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QUANTO VALE A
TAMPINHA QUE
VOCÊ JOGA FORA?

PÁGINA 22

NA APAE DE CANELA, VALE MUITO. ENTIDADE USA PROGRAMA
SOCIOAMBIENTAL PARA GARANTIR RECURSOS FINANCEIROS QUE

MANTÉM ATIVIDADES COM ALUNOS ESPECIAIS. SAIBA COMO PARTICIPAR.

VENDEDOR DE TERRENOS
IRREGULARES FOI PRESO
NESTA SEMANA. PÁGINA 20

CHEFE DOS “BALA” DEVE
PERMANECER PRESO, POR 
ACUSAÇÃO DE DUPLO
HOMICÍDIO. PÁGINA 21 FOTO: FRAN

CISCO ROCH
A

ALUNOS DA 
ESCOLA NEUSA 
MARI PACHECO
PARTICIPARAM 

DA TRIAGEM
DAS TAMPINHAS.
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“Seja grato pelo que
já tem enquanto
persegue os seus ob-
jetivos. Se você não ti-
ver gratidão pelo que 
já tem, difi cilmente 
se sentirá feliz quan-
do conquistar mais”. 
– Roy T. Bennett.
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS

Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

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
Ministrante: Simone Gomes Fonseca (Xper
Mentor licenciada na metodologia de
gamifi cação para Inovação Estratégica)
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

MESTRADO NA UCS HORTÊNSIAS/ 
INSCRIÇÕES ABERTAS

Aberto o processo seletivo para novos Mestrados 
na UCS Hortênsias:

- Mestrado Profi ssional em Ensino de Ciências e 
Matemática, inscrições até 19 de junho.
- Mestrado Profi ssional em História, até 21 de 
junho, inscrições até 19 de junho.
- Mestrado Acadêmico em Direito, inscrições até 
30 de julho.

Saiba mais acessando a página: www.ucs.br/
site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/

Dia Mundial do
Meio Ambiente.
Em 1972, duran-

te a Conferência das 
Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente Hu-
mano, em Estocolmo, 
a Organização das 
Nações Unidas (ONU) 
instituiu o Dia Mun-
dial do Meio Ambien-
te, que passou a ser 
comemorado todo dia 
05 de junho.

Essa data, que foi 
escolhida para coin-
cidir com a data de 
realização dessa con-
ferência, que tem 
como objetivo princi-
pal chamar a atenção 
de todas as esferas 
da população para os 
problemas ambien-
tais e para a impor-
tância da preservação 
dos recursos naturais, 
que até então eram 
considerados, por 
muitos, inesgotáveis. 
Conferência, que fi -
cou conhecida como 
Conferência de Esto-
colmo.

Iniciou-se uma 
mudança no modo 
de ver e tratar as 
questões ambientais 
ao redor do mundo, 
além de serem esta-
belecidos princípios 
para orientar a políti-
ca ambiental em todo 
o planeta. Apesar do 
grande avanço que 
a Conferência repre-
sentou, não podemos 
afi rmar, no entanto, 
que todos os proble-
mas foram resolvidos 
a partir daí.

Atualmente exis-
te uma grande preo-
cupação em torno do 
meio ambiente e dos 
impactos negativos 
da ação do homem 
sobre ele. A destruição 
constante de habitat e 
a poluição de grandes 
áreas, por exemplo, 
são alguns dos pontos 
que exercem maior 
infl uência na sobre-

vivência de diversas 
espécies.

Tendo em vista 
o acentuado cresci-
mento dos problemas 
ambientais, muitos 
pontos merecem ser 
revistos tanto pelos 
governantes quanto 
pela população para 
que os impactos se-
jam diminuídos. Se 
nada for feito, o con-
sumo exagerado dos 
recursos e a perda 
constante de biodiver-
sidade poderão alterar 
consideravelmente o 
modo como vivemos 
atualmente, compro-
metendo, inclusive, 
nossa sobrevivência.

Dentre os prin-
cipais problemas 
que afetam o meio 
ambiente, podemos 
destacar o descarte 
inadequado de lixo, 
a falta de coleta sele-
tiva e de projetos de 
reciclagem, consumo 
exagerado de recur-
sos naturais, desma-
tamento, inserção de 
espécies exóticas, uso 
de combustíveis fós-
seis, desperdício de 
água e esgotamento 
do solo. Esses proble-
mas e outros pode-
riam ser evitados se 
os governantes e a po-
pulação se conscienti-
zassem da importân-
cia do uso correto e 
moderado dos nossos 
recursos naturais.

Em razão da im-
portância da cons-
cientização e da di-
mensão do impacto 
gerado pelo homem, o 
Dia Mundial do Meio 
Ambiente é uma data 
que merece bastante 
destaque no calen-
dário mundial. En-
tretanto, não basta 
apenas plantar uma 
árvore ou separar o 
lixo nesse dia, é neces-
sário que sejam feitas 
campanhas de grande 
impacto que mostrem 

a necessidade de mu-
danças imediatas nos 
nossos hábitos de vida 
diários.

Apesar de mui-
tos acreditarem que a 
mudança deve acon-
tecer em escala mun-
dial e que apenas uma 
pessoa não conse-
gue mudar o mundo, 
é fundamental que 
cada um faça a sua 
parte e que toda a so-
ciedade reivindique o 
cumprimento das leis 
ambientais.

 Nós temos que 
assumir uma postu-
ra de responsabilida-
de ambiental, pois só 
assim conseguiremos 
mudar o quadro atual.

“A proteção e o 
melhoramento do 
meio ambiente hu-
mano é uma questão 
fundamental que afeta 
o bem-estar dos povos 
e o desenvolvimento 
econômico do mun-
do inteiro, um desejo 
urgente dos povos de 
todo o mundo e um 
dever de todos os go-
vernos.”

(Declaração de Es-
tocolmo sobre o am-
biente humano - 1972)

CURIOSIDADES.
Doenças de
inverno.
Algumas doen-

ças comuns do inver-
no são: o resfriado, a 
gripe e a sinusite. Es-
sas doenças são mais 
comuns em idosos e 
crianças, que estão no 
grupo de risco para a 
infecção por vírus que 
circulam durante a 
estação.

Outras doenças 
bastante frequentes 
no inverno são: a oti-
te, a pneumonia, a 
meningite, a asma, 
a bronquite, a bron-
quiolite e vários tipos 
de alergias causadas 
pela maior concentra-
ção de poluentes no 

ar.
Manter os am-

bientes fechados no 
inverno é muito pre-
judicial para a saúde, 
pois essa condição 
facilita a proliferação 
de vírus e bactérias 
que contaminam as 
pessoas. Para se pro-
teger das doenças de 
inverno é preciso fi -
car bem agasalhado, 
manter os ambientes 
arejados, consumir 
suplementos e frutas 
com vitamina C, não 
sair de casa com cabe-
los molhados e se ali-
mentar bem.

Ao notar os pri-
meiros sintomas de 
uma gripe, como: dor 
de ouvido, febre, cori-
za e tosse, é necessário 
procurar um médico. 
Não é recomendado 
tomar medicamentos 
sem indicação mé-
dica. Fonte – Revista 
vida e saúde.

Rapidíssimas.
O Rio Grande do 

Sul é o segundo esta-
do do país com maior 
número de rodovias 
em péssimas condi-
ções. É o que diz um 
relatório da Confe-
deração Nacional do 
Transporte (CNT). Se-
gundo o levantamen-
to, os maiores pro-
blemas das estradas 
são de pavimentação 
e sinalização. O RS, 
ainda, é o estado com 
o maior número de 
municípios sem aces-
so asfaltico.

O estado de Mi-
nas Gerais lidera o 
ranking. Trechos es-
buracados, vegetação 
que compromete a 
visibilidade e falta de 
acostamento são ape-
nas alguns dos pro-
blemas das rodovias 
mineiras. São situa-
ções que ameaçam a 
segurança de muitos 
motoristas.
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Farmácia Municipal será integrada
à futura sede da Secretaria de Saúde

Saúde deve se transferir para Rua João Pessoa no próximo semestre

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde sairá da 
rua Leopoldo Prux, lá 
instalada desde o dia 
3 de setembro do ano 
passado, e será trans-
ferida para o prédio 
onde ficava o mercado 
Sul Mais, na rua João 
Pessoa. Apesar de o 
atual endereço dispor 
de espaço físico satis-
fatório, a mudança se 
dará devido a pedidos 
da comunidade, que 
deseja ter acesso aos 
serviços em uma área 
mais central e onde há 
linhas de ônibus pró-
ximas.

“Primeiro, vamos 
cumprir o contrato de 
aluguel do atual pré-
dio por uma questão 
de respeito ao dinheiro 
público. O aluguel do 
futuro prédio será mais 
caro, mas a reivindica-

ção de acolher melhor 
os usuários do SUS se 
justifica. Também há 
trâmites burocráticos 
que devem ser respeita-
dos para a transferên-
cia”, diz o secretário de 
Saúde Vilmar Santos.

A futura sede da 
Secretaria de Saúde 
permitirá a centraliza-
ção de vários serviços 
da rede pública. Um 
deles será a Farmácia 
Municipal, também 
localizada na rua João 
Pessoa, mas que ne-
cessita de maior espa-
ço por concentrar a de-
manda de distribuição 
de medicamentos no 
município. Em média, 
lá são atendidas cerca 
de 400 pessoas por dia.

Conforme Simo-
ne de Moraes, coorde-
nadora da Farmácia 
Municipal, e o farma-

cêutico Braian Boff, 
o novo prédio tam-
bém permitirá melhor 
acessibilidade e me-
lhor distribuição do al-
moxarifado e do setor 
administrativo.

Pelo fato de o con-
trato de locação da 
Farmácia Municipal 
ser encerrado antes, 
ela será transferida 
primeiro do que a Se-
cretaria de Saúde ao 
prédio ao lado do Ar-
mazém Viezzer. Mas, 
assim como a sede, 
a mudança ocorrerá 
no próximo semes-
tre. “Vamos fazer essa 
transferência porque 
ouvimos a comunidade 
e pensamos no bem-es-
tar dela na questão de 
oferecimento dos servi-
ços de saúde”, comenta 
o prefeito Constantino 
Orsolin.

Secretaria irá para o prédio ao lado
do Armazém Viezzer, na rua João Pessoa

FOTO: M
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Senac Gramado oferece curso
de Representante Comercial

As atividades desenvolvidas 
pelo Representante Comercial são 
essenciais para o fortalecimento 
dos setores de comércio e serviços, 
que representam uma fatia expres-
siva das riquezas produzidas pelo 
Brasil. Atendendo a essa demanda 
do mercado, o Senac Gramado está 
com inscrições abertas para o curso 
de Representante Comercial. As au-
las iniciam no dia 6 de junho e serão 
realizadas nas segundas, quartas e 
quintas-feiras, das 18h30min às 
21h30min.

A contratação do serviço deste 
profissional também oferece diver-
sas vantagens para as organiza-
ções, como a economia com encar-
gos sociais, a redução nos custos de 

comercialização, o acesso a novos 
mercados, entre outras. Nesse con-
texto o curso, com carga horária 
de 160 horas, possibilita ao parti-
cipante um futuro promissor, pois 
o mercado de representações está 
em aquecimento e é muito amplo, 
abrangendo organizações dos mais 
variados setores da economia. Para 
participar, é necessário Ensino Fun-
damental completo e idade mínima 
de 18 anos.

Inscrições podem ser feitas pelo 
site www.senacrs.com.br/gramado 
ou presencialmente no Senac Gra-
mado, localizado na rua São Pedro, 
663, Centro. Mais informações pelos 
telefones (54) 3286-4445 ou (54) 3286-
4453.
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Programa de incentivo a
tecnologia e inovação foi lançado

oficialmente esta semana
Prefeitura ainda destacou as empresas campeãs em arrecadação de ISS e ICMS

A Secretaria da 
Fazenda e Desenvol-
vimento Econômico 
realizou, na terça-fei-
ra (4), o lançamento 
oficial do Programa 
“Canela Cidade Empre-
endedora”, que visa fo-
mentar a economia lo-
cal, seguindo linhas de 
fomento e desenvolvi-
mento para as empre-
sas de Canela e à atra-
ção de investimentos.

Na apresentação, 
foi destacado o estu-
do feito ao longo de 
meses e a intenção do 
governo municipal de 
promover o desenvol-
vimento local de for-
ma integrada.

A ideia é atrair fo-
mentar negócios na 
área do conhecimen-
to e da tecnologia, as 
chamadas “startups”, 
sem deixar de lado as 
potencialidades cane-
lenses.

O secretário da 
Fazenda e Desenvolvi-
mento Econômico, Lu-
ciano Melo, comentou 
que o Brasil passa por 
uma crise, e a proposta 
da Administração Mu-
nicipal com o progra-
ma é melhorar a arre-
cadação, preparando a 
cidade para o futuro.

Melo explicou que, 

para a criação do pro-
jeto que transforme 
e revolucione a eco-
nomia de Canela por 
meio de fomento do 
empreendedorismo 
com inovação, ace-
leração de startups e 
desenvolvimento eco-
nômico, foi necessário 
visitas a laboratórios 
de inovação de muni-
cípios de Santa Catari-
na que são referência 
neste assunto.

Para Canela entrar 
nesse mercado, serão 
criados o Canela Par-
que Empresarial I no 
Distrito Industrial e 
o Canela Parque Em-
presarial II, na Linha 
Caçador, locais que po-
derão abrigar diversas 
novas empresas.

Outra implemen-
tação será a criação 
do Centro Integrado 
de Desenvolvimento 
de Inovação, que terá 
além de abrigar o se-
tor de desenvolvimen-
to econômico. O local 
contará com espaço 
para startups, salas de 
negócios e escola de 
empreendedorismo, 
tudo isso em parceria 
com centros profissio-
nalizantes como Senai 
e Sebrae e também 
com instituições de 

ensino.
“A intenção da Ad-

ministração é que, en-
quanto não se tiver um 
local próprio, se alugue 
um prédio para con-
templar o programa 
que não será criado 
num curto espaço de 
tempo”, ponderou o se-
cretário.

Para finalizar, 
Melo explicou que o 
programa não acon-
tecerá da noite para o 
dia, mas sim o lança-
mento é uma semen-
te plantada para, a 
partir de agora, se co-
meçar a trabalhar em 
busca de parceiras de 
Senai, Senac, empre-
sas privadas, outras 
instituições e gover-
nos federais e estadu-
ais.

Homenagem
a empresas
A Secretaria da 

Fazenda e Desenvol-
vimento Econômico 
também realizou a en-
trega da homenagem 
do governo municipal 
as empresas locais que 
mais têm contribuí-
do com a economia 
do nosso município, 
sendo os campeões de 
arrecadação de ICMS e 
ISS.

Confira as empresas homenageadas:

ICMS

1º lugar – Rio Jordão Papéis
2º lugar – Dauper Indústria e 

Comércio de Biscoitos
3º lugar – Unidasul Distribui-

dora Alimentícia
4º lugar – Uniserra Distribui-

dora de Bebidas Ltda
5º lugar – Brombatti & Loren-

zoni Ltda
6º lugar – Comércio de Medica-

mentos Brair Ltda
7º lugar – Plurimport Ltda. 

(MÃOS DO MUNDO)
8º lugar – Vitivinícola Jolimont
9º lugar – Elmir Comércio de 

Calçados e Vestimentas Ltda. (PA-
LUDO)

10º lugar – Basim Máquinas

ISS
1º lugar – Parques da Serra 

Bondinhos Aéreos
2º lugar – Brocker Turismo
3º lugar – Coobrastur Viagens e 

Turismo
4º lugar – Parque Terra Mágica 

Florybal
5º lugar – Mundo a Vapor Par-

ques Temáticos
6º lugar – Hotel Laje de Pedra
7º lugar – Eva Catharina Lam-

pert da Silva
8º lugar – Caixa Econômica Fe-

deral
9º lugar – Banrisul
10º lugar – Hotel KleinVille.

Diversos empreendedores estiveram presentes
no lançamento do programa
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Prefeitura de Canela abre processo seletivo
para estagiários de nível médio e superior

Estão abertas as 
inscrições aos inte-
ressados em partici-
par da seleção pública 
para realizar estágio 
não obrigatório remu-
nerado, na Prefeitura 
de Canela. O período 
de inscrições iniciou 
na segunda-feira (13) 
e segue até o a 16 de 
junho de 2019.

As inscrições se-
rão realizadas presen-
cialmente no Posto de 
Atendimento do CIEE 
Gramado (Av. das Hor-
tênsias, 2040, sala 20 
A, Centro de Grama-
do/RS) ou via Internet 
através do site: www.
cieers.org.br.

Requisitos para 

estágio: idade míni-
ma de 16 anos; estar 
matriculado e fre-
quentando o curso de 
ensino superior, mé-
dio ou técnico corres-
pondente a exigência 
do exercício do estágio 
do qual se inscreveu; 
ser brasileiro nato, 
naturalizado ou por-
tuguês; ter a conclu-
são de seu curso pre-
vista a partir do mês 
de janeiro de 2020; e 
estar em dia com as 
obrigações militares 
(se do sexo mascu-
lino) e eleitorais (se 
maior de 18 anos).

Forma de seleção: 
A Seleção Pública con-
sistirá de aplicação 

de provas objetivas a 
todos os candidatos, 
com caráter classifi-
catório e eliminatório, 
seguida de prova de 
semestralidade cursa-
da a ser aplicada so-
mente aos candidatos 
aprovados nas vagas 
de nível superior, para 
fins classificatórios.

Vagas disponíveis: 
Áreas de Ensino Mé-
dio (1) e Normal, Ma-
gistério (3); e de nível 
superior em Admi-
nistração, Tecnologia 
em Gestão Financeira, 
Processos Gerenciais, 
Tecnologia em Gestão 
de Recursos Huma-
nos (3); Agronomia; 
Arquitetura; Biologia; 

Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas; 
Desenvolvimento Ru-
ral; Design, Jornalis-
mo, Marketing, Publi-
cidade e Propaganda, 
Relações Públicas; 
Direito (2); Enferma-
gem; Engenharia Ci-
vil; Fisioterapia (1); 
Artes Visuais - Licen-
ciatura; Ciências Bio-
lógicas - Licenciatu-
ra; Educação Física 
- Licenciatura; Geo-
grafia - Licenciatura; 
História - Licenciatu-
ra; Hotelaria, Gestão 
de Eventos, Produção 
Cultural; Letras - Li-
cenciatura; Matemá-
tica - Licenciatura; 
Português - Licencia-

tura; Medicina Vete-
rinária; Nutrição; Pe-
dagogia (8); Psicologia 
(1); Serviço Social; e 
Turismo, Tecnologia 
em Turismo.

Com carga horá-
ria de 20h a 30h sema-
nais, os selecionados 
receberão bolsa-auxí-

lio no valor entre R$ 
357,82 e R$ 1.007,82.

O Edital na íntegra 
pode ser conferido no 
publicado no mural 
da sede da Prefeitura 
de Canela, bem como 
nos sites www.cane-
la.rs.gov.br ewww.
cieers.org.br.
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Semana do Meio Ambiente
de Canela: são pequenas atitudes

que podem mudar o mundo!
Com o tema ‘São 

pequenas atitudes 
que podem mudar o 
mundo’, a 22ª Sema-
na do Meio Ambiente 
de Canela está mobi-
lizando a comunida-
de com foco na pre-
servação da natureza. 
A abertura oficial do 
evento aconteceu na 
manhã de terça-feira 
(4), quando o prefeito 
Constantino Orsolin, 
acompanhado de es-
tudantes canelenses, 
plantou uma muda 
de árvore nativa da 
espécie ‘Canela Fogo’ 
no Parque Estadu-
al do Caracol. “Tudo 
que precisamos para 
sobreviver veio antes 
do homem. Canela é 
reconhecida por ser 
uma ecocidade, que 
preserva ao máximo 
o seu meio ambiente. 
Faço um apelo para 
que tenhamos cons-
ciência, não poluin-
do as águas, o ar e a 
natureza de um modo 
em geral, cuidando e 
respeitando também 
dos animais. Vamos 
preservar aquilo que 
todos nós precisamos 
para sobreviver”, des-
taca o prefeito Cons-
tantino Orsolin. 

A programação da 
Semana do Meio Am-
biente de Canela, que 
iniciou no dia 1º de 
junho,  segue até este 
sábado (8), está en-
volvendo estudantes 
do município, produ-
tores rurais e toda a 
comunidade por meio 

de oficinas, palestras, 
trilhas ecológicas, dis-
tribuição de mudas 
nativas, apresenta-
ções teatrais, saídas 
de campo, entre ou-
tras atividades. “Esta-
mos tendo uma grande 
mobilização na nossa 
cidade e após o tér-
mino do evento vamos 
dar continuidade nos 
trabalhos com nosso 
programa de educação 
ambiental, atingindo 
toda a população, pois 
o meio ambiente é o 
nosso bem mais valio-
so”, frisa o secretário 
de Meio Ambiente, Ur-
banismo e Mobilidade 
Urbana, David Keller. 

Concurso
de fotografia 
Uma das atra-

ções da Semana do 
Meio Ambiente é um 
Concurso de Fotogra-
fia voltado exclusiva-
mente para estudan-
tes dos 8º e 9º anos do 
Ensino Fundamental, 
das redes Municipal, 
Estadual e particular. 
Para os interessados 
em participar do con-
curso o período para 
retirada das fichas de 
inscrições segue até o 
dia 10 de junho, dire-
tamente na Secretaria 
de Meio Ambiente que 
fica localizada jun-
to ao Paço Municipal 
(Rua Dona Carlinda, 
nº 455), das 8h às 11h 
e das 13h às 16h30min. 
A inscrição é gratuita 
e cada candidato po-
derá concorrer com 

Plantio de mudas no Parque do Caracol
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até duas fotografias 
relacionadas a na-
tureza, animais e ao 
meio ambiente.

As 12 melhores 
fotos serão expostas 
no saguão da Prefei-
tura e irão compor 
o calendário de 2020 
da Secretaria de Meio 
Ambiente. Também 
haverá premiação 
para as duas melho-

res fotografias: 1º lu-
gar - uma máquina 
fotográfica (Canon 
EOS Rebel T6 18MP – 3’ 
Full HD Wi-fi); 2º lugar 
- um dia no Alpen Park 
(Passaporte para seis 
atrações: Trenó, Cine-
ma 4D, Ipen Blizzard/
Montanha Russa, Al-
pen Interactive/Super 
Game 5D, Alpen Car/
Carrinhos Bate-Bate e 

Alpen Turbo Drop). A 
divulgação dos vence-
dores acontecerá no 
dia 17 de junho. 

Confira dois
destaques da
programação:
Sexta-feira – dia 7
Oficina ASSECAN 

com Cilon Estivalet
Local – Câmara de 

Vereadores

Horário – 14h 

Sábado – dia 8
Manhã
Atividade de cons-

cientização e recolhi-
mento de lixo

Local – Parque Es-
tadual do Caracol

Horário – Dia todo
Apoio – Grupo de 

Escoteiros Abaetê e 
COMDEMA

Atividades de conscientização nas escolas
A peça teatral Um 

Pedido de Socorro já 
percorreu seis escolas 
desde segunda (3), du-
rante a programação 
cultural da Semana 
do Meio Ambiente de 
Canela. O espetáculo 
conta a história de 
uma Gralha Azul que 

se chama Azulinha, 
da menina Alice e do 
vilão Sugismundo, 
que trama a destrui-
ção de toda beleza do 
mundo através da po-
luição e como as duas 
tentam impedi-lo. As 
crianças interagem 
com muita anima-
ção nesta história que 
promete definir o fu-
turo de toda humani-
dade.

A p r e s e n t a n d o 
para duas escolas por 
dia, a obra original da 
Faces Produções traz 
no elenco a direto-
ra e atriz Carla Reis, 
Andressa Moraes e 

Rodrigo Guterres, que 
também é composi-
tor das músicas do 
espetáculo, que ainda 
conta com uma mú-
sica de Alison Ariel e 
as percussões de Adil-
son Fontoura e pro-
dutor técnico Gustavo 

Kullman.
Um Pedido de So-

corro será apresenta-
da ainda sexta (7) e 
segunda (10), com re-
alização  da Secreta-
ria de Meio Ambiente 
de Canela com a Carla 
Reis Faces Produções.
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Vereador Jerônimo
Rolim faz doação

de meia tonelada de
ração para ONG

O vereador do 
PSDB, Jerônimo Terra 
Rolim doou essa se-
mana 500Kg de ração 
para a ONG Amigo Bi-
cho.

Rolim, que realiza 
forte defesa pelo meio 
ambiente, já reali-
zou diversas doações 
em dinheiro para 
instituições nos mo-
mentos de maiores 
dificuldades, sendo 
a Amigo Bicho uma 
delas.

Atualmente a ins-
tituição está sem re-
curso público em ra-
zão da falta de repasse 
por parte da Prefeitu-
ra, o que pegou a ins-
tituição de surpresa 
quanto ao seu caixa 
e notório prejuízo fi-
nanceiro. Com isso, o 
dinheiro arrecadado 

privadamente pela 
instituição cobre ape-
nas os custos básicos 
de manutenção do sí-
tio onde ficam os cães 
abrigados, não sendo 
o suficiente para o 
aluguel e ração.

Por isso, o vere-
ador faz um pedido 
público de que a po-
pulação colabore com 
a doação de ração, 
pois a ONG faz traba-

lho 100% voluntário e 
sem recurso público é 
muito difícil manter 
os mais de 250 ani-
mais, que são todos 
oriundos das ruas de 
Canela. As doações 
podem ser deixadas 
na bancada do PSDB 
na Câmara de Verea-
dores, na Clínica Va-
lente ou deixar pago 
em qualquer loja que 
voluntários buscam.
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Serra e Lar
Imobiliária completa
14 anos de atividades

A equipe da imobi-
liária Serra e Lar está 
cheia de motivos para 
comemorar, já que no 
último dia 6, a empre-
sa completou 14 anos 
de atividades.

A partir de março 
deste ano, a imobili-
ária passou a ser to-
talmente familiar, ou 
seja, conduzida pelos 
sócios Claudia de Ros-
si Braga e seu esposo 

Édison Braga, con-
tando ainda com seis 
funcionárias.

A empresa admi-
nistra 35 condomínios 
tem uma carteira de 
200 imóveis locados.
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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

Canela será um palco
a céu aberto durante a

Temporada de Inverno 2019 
A Prefeitura de 

Canela, por meio da 
Secretaria de Turismo 
e Cultura, realizou o 
lançamento da Tem-
porada de Inverno 2019 
durante evento que 
aconteceu na noite de 
quarta (5), na Casa do 
Campo Festas e Even-
tos, reunindo autori-
dades, representantes 
do trade turístico e 
imprensa. A solenida-
de foi conduzida pelo 
secretário Ângelo San-
ches, que apresentou 
as atrações que movi-
mentarão a cidade no 
período de 1º de julho 
a 4 de agosto. “Serão 
cinco finais de semana 
com shows nacionais 
gratuitos para nossa 
comunidade e turis-
tas, além de um festi-
val com bandas locais 
valorizando os nossos 
artistas. Convidamos 
os visitantes e a popu-
lação para que presti-
giem a programação 
que terá muita cultu-
ra, muito lazer e mui-
ta música”, comenta o 
secretário de Turismo, 
Ângelo Sanches. 

Entre os atrativos 
da Temporada de In-
verno de Canela está 
a 26ª edição Festa Co-
lonial, que acontecerá 
de 20 de julho a 4 de 
agosto, no Espaço Ca-
nela Rural, junto ao 
Centro de Feiras. “A 
região da Serra é prós-
pera e movimenta cer-
ca de 80% do turismo 
no nosso Estado, prin-
cipalmente neste perí-

Programação
Dia 6 de Julho 
20h - Abertura da Temporada 
e Show com Duca Leindecker

Dia 13 de Julho 
20h30 - Show com Tequila 
Baby

Dia 20 de Julho
20h30 - Show com Banda 

Dublê

Dia 26 de Julho
Das 18h às 22h - Festival de 
Bandas Locais

Dia 27 de Julho
Das 12h às 22h – Festival de 
Bandas Locais 

Dia 3 de Agosto

20h30 – Show com
Chimarruts

Eventos paralelos

20/7 a 4/8 - 26ª Festa Colonial 
de Canela. 

19/7 a 28/7 - Canela Mostra 
Tudo/Largo Cultural da Praça 
João Corrêa.

Chimarruts fará um dos shows gratuitos do inverno canelense

odo de alta temporada 
no inverno. Canela re-
cebe turistas do Brasil 
inteiro e do exterior e 
isto é de suma impor-
tância, pois atrai in-
vestimentos, receitas e 
empregos. É um exem-
plo que deve ser segui-
do em todas as regi-
ões do Estado”, avalia 
Marcelo Borella, di-
retor da Sedetur – Se-
cretaria Estadual de 

Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo. 

Shows gratuitos 
no multipalco
da Praça 
O Multipalco da 

Praça João Corrêa re-
ceberá bandas e mú-
sicos consagrados no 
Rio Grande do Sul e 
no País, como Duca 
Leindecker, Tequila 
Baby, Banda Dublê e 

Chimarruts, além de 
bandas locais. “Esta 
Temporada de Inverno 
será única e especial. 
A cidade estará enfei-
tada e pronta para re-
ceber os turistas com 
a hospitalidade ca-
racterística de Cane-
la, pois o turismo é a 
nossa principal fonte 
de riqueza”, destaca o 
prefeito Constantino 
Orsolin.

Marcelo Borella, diretor da Sedetur – Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Econômico e Turismo,

Prefeito Constantino Orsolin e o Secretário Angelo Sanches
com as Soberanas da Festa Colonial de Canela
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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

Diogo Elzinga
Nome: Diogo Elzinga.
Idade: 28.
Filiação: Alda Kuffel e Evaldo Elzinga.
Formação: Jornalista.
Trabalho: Produtor de Vídeos.
Fato marcante em sua vida: A separação 
dos meus pais.
O que te deixa sem jeito: Me tornar re-
pentinamente o centro das atenções.
Uma alegria: Viajar.
Uma decepção: Procrastinar.
Ponto forte: Tenho boas ideias facilmen-
te.
Ponto fraco: Desisto das ideias com faci-
lidade.
Cor preferida: Verde.
Prato preferido: Pizza de Calabresa.
Bebida: Cerveja tipo IPA.
Esporte: e-sports.
Hobby: Fotografia.
Programa de TV: Seriados da Netflix.
Que fazer no domingo: Absolutamente 
nada.
Animal de estimação: Gato Teddy e gata 
Kitty.
Um filme: Viva, A Vida é uma Festa.
Uma música: Bohemian Raphsody.
Um livro: A revolução dos bichos.
Um defeito: Tenho tiques nervosos.
Uma qualidade: Sou muito empático.
Uma saudade: Meus antigos amigos.
Um sonho de criança: Ser ator de novela.
O que mais admira numa pessoa: Clareza 
nos sonhos dela.
O que mais detesta numa pessoa: Não 
pensar no amanhã.
O que tu mudaria em Canela: Absoluta-
mente nada, é uma das minhas cidades 
favoritas.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Não me envolvo pois gera estres-
se em minha vida.
Educação: A base de qualquer sociedade.
Religião: Não prático, não sou ateu e 
respeito que as pessoas precisam de uma 
entidade maior para suas vidas.
Amor: O propósito de fazer o que fazemos.
Família: A impulsionadora ou a bloquea-
dora de sonhos.
Amizade: Família que escolhemos.
Casamento: A primeira grande decisão 
que tomamos para a vida toda.

*UM RECADO: Uma frase que eu adoro 
muito "não corra atrás das borboletas, 
cuide do jardim para que elas venham 
até você". A pequena bailarina Yasmin da Silva Noel

Dyovanna Alexandra Ávila Ribeiro
esbanjando simpatia

Alana Pletsch, puro charme, né gente?!

Davi de 9 meses nesse ensaio
de banho gostoso!

5 meses de fofuras da Mariana!A linda Catherine fazendo a festa com
a Tia Fabi no seu ensaio de 2 aninhos!
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Wyndham Gramado Termas Resort & Spa
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A gerente de recepção
Chistine Carpes e o gerente 
geral Marc Balanger do
Wyndham Gramado Termas 
Resort & Spa, que opera a 
primeira bandeira
internacional na cidade,
em local privilegiado em 
meio à natureza e cercado 
por vales e montanhas, o
resort, que ocupa uma área 
de mais de 30 mil metros 
quadrados, foi pensando 
para proporcionar
experiências únicas e
oferecer serviços de alto 
nível para casais, famílias,
grupos de incentivo e
melhor idade.

Mabel Alves toda linda no aniversário 
da amiga Michele Rodrigues.

Alejandro e Eva Manelli no Chef
Surpresa do Containner Bistrot.

Alegria nos olhos de quem escreverá
seu primeiro livro.

O CEO da Gramado Summit Marcus Rossi 
está prestes a escrever seu primeiro livro 

que contemplará seus desafios como
empreendedor, trazendo inspirações

para seus leitores.

NOTA: Dia dos Namorados no Vatel
Gramado “O amor é lindo quando
encontramos alguém que nos transforme
no melhor que podemos ser”.

12 de junho é uma data muito comemorada 
para todos as duplas apaixonadas e por isso 
merece ser inesquecível, num clima espe-
cial, marcado com um jantar no luxuoso Vatel 
Gramado que o chef Gabriel Simões preparou, 
num menu romântico e especial para lembrar 
para sempre dessa data na vida destes pares.

O Wish Serrano estará proporcionando
um momento de moda no dia 15 de junho, 
com a participação de Patrícia Hermann 

especialista em marketing de moda e
design que  falará sobre as tendências
para a estação e os looks ideais para

cada ocasião, O evento terá formato de
coffee break e com menu assinado

pelos chefs residentes do hotel,
Marcelo Hartmann e Facione Biasi.

Lenora San e Andréia Tician no Sky
Centro Estético, em momento Spa Day
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Thalia Meneghini, veio registrar
sua paixão pelas nossas tradições

antes de viajar para New York
onde faz um curso de inglês na Kaplan 

International English - Empire State

Isadora, comemorando seus 4 
aninhos com a mamãe Carla

Toda a beleza de Camila Gallas

Valdineia Rodrigues em lindo
ensaio feito pela Nay Hoffmann

Registro da doação de
bicicletas e equipamentos
para o projeto  Educabike
realizado na Escola
Severino Travi pela
empresa Buxa Bikes Store.

No click,
Gregory Mohd do 
Armário de Saia!

O Grupo Brocker Turquia
2019 chegou essa semana com muitas 
histórias para contar. Foram 10 dias 

intensos de muito turismo,
cultura, gastronomia e diversão
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Abra sua mente para novas ideias. 
E concentre sua energia em fazer 
coisas novas. Um momento legal 
para viagens, estudos, comunicação e 
divulgação. São dias mais agitados e 
movimentados e também de resul-
tados. Você ainda pode investir mais 
em algum novo e importante projeto.

É hora de encontrar seu ritmo e 
aprender a lidar de forma mais 
positiva com as mudanças. É uma 
fase para se cuidar e se organizar 
melhor e maravilhosa para pensar 
sobre seus valores, e em como fazer 
escolhas cada vez mais coerentes 
com aquilo que você acredita.

É um período de inícios e com esse 
seu novo ciclo começando é hora de 
colocar mais energia no que você 
mais quer e acredita. Mas cuida-
do para não desperdiçar tempo e 
energia cuidando da vida ou dos 
projetos dos outros.

Um período internamente agitado, 
ótimo para você olhar para dentro 
e repensar algumas coisas da sua 
vida. É um bom momento para re-
solver coisas internas e assuntos do 
passado. Uma fase de mais energia, 
coragem e atitude, ótima para fazer 
coisas novas.

Olhe com mais atenção para seus 
projetos. Escolha os melhores e 
mantenha o foco, valorizando mais 
quem de fato gosta de você e te 
ajuda nos momentos mais impor-
tantes. Um período de prosperidade 
e resultados no trabalho.

Novos e importantes projetos de tra-
balho podem surgir, mas é bom não 
exagerar nas expectativas. Mante-
nha o foco e escolha as companhias 
e parcerias mais adequadas. Um 
ótimo momento para se abrir para 
as novas amizades e para pensar 
em uma viagem.

Uma fase mais estável, ótima para 
pensar melhor no que está fun-
cionando em sua vida. Olhe para 
o futuro com mais otimismo, mas 
cuidado para não criar expectativas 
exageradas demais. Um momento 
bom para pensar em cursos, estu-
dos e viagens.

Uma fase mais estável nos relacio-
namentos. Mas talvez seja impor-
tante baixar a guarda e se permitir 
e confiar mais. Um momento para 
repensar seus gastos e se organizar 
melhor financeiramente. Uma fase 
para pensar no futuro direcionando 
melhor sua energia.

O foco do momento são suas re-
lações. Mas é para pensar mesmo 
no que funciona ou não em cada 
relação. As conversas também 
seram importante. É hora de cuidar 
melhor da sua energia e direciona
-la de uma maneira mais produtiva.

Um bom momento para organizar 
sua rotina. Para isso, tente eliminar 
os excessos e tudo aquilo que você 
faz só por fazer ou por pura obriga-
ção. Tente manter sua rotina mais 
saudável e produtiva e não tenha 
medo de se abrir para novas parce-
rias e projetos.

Mas não tente impor seu ponto 
de vista qualquer custo. O céu do 
momento pede um pouco mais de 
discernimento entre o que funciona 
ou não em sua vida. Um período posi-
tivo nos assuntos da casa e da família, 
ótimo para reconciliações familiares. 

Comunique-se mais! Mas escolhen-
do as melhores palavras. É uma se-
mana para cuidar melhor da casa 
e da família, dar mais atenção às 
demandas e pedidos nessa área 
da sua vida. Alguma coisa nova 
pode movimentar sua vida afetiva. 
O céu da semana é ótimo para as 
viagens.

HORÓSCOPO DA FOLHA
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> Edital de Casamento nº 6151 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: PAULO RENATO CÓRDOVA, natu-
ral deste Estado, nascido na Cidade de Caxias do Sul, 
de serviços gerais, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua do Campo, nº 350, nesta Cidade e VERA LUCIA 
BERBIGIER, natural deste Estado, nascida na Cidade 
de Alecrim, do lar, solteira, domiciliada e residente na 
Rua do Campo, nº 350, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

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

Registradora

• Faleceu em 02/06 MARIA ROSA PIRES, 
aos 61 anos. Residia no Bairro Palace
Hotel. Deixa filhos, netos e irmãos. Foi 
sepultada no Cemitério Municipal de 
Canela. Os serviços funerais foram
realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 05/06 ALBARINO REY,
aos 88 anos. Residia no Bairro São Luiz.
Deixa filha. Foi sepultado no Cemitério 
Municipal de Canela. Os serviços
funerais foram realizados pela
Funerária Divina Paz.

• Faleceu  GILBERTO ROQUE ZANATTA,
aos 62 anos. Residia em Canela.
Foi velado na Capela 02 do Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias e foi 
sepultado no Cemitério da Linha Carahá.

> Edital de Casamento nº 6150 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: ANTÔNIO DILILI DA SILVA COS-
TA, natural deste Estado, nascido na Cidade de Santa 
Rosa, funcionário público estadual, divorciado, domici-
liado e residente na Rua Archimino Albino de Abreu, nº 
300, Bairro Saiqui, nesta Cidade e IVONETE ARAUJO 
LIMA, natural do Estado do Piauí, nascida na Cidade de 
Parnaíba, advogada, divorciada, domiciliada e residente 
na Rua Archimino Albino de Abreu, nº 300, Bairro Saiqui, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 27 de Maio de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora

DEG INCORPORADORA LTDA
CNPJ 33431245/0001-22

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana do município de 
Canela a da Licença Prévia de Instalação, para a atividade 
de EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, 
na RUA JÕAO BALDASSO ESQUINA MANOEL JACQUES 
DE OLIVEIRA QUADRA 02 E LOTE 05 BAIRRO VILA SU-
ZANA, CANELA /RS.

BRONSTRUP CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES
E PARTICIPAÇÕES LTDA.
03.943.474/0001-65 CNPJ

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana do município 
de Canela a Renovação de Licença de Instalação, para a 
atividade do Condomínio Quinta do Palácio, na Rua Adolfo 
Seibt, 357, em Canela/RS.
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de uma
catedral
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de tempo
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completas do poeta

Manuel Bandeira
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A periodicidade da declaração 
do Imposto de Renda

(?) do Iguaçu, atração natural da
região Sul (BR)

Sufixo de
"nodoso"
A saia de

Mary Quant
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Muito
bem!

Discussão
acalorada

"Cinco
Vezes (?):
Agora por
Nós Mes-
mos", filme
brasileiro

Atalhos;
veredas

1.002, em
romanos

Calor, em
inglês

Relativa à
emoção

Terra, em
inglês

Federação
da F1

Atividade comercial
que capitaliza os
clubes de futebol
Urânio (símbolo)

Vogais de
"dedo"

Interjeição
vocativa

(?)
carbônico,
produto da 
respiração
(Fisiol.)
Ciência
afim à

Pediatria

Que
continua 
a existir

3/bar — fia — net. 4/cost — domo — heat — land — vein.

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

Pesquisando

Seguindo a maré das mudan-
ças, a história nos transporta ao 
passado na busca pela compre-
ensão. O trabalho do historiador 
é interpretar a ocorrência dos fa-
tos com a devida serenidade. Não 
pode este opinar, mas elucidar 
sem pretensão de impor suas in-
terpretações, isso fi ca restrito aos 
leitores que irão construir suas 
opiniões sobre os fatos ocorridos. 

Recorro ao livro “Dicionário 
de História do Brasil” do professor 
historiador gaúcho Moacir Flores.

PREVIDÊNCIA SOCIAL – Nasceu 
em 1923 com as primeiras caixas 
de aposentadorias e pensões de 
trabalhadores de empresas ferro-
viárias particulares. Estendeu-se 
às ferrovias públicas e aos portuá-
rios. Entre 1930 – 1945 na “Era Var-
gas”, a Previdência organizou-se 
em diferentes instituições como 
IAPI, IAPC, IAPB, discriminadas 
por categorias profi ssionais. Com 
o golpe militar de 1964, todos os 
órgãos passaram a se subordinar 
ao Departamento de Previdência 
Social, que, fi scalizava o INPS, que 
mudou de sigla para INAMPS e de-
pois para INSS.

INFLAÇÃO – É a diminuição do 
poder aquisitivo da moeda pela 
alta constante dos preços custos 
de produção. Durante a República 
Velha (1889 – 1930), a infl ação os-
cilou muito, mas só atingiu dois 
dígitos em 1917: 10,3%; 1918: 12,5%; 
1920:10,1%; 1923: 10,3%; 1924: 16,7%, 
baixando em 1929 para 0,8%; su-
bindo no ano seguinte para 10,1%. 
Com Vargas a infl ação chegou a 
0,0% de 1932 e 1933 em 1944 atingiu 
27,3% caindo em 1945 para 17,2%.

Durante a Democracia Liberal 
em 1948 chegou 3,0%  e em 1949 
4,0%. Em 1963 subiu para a mar-
ca de 80,2% e em 1964 para 86,4%. 
Durante o Regime Militar fase do 
“Milagre Econômico”, 13,7%, em 
1973;  quase no fi nal do regime di-
tatorial em 1983 chegou a marca de 
177,9%, gerando a crise  e o comício 
das Diretas Já, com saques em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, rebelião 
dos bóias frias e crise em trono da 
sucessão presidencial. 

O Plano Cruzado de 1986 deteve 
a infl ação  baixando os índice para 
62,0%. O recorde infl acionário na 

história do Brasil ocorreu entre 
1989 com 1.764% e em 1990 aos ina-
creditáveis 6.584%. Com o Plano 
Real a infl ação de agosto de 1994 
baixou para 1,95%.

A projeção para este ano é que 
a infl ação feche a marca dos 4,06 
%.

Em resumo, a infl ação é um 
termo da economia frequente-
mente utilizado para designar o 
aumento geral dos preços na so-
ciedade. Ela representa o aumento 
do custo de vida para o consumi-
dor e para as empresas, resultante 
da elevação do preço dos produtos 
e da desvalorização da moeda.

Quando notamos que alguns 
produtos são mais caros hoje do 
que eram antes, signifi ca que o 
seu preço infl acionou. Normal-
mente, esse processo não costuma 
ser prejudicial para o consumidor, 
pois os reajustes nos salários-mí-
nimos visam, sobretudo, ao acom-
panhamento das taxas de infl a-
ção.

A infl ação torna-se prejudicial 
para a sociedade somente quan-
do o seu nível aumenta em níveis 
muito altos e em uma velocidade 
grande, pois os reajustes salariais 
levam mais tempo para serem 
implementados, o que diminui o 
poder de compra do consumidor 
durante a maior parte do ano.

Se a renda de uma pessoa au-
menta em um índice superior ao 
da infl ação, signifi ca que houve 
um aumento real da sua capaci-
dade de compra.

É por isso que sempre existem 
reclamações quando uma classe 
trabalhista fi ca muito tempo sem 
reajuste salarial, pois, somente 
com o aumento natural do salá-
rio-mínimo, estabelecido pelo go-
verno, os trabalhadores não estão 
de fato recebendo mais pelo seu 
trabalho, uma vez que o custo de 
vida está constantemente ele-
vando-se. Assim, se uma pessoa 
começa a ganhar mais, mas esse 
aumento está abaixo da taxa de 
infl ação, signifi ca que, na verdade, 
ela está ganhando menos do que 
antes, porque o seu poder de com-
pra passou a ser menor.

Fonte: https://brasilescola.uol.
com.br/o-que-e/geografi a/o-que-e
-infl acao.html



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.

Apartamento  nº 203C,
com 02 dormitórios, sala
de estar com sacada e churrasquei-
ra, cozinha com área de serviço, 
banheiro social, box descoberto. 
Infraestrutura: Salão de Festa, 
Playground, Quiosque, TV a cabo 
e Portaria. Localizado na Rua Dr. 
Ruy Vianna Rocha, 1300, São Luiz. 
Aluguel R$700,00 mais taxas. 

Apartamento nº 304K, com 03 dormitórios, sala de estar, cozinha com área de 
serviço, banheiro social e box descoberto. Infraestrutura: Salão de Festa, Quios-
ques, Quadra de esportes, Playground, TV a cabo. Internet e Portaria. Localizado 
na Rua Homero Pacheco, 909, Ulisses de Abreu. Aluguel R$700,00 mais taxas.

Casa residencial, 03 dormitórios, 02 banheiros sociais, cozinha,
sala e pátio fechado. Localizada na Avenida Borbonite, 145 – frente,

Palace Hotel. Aluguel R$1.500,00 mais taxas.

Casa residencial, 02 dormitórios, banheiro social, sala de estar
com sacada, cozinha, área de serviço com churrasqueira e solarium,
ainda com amplo mezanino. Localizado na Avenida Palace Hotel, 729,

Palace Hotel. Aluguel R$2.000,00 mais taxas.

Pousada mobiliada, com 15 suítes, 
10 dormitórios, banheiros sociais, 
cozinha, salão de buffet, sala de estar,
sala de espera, recepção, hall, área de 
serviço, depósito e despensa, localiza-
da na Rua Ernesto Urbani, 132, Centro. 
Aluguel R$11.800,00 mais taxas.

VENDO Symbol 2011.
Prata. Completo. Fone:
54 98419.2575

VENDO Fox 2010.
Preto. Completo. Fone:
54 98419.2575

VENDO Celta 2003.
Preto. 4 Portas. Fone:
54 98419.2575

VENDO Chevette Hatch.
1981. Creme. Lindo
carro. 54 98419.2575.
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LGBT Conference
coloca Gramado

entre os destinos Gay 
Friendly do Brasil

Equipe Donna Futebol é uma das
representantes da Região no evento

Gramado, no Rio 
Grande do Sul, recebe 
milhares de turistas 
LGBTs anualmente e 
o atrativo para este 
nicho de mercado 
está potencializado no 
mês do Orgulho LGBT. 
Iniciou ontem (6) e 
segue até domingo 
(9), a primeira edição 
da LGBT Conference e 
a segunda edição da 
Copa Internacional de 
Futsal LGBT.

Poder público, re-
des hoteleiras, restau-
rantes, universidades, 
fábricas de chocolate, 
entidades e empresas 
diversas se mobiliza-

ram e assinam o even-
to realizando ações 
de incentivos com o 
objetivo de atrair este 
nicho de mercado 
que cresce 11% ao ano 
quando o tema é Tu-
rismo, segundo dados 
do Sebrae. Outro dado 
interessante é que o 
turista LGBT possui 
um poder de compra 
três vezes maior que 
o turista tradicional. 
O Turismo LGBT movi-
menta US$ 218 bilhões 
ao ano.

O evento em Gra-
mado terá palestras 
debatendo temas 
como Direitos Famí-

lia, Bíblia e Homos-
sexualidade, entre 
outros assuntos de in-
teresse da comunida-
de LGBT.

O evento que tam-
bém levanta a bandei-
ra da inclusão através 
do esporte e reunirá 
12 equipes inclusivas 
para uma competi-
ção na categoria fut-
sal (masculino e fe-
minino), no ginásio 
Perinão em Gramado. 
Durante todo o evento 
a Secretaria de Saúde 
de Gramado promove 
ações como exames 
gratuitos aos partici-
pantes.
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Alunos do
Taekwondo

prestam exame em
Gramado e Canela

A Associação 
Gramadense de 
Taekwondo realizou 
no sábado (01) e no 
domingo (2) o exa-
me de faixas colori-
das do Taekwondo e, 
também, a segunda 
etapa de avaliação 
de exame para fai-
xas pretas da moda-
lidade. No sábado, 

no Ginásio Perinão, 
o evento recebeu o 
Grão-mestre coreano 
In Kyu Lee, que fez a 
avaliação dos alunos 
faixas coloridas para 
a troca de graduação. 
37 candidatos partici-
param. O Grão-mes-
tre In Kyu destacou 
os bons desempe-
nhos dos candidatos. 

No domingo, na Aca-
demia D’arte, em 
Canela, foi a vez dos 
candidatos a faixas 
pretas passarem por 
avaliação. Oito can-
didatos participaram 
da segunda etapa do 
curso de formação 
de faixas pretas, que 
será finalizada no 
mês de novembro.

Donna FF é tetracampeã
do Futsal Feminino

de Gramado
O Campeonato de 

Futsal Feminino de 
Gramado teve a par-
tida final na quarta-
feira (05), no Perinão, 
onde a equipe Donna 
FF de Gramado ven-
ceu a equipe UTFF de 
Taquara, com quatro 
gols de diferença e sa-
grou-se tetra campeã. 
Lisiane Vargas Donna 
FF foi atleta destaque 
da final.

Nesta edição de 
2019, participaram 10 
equipes, divididas em 
duas chaves. Donna 
FF e UTFF tiveram as 
melhores campanhas 
já na primeira fase.

A novidade nes-
te ano é que a golei-
ra titular e a goleira 
reserva receberam 
o troféu por terem 
sofrido menos gols. 
Assim sendo, Lúcia 

de Oliveira e Fernan-
da Masotti, ambas 
da equipe Donna FF, 
que sofreram apenas 
dois gols, receberam 
a premiação.

O troféu discipli-
na também ficou com 
a equipe campeã, que 
zerou os cartões. A 
goleadora da compe-
tição foi Júlia Olivei-
ra Santos, da equipe 
Pointer, com 12 gols.
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Segundona de Campo volta a
ser disputada no fim de semana

Após uma longa 
pausa devido ao mau 
tempo, a Segunda Di-
visão do Campeonato 
Municipal de Campo 
voltará a ser disputa-

da neste sábado (08). 
No campo da Celulo-
se, Mercenários e Rio 
Branco se enfrentarão.

Ao mesmo tempo, 
no campo do Sesi, a 

equipe do União Ran-
cho Grande enfrentará 
o Âncora. Na sequência 
a equipe do Bola-Bola 
entra em campo para 
enfrentar o União.
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SÚMULA DOS CONTRATOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2019

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de MAIO/2019: CONTRATO NÚMERO 086/2019 – REALCRED 
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 22.172.223/0001-79. Dispensa Art 24, IV. Objeto – Contratação de empresa para prestação de serviços gerais de limpeza, conservação, 
higienização e zeladoria de imóveis da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Valor – R$ 31.258,88 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Vigência 
– 03 de Novembro de 2019. Assinatura – 03 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 087/2019 – COOPERFORÇA DO BRASIL LTDA CNPJ 08.641549/0001-77, Tomada de Preço 
07/2019. Objeto – Contratação para execução de obra de construção de Centro de Referência de Assistência Social, com fornecimento de materiais e mão de obra. Valor – R$ 396.123,65 
(trezentos e noventa e seis mil, cento e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos). Vigência – 240 (duzentos e quarenta) dias a contar da Autorização de Início de Execução do Objeto 
emitido pela Caixa Econômica Federal. Assinatura –07 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 088/2019 – DUBLE PRODUTORA LTDA, CNPJ 10.859.705/0001-12. Inexigibilidade de 
Licitação Art 25, III. Objeto – Apresentação musical do grupo “Banda Dublê”, para o evento Temporada de Inverno 2019. Valor – R$13.000,00 (treze mil reais). Vigência – 09 de Agosto de 
2019. Assinatura –10 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 089/2019 – L&L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ 07.375.237/0001-04. Inexigibilidade de Licitação Art 25, III. Ob-
jeto – Apresentação musical do cantor “Duca Leindecker”, para o evento Temporada de Inverno 2019. Valor – R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Vigência – 27 de Julho de 2019. Assi-
natura –10 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 090/2019 – KAUANA BOTELHO, CNPJ 26.054.479/0001-07. Inexigibilidade de Licitação Art 25, III. Objeto – Apresentação musical do 
grupo “Tequila Baby”, para o evento Temporada de Inverno 2019. Valor – R$15.000,00 (quinze mil reais). Vigência –03 de Agosto de 2019. Assinatura – 10 de Maio de 2019. CONTRATO 
NÚMERO 091/2019 – CHIMARRUTS GRUPO MUSICAL LTDA, CNPJ 07.069.001/0001-31. Inexigibilidade de Licitação Art 25, III. Objeto – Apresentação musical do grupo “Chimarruts”, 
para o evento Temporada de Inverno 2019. Valor – R$31.000,00 (trinta e um mil reais). Vigência –23 de Agosto de 2019.Assinatura –10 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 092/2019 
– THOMAZI TERRAPLANAGEM LTDA EPP, CNPJ 05.255.106/0001-50. Pregão Presencial 63/2019. Objeto – Contratação de empresa para execução de serviços de 700 (setecentas) 
horas-máquina, de um CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA. Valor – R$ 58.786,00 (cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais). Vigência –13 de Maio de 2020. Assinatura – 13 de 
Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 093/2019 – VALE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS EIRELI – ME, CNPJ 20.983.684/0001-04, Pregão Presencial 63/2019. Objeto – 
Contratação de empresa para execução de serviços de 200 (duzentas) horas-máquina, de um TRATOR DE ESTEIRA, 100 (cem) horas-máquina, de uma MOTONIVELADORA. Valor – R$ 
73.000,00 (setenta e três mil reais). Vigência – 13 de Maio de 2020. Assinatura – 13 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 094/2019 – CLÍNICA HOMMERDING SOCIEDADE SIMPLES 
LTDA, CNPJ 22.832.860/0001-24, Inexigibilidade Art. 25, Caput. Objeto – Credenciamento de profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos 
usuários do SUS – Sistema Único de Saúde. Especialidade Urologia. Valor – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por consulta. Vigência – 14 de Maio de 2020. Assinatura – 14 de maio de 
2019. CONTRATO NÚMERO 095/2019 – IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA, CNPJ n° 07.675.477/0001-16, Inexigibilidade de Licitação, art. 25,II. Objeto – Rea-
lização de treinamento ministrado por Brunno Bossle, representante do IGAM, para os servidores da área de fiscalização da Prefeitura Municipal de Canela/RS. Valor – R$ 7.000,00 (sete 
mil reais). Vigência – 14 de Julho de 2019. Assinatura – 14 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 096/2019 – FLORICULTURA SÃO LUIZ LTDA, CNPJ 10.844.240/0001-26, Pregão 
Presencial 11/2019. Objeto – Contratação de empresa para o fornecimento de 490 mudas, materiais e mão de obra para plantio de mudas na rua Felisberto de Moraes e na rua Padre Ca-
cique, a serem plantadas nas vias públicas do Município de Canela. Valor – R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais). Vigência – 12 de Setembro de 2019. Assinatura –15 de Maio 
de 2019. CONTRATO NÚMERO 097/2019 – ODILON RODRIGUES, CPF 595.051.330-49, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Objeto – Locação do imóvel localizado à Av. Cônego João 
Marchesi, 420, Canelinha Destinada a instalação e funcionamento do CRAS. Valor – R$ 6.531,30 (seis mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta centavos) mensais. Vigência – 15 de Maio 
de 2020. Assinatura – 15 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 098/2019 – REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 22.172.223/0001-79, Dispensa de Licitação, 
art. 24, IV. Objeto – Contratação de empresa para prestação de serviços gerais de limpeza, conservação e higienização de imóveis da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer e 
serviços de merendeira escolar. Valor – R$ 89.455,32 (oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos). Vigência – 11 de Novembro de 2019. Assinatura 
– 15 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 099/2019 – LOCALIZA RENT A CAR SA, CNPJ 16.670.085/0001-55, Pregão Eletrônico 04/2019. Objeto – Contratação de empresa especia-
lizada para locação de 07 (sete) veículos tipo Sedan 1.4, com km livre, sem combustível e sem motorista, para as Secretarias Municipais de Canela. Valor – R$ 9.520,00 (nove mil e qui-
nhentos e vinte reais) mensal. Vigência – 16 de Maio de 2020. Assinatura – 16 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 100/2019 – CS BRASIL FROTAS LTDA, CNPJ 27.595.781/0001-
16, Pregão Eletrônico 04/2019. Objeto – Contratação de empresa especializada para locação de 05 (cinco) veículos tipo Pick-UP cabine estendida 1.4, com km livre, sem combustível e sem 
motorista, para as Secretarias Municipais de Canela. Valor – RS 9.350,00 (nove mil trezentos e cinquenta reais)mensal. Vigência – 16 de Maio de 2020. Assinatura – 16 de Maio de 2019. 
CONTRATO NÚMERO 101/2019 – ELF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI-EPP, CNPJ  07.447.405/0001-11. Pregão Eletrônico 04/2019. Objeto – Contratação de empresa especializada 
para locação de 08 (oito) veículos tipo Hatch 1.0, com km livre, sem combustível e sem motorista, para as Secretarias Municipais de Canela. Valor – RS 9.600,00 (nove mil e seiscentos 
reais) mensal. Vigência – 16 de Maio de 2020. Assinatura – 16 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 102/2019 – MLINCK TRANSLOG LTDA, CNPJ 93.357.101/0001-03, Pregão 
Eletrônico 04/2019. Objeto – Contratação de empresa especializada para locação de 03 (três) veículos tipo Minivan 07 lugares, com km livre, sem combustível e sem motorista, para as 
Secretarias Municipais de Canela. Valor – RS 7.219,50 (sete mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta centavos) mensal. Vigência – 16 de Maio de 2020. Assinatura – 16 de Maio de 
2019. CONTRATO NÚMERO 103/2019 – LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA, CNPJ 03.000.720/0001-45. Pregão Eletrônico 04/2019. Objeto – Contratação de empresa es-
pecializada para locação de 02 (dois) veículos tipo Pick-UP 4x4, com km livre, sem combustível e sem motorista, para as Secretarias Municipais de Canela. Valor – R$ 8.440,00 (oito mil, 
quatrocentos e quarenta reais) mensal. Vigência – 16 de Maio de 2020. Assinatura –16 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 104/2019 – LUCIANO BUSATO, CPF 653.407.790-68, 
Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, Caput. Objeto –Credenciamento de profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos usuários do SUS – Sis-
tema Único de Saúde, especialidade Urologia. Valor – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por consulta. Vigência – 17 de Maio de 2020. Assinatura – 17 de Maio de 2019. CONTRATO 
NÚMERO 105/2019 – B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI, CNPJ 28.080.732/0001-58. Concorrência Pública 02/2019. Objeto – Execução de Pavimentação, Drenagem 
e Sinalização, da Rodovia Arnoldo Optiz (trecho 01) com início na Estaca 0 em direção à Estaca 4+3,19m e da Estrada Morro Calçado (trecho 02) com início na Estaca 0 em direção à Es-
taca 111+11,96m, denominada META 2. Valor – R$ 3.598.263,54 (três milhões, quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos). Vigência 
– 06 meses a contar do termo de início. Assinatura –22 de maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 106/2019 – MÉTRICA GEOENGENHARIA E AEROLEVAMENTOS EIRELLI, CNPJ 
05.594.264/0001-34, Pregão Eletrônico 06/2019. Objeto – Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de cobertura aerofotogramétrica, perfilamento a Laser aero-
transportado e geração de Ortofotocartas com GSD de 10 CM. Valor – R$ 163.000,00 (cento e sessenta e três mil reais). Vigência – 90 (noventa) dias a contar do Termo de Início. Assina-
tura – 22 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 107/2019 – SPM SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA LTDA, CNPJ 07.658.224/0001-34. Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto 
–Contratação de profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Especialidade Neurologia. Valor – 
R$55,00 (cinquenta e cinco reais) por consulta. Vigência – 22 de Maio de 2020. Assinatura – 22 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 108/2019 – TAÍSA MORAIS FARO, CPF 
289.768.298-16, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Contratação de profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos usuários do 
Sistema Único de Saúde – SUS. Especialidade Fonoaudiologia. Valor – R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por consulta e R$25,00 (vinte e cinco reais) por sessões/terapia. Vigência – 22 de Maio 
de 2020. Assinatura – 22 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 109/2019 – GUILHERME BONOTO BEHR & COMPANHIA LTDA, CNPJ 11.023.018/0001-25, Tomada de Preços 
20/2018. Objeto – Execução de rede de abastecimento de água, adutora, poço artesiano e reservatório, Linha Bugres/Morro Calçado, Poço artesiano - Linha Amoreira Convênio Consulta 
Popular FPE 892/2017 – Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo -Estado do Rio Grande do Sul.,com fornecimento de materiais e mão de obra. Valor – R$ 369.386,50 
(rezentos e sessenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos). Vigência – 07 meses a contar do termo de início. Assinatura – 22 de Maio de 2019. CONTRATO 
NÚMERO 110/2019 – P S M RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA, CNPJ 07.733.861/0001-28. Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Contratação de profissionais especializa-
dos, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Especialidade em Cirurgia Vascular (curativo com ou sem desbridamento). 
Valor – R$55,00 (cinquenta e cinco reais) por consulta. Vigência –22 de Maio de 2020. Assinatura – 22 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 111/2019 – TATIANA MARLOWE CUNHA 
BRUNINI, CPF 702.326.870-72, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto –Contratação de profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento 
aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Especialidade Cardiologia. Valor – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por consulta. Vigência – 22 de Maio de 2020. Assinatura – 22 de 
Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 112/2019 – LOBATO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI, CNPJ  13.090.076/0001-05, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto –Contratação de 
profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Especialidade Ortopedia e Traumato. Valor – 
R$55,00 (cinquenta e cinco reais) por consulta. Vigência – 22 de Maio de 2020. Assinatura – 22 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 113/2019 – INSTITUTO BRASILEIRO DE PES-
QUISAS TECNOLÓGICAS – IBRAPT, CNPJ 05.054.979/0001-02, Dispensa de Licitação, art. 24, IV. Objeto –Contratação emergencial para prestação de serviços de GESTÃO COMPAR-
TILHADA, pela Comissão Interventora no Hospital de Caridade de Canela e por um Executivo especialista em gestão hospitalar vinculado ao IBRAPT -Instituto Brasileiro de Pesquisas 
Tecnológicas. Valor – R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensais. Vigência – 29 de Outubro de 2019. Assinatura – 23 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 114/2019 – HOSPITAL DE 
CARIDADE DE CANELA, CNPJ 88.210.794/0001-69, Inexigibilidade Artigo 25 Caput. Objeto – Prestação, pelo CONTRATADO, de serviço de assistência hospitalar para atendimento mé-
dico de urgência e emergência, internação clínica e cirúrgica, pediatria, obstetrícia, traumatologia anestesiologia, atendimento ambulatorial, exames radiológicos e laboratoriais, tomografias 
e outros afins, através do Sistema Único da Saúde, à população do Município de Canela. Vigência – 06 de Novembro de 2019. Assinatura – 23 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 
115/2019 – ÁLVARO MARIANO VIEZZER, CPF 136.793.090-15, LUIZ PEDRO VIEZZER, CPF 134.331.210-87. Dispensa de Licitação, art. 24, X. Objeto – Locação do imóvel destinada a 
instalação e funcionamento da Administração da Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento da Vigilância em Saúde e a Farmácia Municipal. Valor – R$ 15.0000,00 (quinze mil reais) 
mensais. Vigência – 23 de Maio de 2020. Assinatura – 23 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 116/2019 – MILENA CORREIA, CNPJ 17.601.889/0001-65, Chamamento Público 
09/2017. Objeto –Prestação de serviços para empresa que realize a captação de recursos financeiros. Valor – 10% (dez por cento) sobre o valor captado. Vigência – 23 de Maio de 2020. 
Assinatura – 23 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 117/2019 – Boeira Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ 08.618.458/0001-10. Dispensa de Licitação, art. 24, X. Objeto 
– Locação do imóvel à Rua Ourides de Souza Rodrigues, n° 16, Bairro São Luiz em Canela/RS destinada a aluguel social. Valor – R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais. Vi-
gência – 23 de Novembro de 2019. Assinatura – 23 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 118/2019 – R & G SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, CNPJ 29.469.298/0001-65. 
Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Contratação de profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único 
de Saúde – SUS. Especialidade em Otorrinolaringologia. Valor – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por consulta. Vigência – 23 de Maio de 2020. Assinatura – 23 de Maio de 2019.
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CONTRATO NÚMERO 119/2019 – FP SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 21.085.610/0001-05, Dispensa de Licitação, art. 24, I. Objeto – Prestação de serviços para 
realização de estudo de ondulações transversais (lombadas) do tipo A e B, total de 25 (vinte e cinco) unidades. Valor – R$ 18.958,00 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e oito reais). Vigência 
– 28 de Maio de 2020. Assinatura – 28 de Maio de 2019. CONTRATO NÚMERO 120/2019 – CARACOL TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ 04.466.598/0001-60, Dispensa de 
Licitação, art. 24, IV. Objeto – Realização do transporte escolar de alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Valor – R$ 323,33 (trezentos e trinta e dois reais e trinta e três centavos) 
por dia. Vigência –24 de Novembro de 2019. Assinatura – 28 de Maio de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 095/2018 – MAXIMAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 
LTDA ME, CNPJ 21.309.336/0001-00, Chamamento Público SMS 05/2018, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. PRAZO – 04 de maio de 2020. ASSINATURA – 03 de maio de 2019. 
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 041/2017 – RUY VIANNA ROCHA JUNIOR, CPF 398.249.260-20, Dispensa de Licitação, art. 24, X. VALOR – R$ 2.361,31 (dois mil, trezen-
tos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) mensais. PRAZO – 10 de abril de 2020. ASSINATURA – 03 de maio de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 065/2018 
– LUIZA HELENA MOSMANN, CPF 407.969.490-34; WANDERLEY JOSÉ RIGOTTO, CPF 180.816.900-00; YOLANDA PÜTEN RIGOTTO, CPF 190.901.880-53, Dispensa de Licitação, art. 
24, X. VALOR – R$ 7.272,32 (sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos) mensais. PRAZO – 26 de março de 2020. ASSINATURA – 03 de maio de 2019. TERCEIRO 
ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 184/2017 – NELSO BENETTI, CPF 108.683.640-53, Dispensa de Licitação, art. 24, X. PRAZO – 03 de novembro de 2019. ASSINATURA – 03 de maio 
de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 090/2018 – ADELAR KROHN ME, CNPJ 08.612.255/0001-17, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, Caput. VALOR – R$ 1.996,00 
(hum mil, novecentos e noventa e seis reais) por vaga asilar. PRAZO – 23 de abril de 2020. ASSINATURA – 03 de maio de 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 055/2017 
– GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME, CNPJ 12.362.578/0001-77, Tomada de Preços 03/2017. PRAZO – 05 de maio de 2020. ASSINATURA – 06 de maio de 2019. 
TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 034/2016 – RENATO TOMASINI, CPF 595.936.010-15, Dispensa de Licitação, art. 24, X. VALOR – R$ 1.432,00 (hum mil, quatrocentos e 
trinta e dois reais) mensais. PRAZO – 27 de abril de 2020. ASSINATURA – 09 de maio de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 116/2018 – WALDIR BERNARDO SANDER, 
CPF 148.033.130-91, Dispensa de Licitação, art. 24, X. VALOR – R$ 3.326,00 (três mil, trezentos e vinte e seis reais) mensais. PRAZO – 15 de maio de 2020. ASSINATURA – 15 de maio de 
2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 029/2017 – CLARO S/A, CNPJ 40.432.544/0001-47, Pregão Presencial 07/2017. VIGÊNCIA – 24 de março de 2020. FISCALIZAÇÃO 
– O fiscalizador do contrato passa a ser Natanael Ferreira Borges. ASSINATURA – 21 de maio de 2019. NONO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 173/2017 – GARCIA & NAGEL CONS-
TRUÇÕES LTDA ME, CNPJ 17.671.431/0001-82, Concorrência Pública 10/2017. PRAZO – 09 de junho de 2019. ASSINATURA – 21 de maio de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 118 /2018 – INTELIMAGEM MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 05.546.173/0002-04, Chamamento Público 05/2018. VIGÊNCIA – 18 de maio de 2020. ASSINATURA – 21 
de maio de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 056/2019 – CLEITON SCARIOT THIELE, CNPJ 11.175.111/0001-55, Pregão Presencial 08/2019. OBJETO – Fica excluído 
do presente contrato a prestação do serviço de cobertura fotográfica para o evento Festa Junina de Canela, o qual ocorreria no período de 21 a 30 de junho de 2019, devido ao cancelamento 
do mesmo. VALOR – R$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais). ASSINATURA – 23 de maio de 2019. SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 107/2017 – ATITUDE’S CONSTRU-
ÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA ME, CNPJ 11.171.143/0001-82, Tomada de Preços 07/2017. OBJETO – Fica incluído e suprimido da Cláusula Primeira – Do Objeto do referido Contrato, os 
serviços especificados nas planilhas. VALOR – Aditivado R$ 6.933,67 (seis mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) e Suprimido R$ 2.118,28 (dois mil, cento e dezoito 
reais e vinte e oito centavos). PRAZO – 02 de julho de 2019. ASSINATURA – 24 de maio de 2019. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 078/2017  – REALCRED PRESTADORA 
DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ 22.172.223/0001-79, Pregão Presencial 17/2017. VIGÊNCIA – 21 de maio de 2020. ASSINATURA – 29 de maio de 2019.

Canela, 06 de junho de 2019.

     Paulo Nestor Tomasini  Pedro Augusto Machado Schutz

>>> CONTINUAÇÃO DA SÚMULA DA PÁGINA ANTERIOR <<<

Bola 8 e Manipulados
da Serra dominam a
Segundona de Futsal

Na última sexta-
feira (31), foi dispu-
tada a 19ª rodada da 
Segunda Divisão do 
Campeonato Munici-
pal de Futsal. Abrin-
do a rodada, a equipe 
do Tequila venceu o 
SM Mármores por 5 
x 2, Tiago (2), Marce-
lo (1), Jodaer (1) e Jair 
(1) marcaram para 
a equipe vencedora. 
Lázaro e Leonardo di-
minuiram para o SM. 
Na segunda partida 
da rodada, o Suma-

riva venceu o Limi-
tados por 7 x 4. Pedro 
marcou 3 vezes, Mar-
quinhos e Cássio duas 
vezes cada para o Su-
mariva, Davison e 
Anderson marcaram 
dois gols cada para a 
equipe derrotada.

A 20ª rodada foi 
disputada na quar-
ta-feira (05), a equipe 
do Corínthians (foto) 
venceu o Bom Jesus 
por 3 x 0. A segun-
da partida da noite 
foi vencida pelo Rio 

Branco, por 4 x 2 em 
cima do U.R.G.

A 21ª rodada acon-
tece na segunda-fei-
ra, a equipe do Merce-
nários vai enfrentar 
o Polar em confron-
to direto na parte de 
cima da tabela. A se-
gunda partida da noi-
te seria entre União 
Rancho Grande e Sky 
Hotéis, mas a equipe 
do Sky Hotéis foi eli-
minada por não com-
parecer em quadra 
contra o Bola 8.

FOTO: FILIPE ROCH
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Sub-11 vai se encaminhando
para o final da primeira fase

Amanhã (08) 
acontece a 7ª rodada 
do Campeonato Muni-
cipal de Futsal Sub-11. 
A gurizada vem fazen-
do bons jogos durante 
o torneio, e esta roda-

da não será diferente. 
A equipe do C.F.A. Rico 
(foto) entra em qua-
dra para enfrentar a 
equipe do Leodoro de 
Azevedo “A”.

A segunda partida 

da rodada é entre Gê-
nios da Bola e Toque 
de Letra “A”. Fechando 
a rodada a equipe do 
Toque de Letra “B” en-
frentará o líder Edu-
caEsportes.

Campeonato Municipal de Futsal 
Sub-20 vai chegando ao fim

Hoje à noite será 
disputada a primei-
ra partida da grande 
final do Campeonato 
Municipal de Futsal 
Sub-20. A partida entre 
Tiririca e Rio Branco se 
inicia as 21 horas.

FOTO: FILIPE ROCH
A
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Vendedor de terrenos irregulares
foi preso nesta semana

Polícia Civil vem intensificando o combate ao comércio de lotes irregulares

Caiu mais um 
vendedor de terrenos 
irregulares em Cane-
la, em decorrência da 
segunda fase da Ope-
ração Invasões, com 
a intenção de comba-
ter a venda irregular 
de terrenos no Mu-
nicípio. Em inquérito 
policial que investiga 
o parcelamento irre-
gular do solo urba-
no, contratos falsos, 
estelionato e outros 
crimes desde novem-
bro do ano passado, a 
Polícia Civil monito-
rou áreas de invasão 
e responsáveis pelas 
vendas irregulares de 
lotes, terrenos e áreas.

Após inquérito 
policial, foram reu-
nidas mais de dez 
ocorrências policiais 
contra um investiga-
do, identificado como 
o principal vendedor 
de terrenos de forma 
irregular e criminosa 
em Canela, colhen-
do declarações, do-
cumentos e provas 
técnicas suficientes 
para que o Delegado 
Vladimir Medeiros, 

responsável pelas in-
vestigações, tivesse 
representado pela de-
cretação de sua prisão 
preventiva, sem prazo 
para cumprimento.

Aguinaldo de 
Lima Borges, o Bugio, 
foi detido na manhã 
desta segunda (3) pela 
Brigada Militar, tendo 
em vista que estava 
na condição de fora-
gido em razão do de-
ferimento do pedido 

de prisão pela Polícia 
Civil.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polí-
cia de Canela, infor-
mou que se trata da 
segunda fase da Ope-
ração Invasões, rea-
lizada inicialmente 
na cidade em abril de 
2017, quando quatro 
investigados haviam 
sido presos no curso 
das investigações.  Se-

gundo ele, “a prática 
criminosa envolve a 
venda de terrenos que 
jamais serão regu-
larizados pelos com-
pradores, que acabam 
no prejuízo, inclusive 
precisando derrubar 
as casas que constro-
em, pois se tratam de 
áreas públicas, que 
não podem ser vendi-
das, ou localizadas em 
área de preservação 
permanente, que não 

permitem constru-
ções, seja de madeira 
ou alvenaria”. Medei-
ros informou, ainda, 
que dividir um terre-
no em lotes menores, 
sem a devida autori-
zação, é crime, e que 
geralmente ocorrem, 
ainda, crimes am-
bientais por retirada 
de vegetação sem au-
torização devida.

A investigação, 
em fase de conclusão, 

é feita pelo Cartório de 
Combate à Corrupção, 
aos Crimes Contra a 
Administração Pú-
blica e à Lavagem de 
Dinheiro da Delegacia 
de Polícia de Canela. 
"Estamos apurando a 
participação de outros 
investigados na venda 
irregular de terrenos 
na cidade", esclareceu 
o Delegado Vladimir 
Medeiros.

Área irregulares
e intimidação
No final do mês 

de abril, a reportagem 
da Folha mostrou a 
realidade de algumas 
áreas invadidas em 
Canela. Nosso repór-
ter esteve no Distrito 
Industrial, na invasão 
conhecida como Miro-
ti, e negociou a venda 
de um terreno, com a 
maior facilidade.

Após a publicação 
daquela reportagem, 
a Folha de Canela so-
freu intimidações 
para que não mais 
realizasse matérias 
sobre algumas áreas 
invadidas.

Ações aconteceram em locais
como o Distrito Industrial, Saiqui, 
São Luiz, Santa Marta e Vila Dante

Bugio era um dos principais
vendedores de terrenos
irregulares em Canela
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Polícia Civil esclarece tentativa de
homicídio no Edgar Haack em Canela
A Polícia Civil de 

Canela segue dando 
prioridade nas inves-
tigações policiais de 
crimes graves, espe-
cialmente de homicí-
dio. Nesta semana, a 
Seção de Investigação 
identificou o autor de 
tentativa de homicí-
dio, ocorrido na área 
irregular conhecida 
como “Edgar Haack”, 
no dia 16 de maio deste 
ano. Na ocasião, após 
discussões, o crimi-
noso efetuou diversos 
disparos contra três 
pessoas, atingindo 
uma delas pelas cos-

tas. O investigado, que 
é de Santa Catarina, 
possui diversos ante-
cedentes policiais.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polí-
cia de Canela, infor-
mou que representou 
pela prisão preven-
tiva do indivíduo, 
destacando que o ór-
gão policial mantém 
prioridade absoluta 
em investigações de 
crimes de homicídio, 
obtendo índices de es-
clarecimento que ul-
trapassam os 95% nos 
últimos anos no Mu-

nicípio. A autoridade 
policial destacou a de-
dicação dos policiais 
civis, novamente soli-
citando à comunidade 

que traga informações 
sobre a criminalidade 
em Canela, sendo ga-
rantido o sigilo das in-
formações.
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Dupla que furtou
estabelecimento

comercial é detida 
em Canela

Na noite de ter-
ça-feira (04), por volta 
das 23h40min, a Bri-
gada Militar de Cane-
la foi acionada para 
verificar uma ocor-
rência de furto em um 
mercado na Rua João 
Pessoa.

Os autores que-
braram dois vidros 
da janela frontal e ao 
perceberem a chega-
da da viatura fugiram 
em direção ao Bairro 
Canelinha.

Os suspeitos, um 

homem e uma mu-
lher, em revista pesso-
al, foi encontrado um 
facão, uma garrafa de 
cachaça, duas garra-
fas de refrigerante e 
R$50,00 em dinheiro.

Os autores foram 
presos em flagrante, 
ela de 19 anos, e ele de 
23 anos com antece-
dentes por furtos.

O proprietário do 
estabelecimento este-
ve no local e reconhe-
ceu os objetos como 
sendo do mercado.
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Homem é preso
com maconha

e munições
Na madrugada de 

sábado (01), por volta 
das 02h, após receber 
denúncias de um pon-
to de tráfico de drogas 
na Rua Wanderlei 
Conceição Stopassola, 
Bairro São José, a Bri-
gada Militar realizou 
averiguações e avistou 
um indivíduo, que ao 
perceber a presença 
da viatura correu para 

o interior da casa.
Ele foi abordado e 

revistado, sendo en-
contrado com ele 10,5 
gramas de maconha e 
três munições intac-
tas de calibre 32.

O autor de 32 anos, 
com antecedente por 
tráfico de drogas, foi 
preso e conduzido a 
delegacia onde foi re-
gistrada a ocorrência.

Chefe dos “Bala” deve
permanecer preso, por

acusação de duplo homicídio
A Polícia Civil de 

Canela considera es-
clarecido o duplo ho-
micídio ocorrido na 
cidade na noite de 214 
de maio deste ano, na 
Rua Gabriel de Sou-
za, n° 535, Bairro São 
Rafael, quando João 
Paulo dos Reis Pereira 
e Valdomiro da Silva 
foram mortos com 
diversos disparos de 
arma de fogo.

Segundo apurado 
pela Seção de Investi-
gações, o autor do cri-
me é apontado como 
líder de uma facção 
criminosa com atu-
ação na cidade e re-
gião. O crime foi mo-
tivado por vingança.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 

da Delegacia de Polí-
cia de Canela, infor-
ma que, em diligên-
cias realizadas neste 
feriado (quinta e sex-
ta-feira passadas), a 
Seção de Investigação 
esteve em outras cida-
des a procura de con-
firmações da autoria. 
A autoridade policial 
diz que os agentes po-
liciais, em dedicada 
investigação policial, 
coletaram informa-
ções suficientes para 
apontar o investigado 
como autor dos dis-
paros. Ele foi preso a 
pedido da Polícia Civil 
de Canela. 

Os autos do in-
quérito policial de-
vem ser remetidos à 
Justiça nos próximos 

Grislei está no Presídio
Estadual de Canela

dias. Com isso, a Po-
lícia Civil de Canela 
acredita Grislei Gon-
çalves Leal, 34 anos, 
que era gerente local 
de uma facção co-

nhecida como “Bala 
na Cara”, que está 
no Presídio de Cane-
la, permaneça preso 
para responder pelo 
crime.

Concluídas investigações
sobre a execução de Ruã
Velho de Souza, em 2018

A Polícia Civil de 
Canela concluiu, nes-
ta segunda (3), as in-
vestigações relativas 
ao homicídio pratica-
do contra Ruã Velho 
de Souza, na época 
com 24 anos, ocorri-
do em 18 de maio de 
2018, na Rua Primeiro 
de Janeiro, no Bair-
ro Santa Marta. Na 
ocasião, a vítima foi 
atingida por 38 dispa-
ros de arma de fogo 
calibre 9mm quando 
se encontrava em sua 
residência, um ponto 
de venda de drogas 
localizado em frente 
à Escola Adolfo Seibt. 

As investigações, 
segundo a Polícia Ci-
vil, indicam que o 
crime se deu por vin-
gança, em razão de 
que, naquela noite, a 
vítima e o autor dos 
disparos envolve-

ram-se em uma dis-
cussão e briga em um 
bar. Após, o autor foi 
à residência da víti-
ma para se vingar, 
matando Ruã com di-
versos disparos.

O autor tem an-
tecedentes policiais 
por roubo, desacato, 
ameaça, tráfico e ho-
micídio.

O Delegado Vla-
dimir Medeiros, ti-
tular da Delegacia de 
Polícia de Canela, re-
feriu que a Seção de 
Investigação, apesar 
das dificuldades para 
apurar o fato, realizou 
coleta de informa-
ções desde a noite do 
ocorrido, concluindo 
pela responsabilida-
de do autor.

A autoridade po-
licial informou que, 
nos últimos cinco 
anos, a Polícia Civil 

de Canela possui cer-
ca de 95% de escla-
recimento no crimes 
de homicídio ocor-
ridos na cidade, que 
somam 30 desde o 

início do ano de 2014, 
quando passou a mo-
nitorar os crimes vio-
lentos contra a vida 
- homicídios e latro-
cínios.

Jovem foi executado com
mais de 18 tiros em disputa do

tráfico de drogas em Canela
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Casal de irmãos
é preso com

maconha
Na manhã de sex-

ta-feira (31), a Brigada 
Militar de Canela em 
patrulhamento no 
Bairro Santa Marta 
avistou dois indivídu-
os em atitude suspei-
ta, que ao perceberem 
a presença da viatura 
demonstraram ner-
vosismo. Eles foram 
a abordados, sendo 
constatado que a ado-
lescente de 16 anos 
estava segurando na 
mão um tijolo de ma-
conha pesando 45,7 
gramas. Junto com 
ela estava seu irmão 
de 25 anos, com diver-
sos antecedentes por 
furtos, roubo e tráfi-
co de drogas. Ambos 
foram conduzidos a 
delegacia onde foi re-
gistrada a ocorrência 
e liberados. Por volta 
das 11h20min, após 
finalizar a documen-

tação da ocorrência, 
a guarnição ao passar 
pelos dois na Rua Fe-
lisberto Soares, pró-
ximo a Catedral de 
Pedra, o mesmo ra-
paz debochou dos po-
liciais e falou: “vamos 
lá de novo trouxão?”, 
fazendo menção de 
ser algemado.

A guarnição pro-
cedeu nova aborda-
gem, momento em 
que a irmã adoles-
cente empurrou os 
Policiais Militares no 
intuito de impedir que 
seu irmão fosse alge-
mado. Ambos foram 
novamente conduzi-
dos a delegacia por 
desacato. Na Delega-
cia, o indivíduo ainda 
tentou intimidar o Po-
licial Civil dizendo que 
ele “poderia receber 
uma visita durante a 
noite”.
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Quanto vale a tampinha que você joga fora?
Na Apae de Canela, vale muito. Entidade usa programa socioambiental para
garantir recursos financeiros que mantém atividades com alunos especiais

Aquela tampinha 
plástica que você ig-
nora ao jogar no lixo 
tem movimentado 
uma economia soli-
dária – e sustentá-
vel – no Rio Grande 
do Sul. Há quase três 
anos, um programa 
socioambiental pro-
põe que entidades as-
sistenciais coletem, 
separem e troquem 
as tampinhas por di-
nheiro. Aqui em Ca-
nela, duas entidades 
estão cadastradas no 
programa, a Apae e o 
Oásis Santa Ângela.

Na prática, a tam-
pinha vira moeda so-
lidária e mobiliza a 
sociedade a dar o des-
tino adequado aos re-
síduos plásticos.

A Apae Canela, 
por exemplo, já obteve 
mais de R$ 3 mil pelas 
tampinhas coletadas, 
valor que auxilia nos 
programas realizados 
com os alunos da Es-
cola Especial Rodolfo 
Schlieper, financian-
do desde atividades de 
campo a pagamento 
dos funcionários.

Cada tampinha 
faz a diferença
O slogam da cam-

panha já diz tudo, 
cada tampinha faz a 
diferença. Após serem 
coletadas, as tampi-
nhas são separadas, 
embaladas e levadas 

Alunos da Escola Neusa Mari Pacheco ajudando na triagem
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para Porto Alegre, 
aonde são pesadas. 
Sete dias após a entre-
ga, o dinheiro já está 
na conta.

A Apae já realizou 
duas trocas, mas quer 
muito mais. Na tarde 
de ontem (6), a repor-
tagem da Folha esteve 
no salão da entidade, 
aonde acompanhou 
um pouco deste traba-
lho de limpeza e sepa-
ração das tampinhas. 
Nesta tarde, alunos 
do sexto estavam au-
xiliando no traba-
lho, como atividade 
da Semana do Meio 
Ambiente. Segundo a 
professora Paola Ca-
zzanelli, que acom-
panhava a turma, a 
escola tem um pro-
grama de reciclagem 
com recolhimento 

de latas e plástico, as 
tampinhas, mandam 
para a Apae. “Os alu-
nos tinham curiosida-
de sobre o que era fei-
to com as tampinhas, 
então, trouxemos eles 
para auxiliar no tra-
balho de limpeza e se-
paração”, disse a pro-
fessora.

Cira Alves Dutra, 
responsável pelo Ad-
ministrativo da Apae, 
reforça que existe todo 
um trabalho de tria-
gem das tampinhas, 
separação por cor e a 
forma de embalar. “Se 
não for tudo certinho, 
a entidade é excluí-
da do programa”, diz 
Cira, que realiza este 
trabalho em conjunto 
com a professora Ro-
sângela Aguiar, tam-
bém da Apae.

Todo o material não plástico é retirado
e as tampinhas separadas por cor

Outros materiais 
também são
bem-vindos
A Apae quer di-

fundir essa ideia na 
comunidade, pois são 
muitos os materiais 
que servem de moeda 
solidária. Muitas coi-
sas que acabam indo 
para o lixo, fazem di-
ferença para as enti-
dades.

Por exemplo, tam-
pas de potes plásticos, 
latas de tinta, emba-
lagens de perfumes e 
desodorantes, lacres 
de alumínio, canu-
dinhos, tampas de 
margarina, sacos de 
batata e até cartelas 
de medicamento, tudo 
isso vira dinheiro vivo 
para a Apae. Os lacres, 
vão virar ração para a 

amigo bicho.

Participe, recicle
e ajude
Para participar 

deste corrente ecoló-
gica e solidária é mui-
to fácil, basta separar 
este tipo de material e 
levar até a Escola Ro-
dolfo Schlieper, o resto 
fica por conta do pes-
soal da Apae.

Sobre o projeto
O tampinha legal 

é um projeto do Insti-
tuto SuntenPlast, com 
o objetivo de fazer a 
matéria-prima retor-
nar para a indústria, 
tendo caráter educati-
vo, sensibiliza a popu-
lação sobre a destina-
ção correta do plástico, 
fazendo com que o 

material seja descar-
tado adequadamen-
te, contribuindo para 
a transformação de 
matéria-prima das in-
dústrias, além de con-
tribuir com entidades 
assistenciais.

As entidades são 
orientadas a separar 
as tampinhas por cor, 
o que aumenta o valor 
agregado do produto, 
e a armazená-las em 
sacos de batata, para 
que haja ventilação 
e se evite o acúmulo 
umidade. As tampi-
nhas devem estar lim-
pas. Após a coleta, são 
levadas para pesagem 
e entrega na Fundação 
Gaúcha dos Bancos So-
ciais. Sete dias depois, 
as entidades recebem 
o dinheiro.



Sexta-feira, 7 de junho de 2019 OPINIÃO .23

Pai, acho que ele 
calçou as botas 

trocadas.

Conhecer o
passado para
projetar o futuro
O projeto, lançado 

ontem, é digno de mé-
rito, afi nal, investir na 
área do conhecimento 
e tecnologia é a gran-
de sacada. Além de ser 
uma atividade não po-
luente (já que estamos 
na Semana do Meio 
Ambiente), é a que 
mais gera riquezas nos 
tempos atuais. Como 
citado, na noite de ter-
ça (4), as cinco maiores 
empresas do planeta 
hoje são Google, Face-

book, Microsoft, Apple 
e Amazon.

Conhecimento e in-
formação são as maio-
res riquezas deste século.

Por outro lado, co-
nhecimento não é ape-
nas tecnologia, é ser 
capaz de olhar para o 
passado e projetar o fu-
turo.

Eu trabalhava na 
Prefeitura de Canela, 
quando em 2000 foi 
lançado um projeto 
chamado Canela Tec-
nópole. Salvos diferen-
ças temporais, como 
o termo “startup”, o 

projeto lançado essa 
semana muito se as-
semelha ao de 2000. 
Durante algum tempo, 
Canela chegou a ter 
uma incubadora com 
até 8 empresas da área 
da tecnologia ou de ati-
vidades “limpas”.

Tudo se acabou.
Conto esta “esto-

rinha” para dizer que, 
independente do que 
acontecer nos próxi-
mos anos, a cidade 
deve manter boas ini-
ciativas, como esta do 
“Cidade empreende-

dora”. Se as adminis-
trações passadas não 
tivessem abandonado 
o projeto de 2000, se-
riam quase 20 anos 
dedicados na cidade à 
tecnologia e hoje pode-
ríamos ser referência 
no País.

Como eu disse, co-
nhecimento é a maior 
riqueza deste século.

Aproveito para dei-
xar aqui registrado o 
grande trabalho que 
está sendo desenvolvi-
do por Luciano Melo na 
Secretaria da Fazenda. 
Aí que eu me refi ro!

Destaque Folha
Falta uma semana 

para o maior evento de 
premiação da Região. 
Estamos preparando 
tudo com muito cari-
nho para nossos convi-
dados. Quem for, verá 
uma grande festa! Que-
ro aproveitar o espaço 
para pedir aos nossos 
convidados para que 
cheguem cedo, preten-
demos iniciar o evento 
pontualmente às 20h!

Temporada
de Inverno
Foi lançada, quar-

ta, a Temporada de In-
verno deste ano, nova-
mente com o anúncio 
de shows gratuitos e 
muita movimentação 
na cidade. Aliás, em 
nosso levantamento 
de dados do Destaque 
Folha deste ano, se vê 
bem o tripé de secre-
tarias que alavancam 
a aceitação do gover-
no Constantino Orso-

lin. Juntas, Educação, 
Obras e Turismo repre-
sentam mais de 70% 
da aceitação da comu-
nidade.

Reconhecimento
é muito legal
É uma palavra 

muito em voga e usa-
da no último projeto 
lançado pela Prefeitu-
ra de Canela: Cidade 
empreendedora! Sem 
me adentrar no pro-
jeto, que tem extensa 
matéria nesta edição, 
é necessário elogiar a 
iniciativa da Prefeitu-
ra em homenagear as 
empresas que mais ar-
recadam impostos na 
cidade. A grande maio-
ria deles são meus 
clientes, empresas só-
lidas, que geram em-
prego e renda aqui na 
cidade. Para eles, fi ca 
aqui o registro do res-
peito da Folha de Cane-
la pelo que fazem em 
nossa cidade.

Por causa da
política, fi z
terapia, mas
dormi no divã
Esquerda e direita 

descrevem, na política, 
cada uma, posições auto-
ritárias.  A liberdade não 
possui relação horizon-
tal com o autoritarismo. 
Eu pertenço a um grupo 
de pessoas que defende o 
livre arbítrio, como tam-
bém faço parte de uma 
profi ssão que preza pela 
liberdade, principalmen-
te a de expressão.

Engraçado como os 
defensores de posições 
políticas acreditam que 
a imprensa tem a obri-
gação de proliferar suas 
ideias e, se algum veí-
culo não concorda, vira 
alvo de críticas na inter-
net.

Eu mesmo, sou 
considerado assim pe-
los partidos políticos. O 
MDB, por exemplo, acre-
dita que sou PDT e não 
gosto deles. Inclusive, o 
investimento da admi-
nistração municipal na 
Folha é o menor entre os 
veículos da região e essa 
foi a justifi cativa que re-
cebi de pessoas de dentro 
da Prefeitura.

Já o pessoal do PDT 

Afi nal, porque as
pessoas rotulam 
umas às outras?
O lado esquerdo do 

cérebro é responsável 
pelo pensamento "lógi-
co". Este é o raciocínio 
exato, detalhado e mi-
nucioso que precisa-
mos, por exemplo, para 
a matemática. Tam-
bém usamos o lado es-
querdo do cérebro para 
controlar nossa fala.

Já o lado direito do 
cérebro é a parte "artís-
tica", relacionando-se 
com o entendimento 
e a interpretação do 
mundo que nos cerca, 
mas, geralmente, não 
com a fala.

O lado direito do 
cérebro examina as 
situações e problemas 
em geral e dá uma res-
posta ou solução ime-
diata, bem diferente da 

maneira como funcio-
na o lado esquerdo.

O curioso é que tudo 
isso pode se inverter, se 
inverter, se você é ca-
nhoto, por exemplo…

Mas, quando se 
fala de política, as pes-
soas se rotulam de es-
querda, direita, coxi-
nha, mortadela…

Eu já tentei enten-
der isso com meus dois 
lados do cérebro e ain-

da não consegui che-
gar a uma conclusão 
de porque as pessoas 
se acham melhores do 
que as outras porque se 
consideram de direita 
ou esquerda, do partido 
A ou do partido B.

Melhor, mesmo, 
seria, se elas guar-
dassem suas opiniões 
para elas mesmas, não 
usando as redes sociais 
como latrina.

Ofício SMGPG/DLC n.º 222/2019

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

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 13/2019 – Contrata-
ção de seguro total, para 61 (sessenta e um) veículos que 
compõe a frota de veículos ofi ciais do Município de Cane-
la, com assistência de 24 (vinte e quatro) horas – 7 dias de 
semana, guincho com KM livre e ofi cina de livre escolha, 
com cobertura de: colisão, incêndio, roubo e furto, danos 
materiais e pessoais, acidentes pessoais e de terceiros, 
morte, invalidez permanente para terceiros.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 09/2019 - Contra-
tação de empresa para reformas das instalações pluviais 
e pavimentações do pátio da EMEIEF Bertholdo Oppitz.

EDITAL DE ALTERAÇÃO CHAMAMENTO PÚBLICO 
08/2017 -  Credenciamento de instituições fi nanceiras 
para prestação de serviços bancários de recolhimento de 
tributos e demais receitas municipais através de DAM, em 
padrão FEBRABAN.

EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
09/2019 -  Registro de preços para aquisição de equipa-
mentos de informática.

Informações poderão ser obtidas no Departamento de 
Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Ca-
nela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou 
através do       e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br.

Canela, 06 de junho de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Pai, acho que ele 
calçou as botas 

Normal fi lhão, tem
gente que ainda não
sabe a diferença de
direita, esquerda e

o que é certo...

acha que eu sou PP, pelo 
fato de ter alguns ami-
gos nesta sigla. E o pes-
soal do PP, jura que eu 
sou PDT, afi nal, trabalhei 
no governo Vellinho.

Eu já fi z até terapia, 
para entender porque 
nenhum partido político 
de Canela gosta de mim 
(mas acabei dormindo 
no divã).

Recentemente foi a 
turma do PSL de Canela 
que me rotulou de es-
querdista, como se nin-
guém pudesse ter uma 
posição mais à direita 

sem ser fi liado à sigla, 
ter um adesivo do 17 no 
vidro do carro ou usar 
expressões como “tropa” 
e “soldado” sem nun-
ca ter sido militar. Pior, 
ameaçando como se só 
eles fossem “machos” 
ou têm “pólvora” (nossa, 
#medo).

Aí você percebe que 
até mesmo aqueles que 
querem se lançar como 
novidade acabam fazen-
do a tal de “velha políti-
ca” e chega a conclusão 
de que os partidos são 
apenas uma reverbera-

ção das pessoas que os 
compõem.

É desanimador ver 
esse quadro, ainda mais 
com um novo ano de 
eleição se aproximando e 
pessoas já falando como 
candidatas. Mas, pelo 
menos estamos crian-
do uma sociedade mais 
crítica, menos presos a 
rótulos e mais afeita a 
boas ideias. Quem sabe 
um dia, a classe política 
em geral mude, mas não 
vai ser hoje, nem ama-
nhã, ainda vai levar um 
tempo.
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34º Natal Luz
terá um Natal
elegante e
tradicional

A Gramadotur promoveu na tarde des-
ta quinta-feira, dia 06, a apresentação do 
conceito e projeto cenográfico do 34º Natal 
Luz Gramado. O projeto foi criado pela dire-
tora de decoração, Cláudia Casagrande e a 
apresentação aconteceu no Teatro Elisabeth 
Rosenfeld em Gramado. Durante a apresen-
tação, Cláudia Casagrande, afirmou que "a 
decoração natalina tem a responsabilidade 
de inserir o espírito de natal na cidade. Este 
ano trabalhei um conceito lúdico e também o 
religioso, é um natal tradicional e elegante”.

FOTO: CLEITON
 TH

IELE


