria a Pé, 
cerca de 45 mil pesso-
as participaram e, a 
organização do evento 
estima que mais de 70 
mil pessoas passaram 
pelo Santuário neste 
mês, prestigiando as 
várias atividades do 
evento.

Na chegada da Romaria a pé uma imagem de Maria surgiu no alto 
de um pinheiro e desceu, em cabo de aço, passando por cima da 
multidão, arrancando aplausos e muita emoção dos presentes
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