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“Mantenha
a esperança e a 
fé em qualquer 
circunstância e 
não permita que 
o desânimo e a 
tristeza se
aproximem”.

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS

Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

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
Inscrições até 3 de julho de 2019

Curso: Direito Internacional e
Empresarial - Ministrado em Inglês
Data: 12 de julho de 2019
Horário: sexta-feira, das 19h às 22h
Inscrições até 07 de julho de 2019

Curso: Fraude à Execução no
Processo do Trabalho
Data: 16 e 17 de julho de 2019
Horário: terça e quarta-feira, das 19h às 22h
Inscrições até 10 de julho de 2019

Curso: Workshop de Educação Financeira: 
Precisamos Falar de Dinheiro
Data: 15, 16 e 17 de julho de 2019
Horário: segunda e terça-feira, das 19h às 
22h30min, e quarta-feira, das 19h às 21h
Inscrições até 10 de julho de 2019

Curso: Blockchains, Bitcoins e Além
Data: 18 a 26 de julho 2019
Horário: quintas e sextas-feiras, das 
18h30min às 22h30min
Inscrições até o dia 14 de julho de 2019

Curso:Desenho de Sistema de
Disputas: Como Analisar os Confl itos na 
Contemporaneidade
Data:  20 de julho de 2019
Horário: Sábado, das 8h às 12h e das 13h
às 17h
Inscrições até o dia 16 de julho de 2019

Curso: Intensivo de Instagram
para Negócios - Parceria UCS e ACIC
Data: 22 a 26 de julho de 2019
Horário: segunda a sexta-feira, das 18h30min 
às 22h30min
Inscrições até o dia 17 de julho de 2019

Curso: Coaching para Negócios
Data: 7 a 29 de agosto de 2019
Horário: quartas e quintas-feiras, das
19h às 22h
Inscrições até 2 de agosto de 2019

Amanhã, 29 de ju-
nho, comemora-se o dia 
de São Pedro e São Paulo.

A solenidade de São 
Pedro e de São Paulo é 
uma das mais antigas 
da Igreja, sendo anterior 
até mesmo à comemo-
ração do Natal. 

Já no século IV havia 
a tradição de, neste dia, 
celebrar três missas: a 
primeira na basílica de 
São Pedro, no Vaticano; 
a segunda na basílica de 
São Paulo fora dos mu-
ros e a terceira nas ca-
tacumbas de São Sebas-
tião, onde as relíquias 
dos apóstolos fi caram 
escondidas para fugir da 
profanação nos tempos 
difíceis.

Estas são festivi-
dades típicas da Igreja 
Católica, em honra ao 
martírio dos apóstolos 
São Pedro e São Paulo.

A festa de São Pedro 
é uma das mais come-
moradas entre as cha-
madas “festas juninas”.  
Normalmente, nestas 
celebrações são feitas 
muitas quermesses, ar-
raias e grandes foguei-
ras, assim como aconte-
ce no Dia de São João.

Os cristãos ortodo-
xos também ressaltam 
esta festa, mas fazem 
no dia 12 de julho

A origem desta ce-
lebração é muito antiga 
e, supostamente, ocor-
reu em 29 de junho, pois 
teria sido a data do ani-
versário de morte e do 
translado das relíquias 
de ambos os santos.

Pedro era um pes-
cador, foi apontado por 
Jesus como seu sucessor 
entre os doze apóstolos 
e teve a missão de cons-
truir uma igreja que 
continuasse a obra de 
Jesus.

Por outro lado, Pau-
lo de Tarso não esteve 
entre os doze discípu-

los que seguiram Jesus 
mais de perto e inclusi-
ve, perseguia cristãos. 
No entanto, converteu-
se e tornou-se um dos 
grandes evangelizado-
res da igreja primitiva.

Ambos morreram 
martirizados. São Pe-
dro foi crucifi cado, mas 
pediu para que a cruz 
fi casse de cabeça para 
baixo, pois não se sentia 
digno de ter a mesma 
morte que seu mestre. 
Já São Paulo foi degola-
do em Roma.

Esta data ainda é 
considerada o Dia do 
Papa, pois São Pedro, se-
gundo os católicos, foi o 
primeiro Papa da Igreja, 
além de ter sido o que 
permaneceu por mais 
tempo com esse título 
(37 anos).

Como será o
inverno no RS.
Não será rigoroso e 

deve apresentar muitos 
dias amenos ou quentes 
intercalados com epi-
sódios pontuais de frio 
mais intenso neste ano, 
antecipa a METSUL Me-
teorologia. E, repetindo 
o que se observou em 
grande parte do outo-
no, terá chuva acima da 
média.

A estação transcor-
rerá integralmente ou 
em grande parte sob um 
quadro limite entre El 
Niño fraco e neutralida-
de no Oceano Pacífi co. 
O evento de El Niño em 
curso no Oceano Pacífi co 
Equatorial é fraco e com 
características Modoki 

em que o aquecimento 
se concentra na parte 
central do oceano. Isso 
faz com que o impacto 
do fenômeno oceânico
-atmosférico seja menor 
no Sul do Brasil.

As jornadas mais 
frias costumam ocorrer 
sob infl uência de ciclo-
nes extratropicais in-
tensos no Atlântico Sul 
e que são responsáveis 
por impulsionar massas 
de ar muito gelado para 
o Estado.

Quando o frio está 
acompanhado de um ci-
clone potente, é comum 
os gaúchos terem o ven-
to Minuano, sensação 
térmica negativa, míni-
mas muito baixas, gea-
da ampla e em alguns 
casos neve. Ocorre que 
mesmo durante o in-
verno são normais dias 
com calor em qualquer 
mês da estação, espe-
cialmente durante agos-
to e setembro, e 2019 não 
fugirá à regra.

A chuva no inverno 
de 2019 deve fi car acima 
da média na maior par-
te do Rio Grande do Sul e 
na maioria das áreas do 
Sul do Brasil. É altamen-
te provável que ocorram 
eventos regionalizados 
de chuva em altos vo-
lumes em curto perío-
do que podem provocar 
cheias de rios e inunda-
ções. 

O quadro de frio in-
tenso escasso até agora, 
contudo, deve mudar 
com a chegada da es-
tação à medida que en-
tre este fi m de junho e 

o começo de julho são 
esperadas massas de ar 
polar de maior intensi-
dade alcançando o Sul 
do Brasil.

Julho tende a ser o 
mês mais frio da esta-
ção. Ao menos duas in-
cursões polares devem 
ser fortes em julho, uma 
já no começo do mês e 
outra provavelmente 
no fi nal. Já agosto e se-
tembro devem ter dias 
frios, com períodos até 
gelados, mas o número 
de jornadas de tempera-
tura amena ou de calor 
aumenta.

Tradicionalmente 
os dois meses registram 
dias de forte a intenso 
calor que lembram jor-
nadas até de janeiro e 
fevereiro com marcas 
perto ou acima de 35ºC 
e em 2019 não deve ser 
diferente.

A história do clima 
gaúcho mostra muitos 
invernos que não che-
garam a ser rigorosos, 
mas tiveram uma ou 
duas ondas de frio pode-
rosas, até com grandes 
nevadas, caso de agosto 
de 1965. 

A neve é fenômeno 
que somente pode ser 
previsto em curto pra-
zo, dias ou horas antes, 
mas em anos passados 
que tiveram caracterís-
ticas similares às ob-
servadas no primeiro 
semestre de 2019 houve 
eventos de neve no Sul 
do Brasil. Portanto pode-
remos ter neve este ano. 

Fonte: Metsul Mete-
reologia.
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Nova Petrópolis e Picada 
Café são as únicas com

100% de transparência na 
internet da Região

O Tribunal de 
Contas do Estado (TCE
-RS) disponibilizou 
nova versão do Rela-
tório da Transparên-
cia, que traz os resul-
tados obtidos a partir 
da avaliação dos sites 
das Prefeituras e Câ-
maras de Vereadores 
de todo o Estado. 

O levantamento 
foi realizado durante 
o ano de 2018, utili-
zando como parâme-
tro os preceitos pre-
vistos em normativas 
que regulamentam 
a obrigatoriedade da 
divulgação de dados, 
como a Lei de Acesso 
à Informação – LAI 
(Lei nº 12.527/2011). 
Somente a transpa-
rência ativa foi obje-
to de análise, ou seja, 
aquelas informações 
que estão disponíveis 
nos sites sem que o 
cidadão precise soli-

citá-las.
Nova Petrópolis 

e Picada Café são as 
cidade mais transpa-
rentes, seguidas por 
Gramado, Canela e 
São Chico, respecti-
vamente. Veja abaixo 
o percentual de itens 
atendidos por cidade.

Cidade Câmara Prefeitura

Canela 100% 95%

Gramado 98% 99%

Nova Petró-
polis

100% 100%

Picada Café 100% 100%

São Francisco 
de Paula

88% 97%
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Cedência do
Centro de Feiras
para a Feira de

Inverno deve ser 
aprovada na

próxima segunda
A Câmara de Ve-

readores de Canela 
deveria ter votado, no 
último dia 17, a cedên-
cia do Centro de Feiras 
de Canela para a AM-
PEC – Associação das 
Micro e Pequenas Em-
presas de Canela, para 
a realização da Feira 
de Inverno, que acon-
tecerá de 5 de julho a 4 
de agosto. Não votou.

O vereador Car-
los Oliveira, o Carlão 
(PDT), pediu vistas e 
impediu a apreciação 
do PL 40/2019, que pre-
via a cedência gratuita 
do espaço para a rea-
lização da Feira. A dú-
vida do vereador era 
quanto a escolha do 
espaço do restaurante 
e também à maneira 
que a AMPEC alugava 
os espaços. Inflama-
do, em tribuna, classi-
ficou a cedência como 
a “vergonha das ver-
gonhas”.

Na terça (25), 
membros da Associa-
ção se reuniram com 
Carlão, o Presidente do 

Legislativo canelense, 
Marcelo Savi (MDB), 
a vereadora Carmen 
Lúcia de Moraes (PP), 
e o vereador Merlin 
Jone Wulff (PDT). Fo-
ram informados que 
ano a ano, é a AMPEC 
que realiza diversas 
benfeitorias no Centro 
de Feiras, desde PPCIs 
provisórios a manu-
tenções pontuais.

Após os esclareci-
mentos, o projeto deve 
ir à votação na segun-
da (1º), com aprovação 
da Casa Legislativa, 
absurdos quatro dias 
antes do início do 
evento.

P a r a l e l a m e n -
te à Feira de Inverno 
acontece a Festa Co-
lonial de Canela e, ao 
que parece, alguns ve-
readores demonstra-
ram desinformação 
quanto à diferença 
dos eventos e de como 
funciona um evento 
privado. Após a desne-
cessária polêmica, o 
evento deve acontecer 
normalmente.

Reunião com Associação trouxe luz
ao pouco conhecimento que alguns

vereadores tinham sobre a Feira de Inverno
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SÚMULA DE EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
O Executivo Municipal, atendendo ao disposto no art. 5º do Decreto-Lei 195/67, torna público que efetuará a cobrança da 

Contribuição de Melhoria referente às obras de pavimentação na via descrita abaixo:

Os Editais completos estão disponíveis no mural de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal de Canela e no site do Município 
www.canela.rs.gov.br.

Canela, 28 de Junho de 2019.
Constantino Orsolin - Prefeito Municipal

EDITAL LOGRADOURO TRECHO LEI MUN.

21/2019 RUA PREFEITO BERTOLDO OPPITZ Trecho entre as Ruas Egon I. Jung e Alfredo Felix Angeli. 3.527/2014 e 
3.607/2014

22/2019 RUA OLAVO LUIZ DA SILVA Trecho entre as Ruas Dr. Ruy Vianna Rocha e 65,00 m 
após a Rua Luiz Moraes.

3.528/2014 e 
3.608/2014

23/2019 RUA ALVIM MARTINS DE OLIVEIRA Trecho entre as Ruas Dr. Ruy Vianna Rocha e Luiz 
Moraes.

3.529/2014 e 
3.609/2014

24/2019 RUA LUIZ MORAES Trecho entre as Ruas Olavo Luiz da Silva e Dr. Esmeraldo 
Mendes Pereira.

3.530/2014 e 
3.610/2014

25/2019 RUA LUIZ FACCHIN Trecho entre as Ruas Olavo Luiz da Silva e Ourides S. 
Rodrigues.

3.531/2014 e 
3.611/2014

26/2019 RUA ERNILDO WALDOLINO JACKS Trecho entre as Ruas Olavo Luiz da Silva e Ourides S. 
Rodrigues.

3.532/2014 e 
3.612/2014

27/2019 RUA DR. ESMERALDO MENDES 
PEREIRA

Trecho entre as Ruas Dr. Ruy Vianna Rocha e Luiz 
Moraes.

3.533/2014 e 
3.613/2014

28/2019 RUA OURIDES SOUZA RODRIGUES Trecho entre as Ruas Dr. Ruy Vianna Rocha e Luiz 
Facchin.

3.534/2014 e 
3.614/2014

29/2019 RUA BERNARDINO TIMÓTEO DA 
FONSECA

Trecho entre a Av. Cônego João Marchesi e Rua Felisber-
to de Moraes.

3.535/2014 e 
3.615/2014

30/2019 RUA JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA Trecho entre as Ruas Patrício Zini Sobrinho e Theobaldo 
Weber.

3.536/2014 e 
3.616/2014
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Câmara
aprova

isenção de 
taxa para o 

Hospital
de Canela

Em 2018, o vereador 
Marcelo Savi protocolou 
uma emenda para incluir 
a previsão da renúncia 
no orçamento municipal 
da Taxa de Coleta de Lixo 
em 100% para o Hospital 
de Caridade de Canela, R$ 
9 mil a menos de despesa 
para a Casa de Saúde. 

“Não se têm dúvidas de 
que o Hospital de Caridade 
de Canela passa por enor-
mes dificuldades finan-
ceiras e que toda a ajuda, 
tanto da sociedade quanto 
do Poder Público, são fun-
damentais para a institui-
ção”, lembrou o vereador. 
“O valor certamente au-
xiliará em investimentos 
em outras áreas da saúde 
dentro do Hospital de Ca-
ridade de Canela”.

O projeto foi aprovado 
por unanimidade pelos 11 
vereadores, na última se-
gunda.

Concessão da Casa de Pedra vai a
votação na próxima segunda-feira
Um dos temas polêmi-

cos junto à comunidade 
nas últimas semanas, o 
projeto de lei que autoriza 
a concessão do Teatro Casa 
de Pedra para a iniciati-
va privada vai a votação 
na próxima segunda (01), 
conforme garantiu o presi-
dente da Câmara de Cane-
la, vereador Marcelo Savi 
(MDB).

Representantes de dois 
segmentos específicos re-
clamam da concessão: ar-
tesão que ocupam as ca-
sinhas no jardim atrás da 
Casa de Pedra e artistas 
que reivindicam o uso do 
teatro.

O projeto de lei já teve 
protocolado um substituti-
vo, que aumenta o tempo 
obrigatório de cedência da 
Casa de Pedra de 30 para 60 
dias ao Poder Público ou a 
quem este indicar e garan-
te a reserva de 300m² para 
o artesanato local.

Além disso, quem as-
sumir o local deverá fazer 

diversas melhorias, com 
investimento de no mí-
nimo R$ 5 milhões. Entre 
elas, providenciar cobertu-
ra para as áreas não cons-
truídas.

Cinco emendas, de au-
toria de Savi, Jerônimo Ro-

lim (PSDB), Alberi Dias (PPS) 
e Ismael Viezze (PDT), tam-
bém devem ser votadas 
na segunda. Elas possuem 
conteúdos parecidos, todas 
com intenção de manter 
os artesãos no espaço da 
Casa de Pedra, com espaços 

maiores.
Se aprovado o projeto, 

a Prefeitura poderá dar se-
quência à concessão. Já as 
emendas podem ser veta-
das pelo Prefeito Constan-
tino Orsolin.
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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 refi nados 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 fi nal 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, fi cando 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 fi lhos de Deus: fi ngir 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 identifi car 
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

Já tenho roupa
pras quatro estações. 

Resta saber qual o
horário de cada

uma delas!

Educação Emocional é tema de ofi cina, em julho
A Pedagoga, Coaching 

Infantil e Educadora Emo-
cional Positiva Josiane Foga-
ça ministrará a Oficina que 
tem como objetivo principal 
promover a felicidade, no 
entanto, para isso é neces-
sário identificar as emoções 
e entender de que forma 
surgem os sentimentos, ou 
como se sente diante de cada 

emoção.
As crianças, através de 

dinâmicas, rodas de conver-
sa e atividades lúdicas, pas-
sam a perceber suas emoções 
e a lidarem de maneira mais 
tranquila com os sentimen-
tos. Elas reconhecem e com-
preendem diferentes emo-
ções, aprendem a identificar 
os sentimentos e diante dis-

so a um comportamento po-
sitivo e construtivo.

A oficina ocorrerá de 22 
a 26 de julho, das 14 às 17h, 
para apenas 8 crianças com 
idade de 7 a 11 anos, no valor 
de R$ 250,00 à vista ou 2x de 
R$145,00. Inscrições e mais 
informações: fone/whatsa-
pp (54) 981330504, até o dia 
10 de julho.

Vem aí, a XVII Convenção de Contabilidade do RS
Bento Gonçalves se-

diará de 14 a 16 de agos-
to, o maior evento da 
classe contábil gaúcha: 
a XVII Convenção de 
Contabilidade do RS.

O tema central do 
evento será “Disrup-
ção Contábil: Técnica, 
digital, cultural” – “Ex-
perimente a Transfor-
mação”. A expectativa é 
de reunir cerca de duas 
mil pessoas, entre pro-

fi ssionais, estudantes 
e convidados na Fun-
daparque.

Entre as atrações 
estão o Web ativista, 
professor especializado 
em Comunicação em 
Rede e palestrante, Gil 
Giardelli e o ex-vende-
dor de água que se tor-
nou sucesso nas redes 
sociais após gravar o 
vídeo “Minuto do Em-
preendedorismo – A cri-

se está dentro das pes-
soas”, hoje consultor de 
MKT, Rick Chester.

No último dia do 
evento (16) se realizará 
a fi nal da 1ª Copa RS de 
Contabilidade.

Os convencionais 
também poderão conhe-
cer e apreciar as novida-
des relativas a produtos 
e serviços direcionados 
à atividade contábil 
na Feira de Negócios e 

Oportunidades, que será 
ocorrerá em paralelo ao 
evento.

A XVII Convenção 
de Contabilidade é rea-
lizada pela Academia de 
Ciências Contábeis do 
RS, com Hospedagem, 
transporte, translado 
com a Brocker Turismo, 
agência ofi cial do even-
to.

Inscrições em www.
crcrs.org.br/convencao.



Sexta-feira, 28 de junho de 201906. GERAL

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

Esta volteada será de recorda-
ções, um aparte da infância, outro 
da adolescência; tempos diferen-
tes... tempos que sempre trazem 
boas lembranças.

Minha saudosa avó, analfa-
beta das letras, mais com sabedo-
ria acumulada pelos longos anos 
na escola da vida, era fã do Gildo, 
apreciava as músicas e as histó-
rias que o trovador improvisava, 
tinha um LP em especial “O desa-
fi o do padre e o trovador”, guardo 
este com carinho, pertenceu a ela. 
Ao lembrar do Gildo, lembro da 
minha avó uma das pessoas que 
mais amei nesta vida, aprendi a 
gostar porque ouvia com ela.

O Leovegildo José de Freitas 
foi um homem simples, trabalhou 
em várias profi ssões, na maioria 
usando à força, não tinha estudo, 
não era letrado, mas recebeu um 
dom, improvisar, compor e can-
tar o universo campeiro do pago 
sulino; gostava da festa, da bebi-
da e da boêmia. Um homem de 
opiniões fortes, premissa que lhe 
causou problemas com a polícia. 
Quando esteve preso recebeu o au-
xílio dos amigos, como o advogado 
e tradicionalista Antonio Augusto 
Fagundes (Nico). Com Teixeirinha 
dividia o espaço das vendas de dis-
cos (LPs), inclusive foram amigos, 
no início da carreira viajaram e le-
varam a trova para muitos rincões 
do estado, Gildo na gaita e o Tei-
xeirinha no violão, esta parceria 
foi durante os anos 50 e 60, o que 
se sabe é que o Gildo tinha dúvidas 
quanto a carreira musical, era um 
homem rural, seria este um dos 
motivos de separação da dupla. No 
fi nal, quem mais ganhou foi o pú-
blico, pois um começou a “alfi ne-
tar” o outro em trovas e músicas.

De certo, entre 1950 e 1965, 
Gildo e Teixeirinha levaram uma 

vida de compadres, encarando as 
provocações como brincadeiras.

Em 1963 em seu Lp “Teixeiri-
nha Interpreta músicas de Ami-
gos”, a música Cobra Sucuri é de 
autoria do Gildo de Freitas. Por 
ironia do destino o duelo de versos 
entre Teixeirinha e Gildo começa 
com Teixeirinha cantando uma 
música de autoria do Gildo, que na 
verdade provocava o Teixeirinha.

Disputas e “alfi netadas” estão 
em várias canções, como Cobra 
Sucuri (Gildo), Cobra Jiboia (Tei-
xeirinha), Baile de Respeito (Gil-
do), Baile de mais Respeito (Teixei-
rinha).

No improviso Gildo de Freitas  
foi um mestre, criou um estilo 
próprio de trova, suas canções são 
a marca do seu sucesso. Em sua 
carreira Gildo de Freitas criou um 
estilo próprio de improviso, hoje 
conhecido como “Estilo Gildo de 
Freitas”, incorporado aos concur-
sos e regulamentado pelo Movi-
mento Tradicionalista Gaúcho. 

Foi o precursor da trova, ti-
nha a língua afi ada, não refugava 
bolada, foi cantador popular, até 
a morte o calar. Para fechar com 
chave de ouro, neste destino tra-
çado, os dois faleceram no dia 4 de 
dezembro, Gildo em 1982 e o Tei-
xeirinha em  1985.

Neste mês de junho comemo-
ramos os cem anos de nascimen-
to de Leovegildo  José de Freitas “O 
maior dos trovadores”.  

No tranco das homenagens 
lembro aos leitores, datas impor-
tantes:  Cantor Pedro Ortaça  co-
memora 77 anos no dia 29 de ju-
nho. 

Um forte quebra-costelas ao 
mestre da cultura popular Don Pe-
dro Ortaça!

Salve Gildo!

Leovegildo,
o maior dos
trovadores

Festa junina na Estação 
Campos de Canella

O clima de São 
João vai invadir Cane-
la neste sábado (29). 
Novo ponto de encon-
tro e turismo no cora-
ção da cidade, o com-
plexo Estação Campos 
de Canella realiza sua 
primeira festa junina 
a partir das 15h, com 
entrada gratuita ao 
público.

O “Arraiá da Es-
tação” irá reunir mú-
sica, gastronomia e 
diversão com brinca-
deiras tradicionais no 
Largo Benito Urbani, 
bem no centro da ci-
dade. Além da deco-
ração especial que já 
pode ser vista no lu-
gar, durante o arraial, 
dois personagens cai-
piras irão animar a 
festa. 

Pescaria, cadeia, 
correio elegante e co-
midas típicas como 
quentão, pipoca e co-
cada são algumas das 
opções para quem 
conferir o evento. As 
delícias juninas e as 
brincadeiras fi carão a 
cargo das lojas e ope-
rações do complexo 
(Alpen Park, Florybal 
Chocolates, Mundo a 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Vapor e Pop's Crock). A 
trilha sonora fi ca por 
conta da banda Duo 
Folks.

"Festival da
Estação" traz
programação 
musical em julho
No mês de julho, 

a Estação Campos de 
Canella apresenta o 
Festival da Estação - 
edição Inverno, uma 
programação musi-

cal gratuita em todos 
os fi nais de semana. 
Bandas e duos de rock, 
blues, jazz e música 
brasileira se apresen-
tam de 6 a 28 de julho 
no palco que será ins-
talado no Largo Beni-
to Urbani. Serão cerca 
de dez atrações musi-
cais, boa parte delas 
da cidade e região. 
Toda a programação 
é gratuita e aberta ao 
público.

Campanha do Agasalho Florybal
Além de curtir as 

delícias gastronômi-
cas dessa época, você 
também pode aque-
cer o seu coração e de 
quem precisa! Até o 
dia 31 de julho de 2019, 

as 14 lojas da Florybal 
Chocolates, em Gra-
mado e Canela, vão 
se tornar pontos de 
coleta para a Campa-
nha do Agasalho. E 
você pode ajudar com 

mantas, calçados e 
roupas em bom es-
tado de conservação, 
que serão doados a 
instituições de carida-
de e famílias carentes 
da região.
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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

Milena da Silva Santos

Muita fofura neste ensaio 
de 4 meses da Amanda

E no dia 26 foi os 2 aninhos do
Henrique Filho. Os papais Daiane
e Henrique, os avós e os dindos lhe

desejam um Feliz aniversário!
Quanta cumplicidade das

irmãs Maíza e Helena

Nome: Milena da Silva Santos de Azevedo.
Idade: 40 anos.
Formação: Mestre em Ciências da Saúde.
Trabalho: Professora, Consultora e
Pesquisadora, atualmente afastada das
atividades, pois estou em tratamento de 
saúde.
Fato marcante em sua vida: nascimento dos 
meus filhos.
O que te deixa sem jeito: elogio.
Uma alegria: meus filhos.
Uma decepção: algumas, mas serve de 
aprendizagem.
Ponto forte: honestidade.
Ponto fraco: achar que todo mundo é bom, 
na verdade nem se é ruim isso, pois todo 
mundo deveria ser bom.
Cor preferida: rosa.
Prato preferido: churrasco.
Bebida: agua mineral com gás.
Esporte: dança.
Hobby: leitura.
Programa de tv: não gosto muito de
programas tv, mas Globo Repórter trás
algumas maravilhas.
Que fazer no domingo: passear com a
família.
Animal de estimação: gato.
Um filme: Diário de uma paixáo.
Uma música: Pies Descalços - Shakira.
Um livro: Violetas na Janela.
Um defeito: ansiedade, que na atua
conjuntura de minha vida estou aprendendo 
a ser mais paciente.
Uma qualidade: coração grande, bondade.
Uma saudade: Minha Maria.
Um sonho de criança: ser dentista.
O que mais admira numa pessoa:
sinceridade.
O que mais detesta numa pessoa: falsidade.
O que tu mudarias em Canela: Minha
querida cidade natal esta melhorando
muito, acredito que vem se desenhando 
para melhor a cada dia.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: é boa, sem politicagem.
Educação: Que bom se todos tivessem de 
qualidade.
Religião: não importa qual, mas acreditar 
sempre no nosso Deus.
Amor: ame como senão houvesse amanhã.
Família: meu bem maior.
Amizade: valorize.
Casamento: comprometimento e respeito.

*UM RECADO:
Viva a vida um dia de cada vez, trace metas, 
mas não cobre tanto de sua vida quando 
não der certo.

10 meses dessa fofura,Théo
Dominic Borba Padilha!

Quanto charme no book
de 7 anos da Laura! Lara Luísa, 15 dias dessa meiguice!

FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: DE MAIO FOTOGRAFIAS

FOTO: GABI THEISEN

FOTO: JÊNIFER LAUFFER
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A partir de 6 de julho, em Gramado,
O musical Korvatunturi estréia nova

temporada. Uma experiência artística
emocionante ao entrar em um mundo

mágico, onde a bondade e o amor
podem transformar o mundo em um

lugar melhor.

Um espaço luxuoso, com cinquenta
e oito lugares, no elegante bairro

Planalto em Gramado, o Vatel Gramado
possui uma cozinha autoral, trazendo
sofisticação para jantares e eventos

selecionados. E agora, com funcionamento 
nos finais de semana com almoços.

Iara Peccin e Any Brocker comemorando o aniversário de 20 anos da Visão 
agência de desenvolvimento.

FOTO: CLEITON THIELE

Comissão de seleção dos curtas-metragens brasileiros do
47° Festival de Cinema de Gramado, foi composta por cinco
profissionais de diferentes áreas ligadas ao cinema, o que
garantiu olhares sob todas as dimensões da produção.
Giovanna Pezzo, diretora de fotografia, o jornalista,
publicitário e crítico de cinema, Roberto Cunha, a diretora e
roteirista Maria Clara Escobar, a produtora cultural Andréa Mota
e o gestor cultural Anderson Mueller integram a comissão.

FOTO: CLEITON THIELE

Os atores do
espetáculo
Adolescer
surpreenderam
uma fã. A jovem
Isadora Guedes de 
14 anos, filha do 
apresentador
de TV Bernardo
Guedes, reuniu dia 
24 de abril no Hotel
Locanda em Novo 
Hamburgo suas
amigas para produzir 
o book de fotos para 
sua festa de 15 anos.  
A inspiração do
ensaio fotográfico
foi uma cena que 
acontece durante
a peça: uma noite
do pijama com as 
amigas.

FOTO: CLEITON
 TH

IELE

FOTO: SÉRGIO AZEVEDO



SOCIAL .09Sexta-feira, 28 de junho de 2019

Caroline Silva pelas
lentes de Gabi Theisen!

Família Cavallin num Book Campeiro!

Felipe Anunciação, Jessika
Assmann e Jan Felipe, visitando
A Floralis genérica que é uma
escultura metálica feita em 1943 
situada na Plaza de las Naciones 
Unidas, entre a Avenida Figueroa 
Alcorta e Austria, no bairro
Recoleta, da cidade de Buenos Aires,
presenteada à cidade pelo arquiteto 
argentino Eduardo Catalano.

Jair e Bibiane
Assmann com os

filhos Junior e Clara
em clima de São João.

Marione Fernandes
divando na Espanha!

No ensaio Permita-se, 
Barbara Tomazelli!

Todo o encanto e doçura 
de Brenda Laidens!

FOTO: MARIONE FERNANDES

FOTO: MARIONE FERNANDES

FOTO: MARIONE FERNANDES

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: NAY HOFFMANN

FOTO: GABI TH
EISEN



Hora de olhar mais para você e suas 
emoções. Os assuntos de família 
também são temas da semana e se 
as pessoas pedirem mais atenção, 
talvez seja melhor dar. Uma linda 
semana para resolver pendências 
e assuntos antigos. Tente escolher 
bem as palavras para não magoar.

Você pode se sentir mais angustiado 
ou ansioso esses dias e justamente 
por isso deve pensar bem antes de 
agir ou falar qualquer coisa. Tente 
aproveitar os bons momentos e 
valorizar cada conquista e se preci-
sar de apoio, não tenha medo nem 
vergonha de pedir.

Cuidado para que a pressa não te 
leve a decidir coisas por impulso e a 
fazer alguma coisa da qual possa se 
arrepender depois. Foco no que for 
prioridade. Uma conversa com al-
gum amigo importante pode trazer 
insights e novas possibilidades.

O céu te coloca em contato com as 
emoções mais profundas e a busca 
por sentido na vida. Entenda o que 
quer antes de sair correndo atrás 
das coisas. Mas posicione-se e siga 
em frente sempre que tiver certeza. 
Um céu importante para os assun-
tos de trabalho.

Assim, você fica em dia com suas 
questões internas e pode seguir em 
frente com mais liberdade. Uma se-
mana positiva para viagens, divul-
gações e contato com seus amigos. 
Tudo que fizer com outras pessoas 
tende a ser mais produtivo.

Você não precisa abraçar o mundo. 
Concentre-se no que for mais im-
portante e não deixe que a pressão 
externa desmotive ou apresse você. 
Um bom momento para estar com 
seus amigos e também reunir sua 
equipe de trabalho e alinhar melhor 
as metas e processos.

Foco nas suas relações que é im-
portante cuidar bem delas neste 
momento. Cuidado com o excesso de 
expectativa e os exageros de qual-
quer natureza. Aproveite o céu do 
momento para ter as conversas que 
precisam acontecer com o fim de 
acertar os ponteiros e reconciliar.

Você pode perceber que as coisas 
estão um pouco mais demoradas ou 
complicadas, mas se isso é importan-
te para você, siga em frente. Cuidado 
com os extremos e não se coloque 
em situações de alto risco. Cuidado 
com os excessos, especialmente no 
que diz respeito às relações.

Vá com calma. É importante ter 
certeza do que quer e do que está 
fazendo antes de sair correndo, com 
o risco de seguir na direção errada. 
Evite as conversas mais complica-
das, já que tudo pode parecer extre-
mos demais nas suas relações.

Você pode se envolver mais com os 
assuntos afetivos e familiares esses 
dias. Foco nas suas relações, conver-
se com cuidado e não tenha medo 
de demonstrar seu afeto. Uma boa 
semana para estar em casa e para as 
atividades mais intelectuais. Tente 
descansar o corpo, a alma e a mente.

Comunique-se. A semana é boa para 
divulgações, reuniões e negócios. 
Um bom momento para viagens e 
estudos. Mas sua rotina pode ficar 
um tanto caótica se você não tiver 
organização. São bons dias para 
começar coisas novas. 

Organize bem suas coisas e
aproveite o céu favorável para
cuidar melhor das suas finanças
e fazer bons investimentos. Um 
momento mais intenso e talvez
até extremo nas suas relações,
amorosas e familiares. Cuidado 
para não piorar as coisas com
dramas e conversas complicadas.

HORÓSCOPO DA FOLHA
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> Edital de Casamento nº 6159 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: ROBERTO LUZARDO SANTOS, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de São Leo-
poldo, empresário, divorciado, domiciliado e residen-
te na Rua Irmão José Otão, nº 64, Bairro Vila Maggi, 
nesta Cidade e DIÊNIFER BETICA ANDRIOLI, natu-
ral deste Estado, nascida na Cidade de Campo Bom, 
promotora comercial, solteira, domiciliada e residente 
na Rua Irmão José Otão, nº 64, Bairro Vila Maggi, nes-
ta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 25 de Junho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6158 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: RANDOLFO VENTURA DE MO-
RAIS, natural do Estado de Minas Gerais, nascido na 
Cidade de Santa Maria do Suaçuí, autônomo, divor-
ciado, domiciliado e residente na Rua Egon Irmfried 
Jung, nº 385, Bairro São Rafael, nesta Cidade e VAL-
DIRENE GOMES CARDOSO, natural deste Estado, 
nascida na Cidade de Bom Jesus, manicure, divor-
ciada, domiciliada e residente na Rua Egon Irmfried 
Jung, nº 385, Bairro São Rafael, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 21 de Junho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva • Registradora

> Edital de Casamento nº 6160 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: JOSÉ DECIO MOURA DOS SAN-
TOS, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, au-
tônomo, solteiro, domiciliado e residente na Rua dos 
Piratas, nº 125, Bairro Santa Marta, nesta Cidade e 
ROSA MARIA DE FREITAS, natural deste Estado, 
nascida nesta Cidade, aposentada, divorciada, domi-
ciliada e residente na Rua dos Piratas, nº 125, Bairro 
Santa Marta, nesta Cidade. Quem conhecer impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 26 de Junho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6161 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: ELIAS DA SILVA MOREIRA, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, pedreiro, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Otaviano do 
Amaral Pires, nº 1500, Bairro Ulisses de Abreu, nesta 
Cidade e SILVANA DE FATIMA PEREIRA, natural do 
Estado de Santa Catarina, nascida na Cidade de São 
Joaquim, do lar, solteira, domiciliada e residente na 
Rua Otaviano do Amaral Pires, nº 1500, Bairro Ulisses 
de Abreu, nesta Cidade. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

Canela, 27 de Junho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

SELEÇÃO PÚBLICA PARA
ESTAGIÁRIOS Nº 01/2019

Nesta data estará publicado o Edital nº 45/2019 que trata 
da aceitação do recurso quanto aos gabaritos preliminares 
e que divulga os gabaritos definitivos da prova escrita. As 
demais etapas constam no cronograma que integra o Edi-
tal nº 40/2019 publicado no mural da sede da Prefeitura de 
Canela e nos sites www.canela.rs.gov.br e www.cieers.org.
br, bem como com os demais Editais.

Em 30/06/2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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BANCO 47

BRT
INTERCEPTAR

ORASSALTO
ATIV

OSPIOC
ABANERTA

ODOROIEND
DESCONTENTE

CR
AOAP

OVULOAZAR
TREMDARTE

TRSOLIDOS
ESPUMALE

ARGIB
AN

ESTOUROCAT
IRO

TAOLE
SILVIOSANT

OS

Tamoios,
aimorés,
caiapós e

tupis

Fonte de
calor da 
churras-
queira

Base de
uma boa
relação
conjugal

Par, em
inglês

Cada 
um dos
tempos 
no boxe

Ferra-
menta de
ferreiros

Ágeis;
diligentes

Utensílio
para puxar

água

Fita usada
por topó-

grafos

Tipo de
vacina
como a
Sabin

Fim, em
inglês

Triste;
desgos-

toso

O artista,
que canta,
dança e
sapateia

Número de
chifres do
unicórnio

(Mit.)

Ma (?)
troppo,

restrição
italiana

(?) Vidal,
técnico de
basquete

Ilha de
corais em
forma de

anel
A maior
célula do

corpo
humano

Thomas
Edison,
inventor
(EUA)

Veículo
como o

TGV
francês

Conve-
niência;

vantagem

Material
usado em

estofa-
mento

Por (?): 
superfi-

cialmente

(?)
Stevens,
cantor
inglês

Tropa pau-
lista que
atuou em
Canudos

Grito de
zombaria

(fut.)

Prática entre amigos
na época do Natal

(?) falho: revela um
desejo oculto

Menor pontuação
necessária para

conseguir vaga em
curso universitário

Jogo de
(?): roleta
Sua capital
é Maceió

"(?) Figaro", jornal
parisiense

Iguaria servida com
ovos fritos

Bossa;
corcunda
Esbura-

cado

Maneira
particular

Bagre-
cabeçudo

Ofertar
Firmes;
seguros

(fig.)

Dígrafo de
"nascer"

Piauí
(sigla)

Nome artístico de 
Senor Abravanel, 

dono e apresentador 
do SBT

Inter-
romper o
curso de
A 1ª letra

Meio poluído pelo
tabagista

Dispersão abrupta de
boiada em marcha

2/le. 3/cat — end — non — uri. 4/pair — rota. 8/respeito. 11/descontente — nota de corte.
SÚMULA DE EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

O Executivo Municipal, atendendo ao disposto no art. 5º do Decreto-Lei 195/67, torna 
público que efetuará a cobrança da Contribuição de Melhoria referente às obras de pavi-
mentação na via descrita abaixo:

EDITAL LOGRADOURO TRECHO LEI MUN.
01/2019 RUA JOSÉ PEDROSO 

VELHO
Trecho entre a Av. Cônego João Mar-
chesi e Rua Gabriel de Souza.

3.507/2014 e 
3.587/2014

02/2019 RUA CÔNEGO AL-
BERTO HICKMANN

Trecho entre a Av. Cônego João Mar-
chesi e Rua Gabriel de Souza.

3.508/2014 e 
3.588/2014

03/2019 RUA VOLUNTÁRIOS 
DA PÁTRIA

Trecho entre as Ruas Gabriel de 
Souza e Salgado Filho.

3.509/2014 e 
3.589/2014

04/2019 RUA ÁLVARO AMAZO-
NAS FAGUNDES

Trecho entre as Ruas Juscelino K. de 
Oliveira e Egon I. Jung.

3.510/2014 e 
3.590/2014

05/2019 RUA CAÇADOR Trecho entre as Ruas Júlio Travi e 
Voluntários da Pátria.

3.511/2014 e 
3.591/2014

06/2019 RUA ARCHIMIMO 
ALVES DA SILVEIRA

Trecho entre as Ruas Júlio Travi e 
Cônego Alberto Hickmann.

3.512/2014 e 
3.592/2014

07/2019 RUA PASTOR HER-
BET WOLF

Trecho entre as Ruas Júlio Travi e 
Cônego Alberto Hickmann.

3.513/2014 e 
3.593/2014

08/2019 RUA ÉCIO CARLOS 
PIVA

Trecho entre a Av. Cônego João 
Marchesi e Rua Cônego Alberto 
Hickmann.

3.514/2014 e 
3.594/2014

09/2019 RUA ABDALA TAHA Trecho entre as Ruas Júlio Travi e 
Egon I. Jung.

3.515/2014 e 
3.595/2014

10/2019 RUA TIRADENTES Trecho entre as Ruas Egon I. Jung e 
Pedro da Silva Nunes

3.516/2014 e 
3.596/2014

11/2019 RUA SALGADO FILHO Trecho entre as Ruas Egon I. Jung e 
Écio Carlos Piva.

3.517/2014 e 
3.597/2014

12/2019 RUA TUBIANA Trecho entre as Ruas Egon I. Jung e 
Voluntários da Pátria.

3.518/2014 e 
3.598/2014

13/2019 RUA FELIPE TRAN-
ÇADOR

Trecho entre as Ruas Juscelino K. de 
Oliveira e Egon I. Jung.

3.519/2014 e 
3.599/2014

14/2019 RUA HERMES FA-
GUNDES PRUX

Trecho entre as Ruas Egon I. Jung e 
Gabriel de Souza.

3.520/2014 e 
3.600/2014

15/2019 RUA ESTEVÃO JOSÉ 
PEREIRA

Trecho entre as Ruas Hermes Fa-
gundes Prux e Homero Pacheco.

3.521/2014 e 
3.601/2014

16/2019 RUA ANTÔNIO LE-
MOS GIL

Trecho entre as Ruas Egon I. Jung e 
Gabriel de Souza.

3.522/2014 e 
3.602/2014

17/2019 RUA CYRO SOARES 
SANDER

Trecho entre as Ruas João Azevedo 
e Estevão José Pereira.

3.523/2014 e 
3.603/2014

18/2019 RUA HERRMANN 
OTTO FRITZ BEECK

Trecho entre as Ruas Salgado Filho 
e Prefeito Bertoldo Oppitz.

3.524/2014 e 
3.604/2014

19/2019 RUA EGON IRMFRIED 
JUNG

Trecho entre as Ruas Gabriel de 
Souza e Prefeito Bertoldo Oppitz.

3.525/2014 e 
3.605/2014

20/2019 RUA PEDRO ÁLVA-
REZ CABRAL

Trecho entre as Ruas Cônego Alber-
to Hickmann e Egon I. Jung.

3.526/2014 e 
3.606/2014

 Os Editais completos estão disponíveis no mural de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal 
de Canela e no site do Município www.canela.rs.gov.br.

Canela, 28 de Junho de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Bra-
sil, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o disposto no art. 15, III, da Lei 
Federal nº 12.587 de 3 de janeiro de 2012, torna público a realização de AUDIÊNCIA PÚ-
BLICA no dia 11 de julho de 2019, com início às 19 horas, no Plenário Cyro Soares Sander, 
para APRESENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO 
DE CANELA/RS.

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

2. DATA E HORÁRIO: Início às 19 horas do dia 11 de julho de 2019.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
24 DE JUNHO DE 2019.

Constantino Orsolin - Prefeito Municipal



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.

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 mobilia-
do. 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.

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, localizada na Rua 
Ernesto Urbani, nº 132, Centro, 
em frente a Rodoviária de Canela. 
Aluguel R$10.000,00 mais taxas.

Casa residencial, semi mobiliada nº 03,  com 02 dormitórios, banheiro
social, lavabo, sala de estar com ar condicionado, cozinha em estilo

americano, sala de jantar com lareira, lavanderia, garagem com
churrasqueira. Localizada na Rua Felisberto de Moraes, nº242, Residencial 

Cinnamon Ville, Bairro Vila Boeira. Aluguel R$1.400,00 mais taxas.

Casa residencial, nº 145, com 03 dormitórios, 02 banheiros,
sala, cozinha, pátio fechado. Localizada na Avenida Borbonite,

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

Sala comercial, nº 204, semi mobiliada, dispõe de sala para
empreendimento, cozinha, 01 banheiro. Localizada na Rua
Felisberto Soares, nº 55, 2º andar com elevador, Centro.

Aluguel R$1.500,00 mais taxas.

Apartamento  nº 203C, com 02 dor-
mitórios, sala de estar com sacada 
e churrasqueira, cozinha com área 
de serviço, banheiro social, box des-
coberto nº126. 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 + 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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Polícia apreende drogas
e adolescente. Tráfico
era comandando do 
Presídio de Canela

A Polícia Civil de 
Canela realizou ação 
policial em uma re-
sidência no Bairro 
Distrito Industrial na 
tarde desta terça-feira 
(25), ocasião em que 
um adolescente foi 
detido com maconha. 
Durante a chegada 
dos agentes policiais, 
ele tentou dispensar 
a droga e fugir, mas 
acabou detido. No in-
terior da residência, 
os policiais apreende-
ram, ainda, balanças 
utilizadas para pesar 
a droga, que estava 
fracionada para ven-
da a usuários.

A ação investiga 
grupo criminoso de 
Canela que coman-
da parte do tráfico de 
drogas do interior do 
presídio local. Segun-

do o Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polí-
cia de Canela, foram 
apreendidos 181g de 
maconha na ação 
policial. “As investi-
gações seguem, espe-

cialmente para que a 
Polícia Civil obtenha 
novo mandado de pri-
são para o líder do 
grupo”, disse.

A ação integra a 
Operação Anjos da Lei, 
da Delegacia de Polí-

cia Regional de Gra-
mado, que tem por 
objetivo o combate ao 
uso e tráfico de drogas 
nas proximidades de 
escolas. A apreensão 
ocorreu próximo à es-
cola Severino Travi.

FOTO: REPROD
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Homem é preso 
com arma

raspada após
ameaçar família
Um homem, de 

40 anos, foi preso no 
último dia 13, durante 
a visita de um oficial 
de Justiça da Comar-
ca de Canela. Em seu 
poder foi encontrado 
um revólver calibre 
.38, com a numera-
ção raspada. Ele foi 
preso em flagrante 
por posse irregular de 
arma de fogo de uso 
permitido e recolhido 
ao Presídio de Canela.

A denúncia apu-
rada foi de ameaça à 

própria família, mo-
tivo pelo qual recebeu 
a visita do oficial de 
Justiça. Um perío-
do depois, durante o 
trâmite do processo 
judicial, foi colocado 
em liberdade.

O indivíduo tem 
outras passagens 
pela polícia, in-
cluindo agressões 
e desavenças, prin-
cipalmente por re-
des sociais. A prisão 
aconteceu na Av. Os-
valdo Aranha.
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A Polícia Civil de Gramado 
identificou o veículo e o au-
tor do atropelamento que teve 
como vítima Boaz Marques 
de Brito, 58 anos de idade, no 
dia 09 de junho, por voltas das 
07h30min, na RS 235/km 38, 
rodovia Gramado/Canela.

A vítima visitava a cidade, 
vinda do Estado de São Pau-
lo. Por ser maratonista, esta-
va correndo bem na margem 
da via quando foi colhida por 
um veículo que trafegava no 
sentido Gramado/Canela, cujo 
condutor, após o atropela-
mento, evadiu-se do local sem 
prestar socorro à vítima.

Encaminhada ao hospi-
tal de Gramado, a vítima foi 
transferida para Caxias do 
Sul, em estado gravíssimo. 
Após minuciosa análise de 
imagens, obteve-se a iden-
tificação do veículo suspei-
to, um Jeep Compass, cinza, 
com registro de propriedade 
em nome de uma empresa de 

incorporação e urbanização, 
com sede em Tramandaí.

Apurou -se que o condu-
tor do veículo e causador do 
acidente havia registrado, no 
dia 13 de junho, ocorrência 
noticiando ter atropelado um 
cavalo na RS 020, em Taquara, 
objetivando ocultar o crime. 
Diante das evidências, repre-
sentou-se por mandado de 
busca e apreensão na residên-
cia do suspeito, em Canela, o 
que foi deferido pela Justiça. 
O responsável pelo fato foi en-
contrado no escritório da em-
presa, no Distrito Industrial, 
em Canela.

Interrogado, o homem de 
29 anos, empresário, assumiu 
a autoria e afirmou não ter 
visto a vítima, alegando que 
teve a visão ofuscada pelo sol. 
Também justificou não ter 
parado para prestar socorro 
por não saber que tinha atro-
pelado uma pessoa. Negou, 
ainda a ingestão de drogas 

ou bebidas alcoólicas. O veí-
culo foi apreendido em uma 
oficina mecânica em Porto 
Alegre, com apoio da Polícia 
da Capital. Seguem as investi-
gações para apurar as demais 
circunstâncias do fato, a fim 
de definir a natureza do fato 
e a tipificação penal. A vítima 
foi transferida para o Estado 
de São Paulo, ainda em estado 
gravíssimo.

Identificado motorista que atropelou
turista na Estrada Canela/Gramado

FOTO: REPRODUÇÃO/DP GRAMADO

Na madrugada de 
sábado (22), por volta 
as 02h30, durante pa-
trulhamento pela Rua 
Nagibe Gaudino da 
Rosa, nas proximida-
des da Faculdade Cas-
telli, a Brigada Militar 
abordou o veículo GM/
Ônix, cor preta de pla-
cas do modelo antigo, 
porém no sistema já 
constava a placa mo-
delo novo (Mercosul), 
o que gerou uma sus-
peita por parte dos po-
liciais.

Diante da diver-
gência inicial foi efe-

tuado uma consulta 
mais aprofundada, 
sendo constatado que 
o chassi pertencia ao 
veículo GM/Ônix, cor 
preta, em ocorrência 
de roubo. O fato ha-
via ocorrido no dia 
13/09/2018 na cidade 
de Alvorada.

No veículo estava 
um casal, ambos de 
29 anos, ele com an-
tecedente por furtos e 
apropriação indébita. 
O homem foi preso 
em flagrante por re-
ceptação e conduzido 
ao presídio de Canela.

Homem com
carro clonado é 

preso em Canela
Veículo havia sido

roubado em Alvorada
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Bola 8 vence lanterna
e se isola na liderança

da Segundona de Futsal
Na quarta-feira 

(26), foi disputada a 
28ª rodada da Segun-
da Divisão do Campe-
onato Municipal de 
Futsal. Na ocasião, o 
Bola 8 venceu o lan-
terna Borussia com 
um pouco de dificul-
dade, a partida termi-
nou em 8 x 5. Mateus 
e Érick marcaram três 
gols cada um, Duiu e 
Pinça fizeram um gol 
cada. Os gols do lan-
terna Borussia foram 
de Marlon (2), Antônio 
(1), Carlos (1) e Jefer-
son (1).

Com o resultado 
positivo, o Bola 8 as-
sume mais uma vez a 
liderança do Grupo A, 
com 16 pontos, desta 

forma, também assu-
me a liderança geral 
da competição. Com 
a derrota, a equipe do 
Borussia se vê longe 
da classificação para 
a próxima fase, já que 
se mantém na lanter-
na da chave com ape-
nas 4 pontos.

O campeonato 
volta a ser disputada 
na segunda-feira (01). 
Abrindo a rodada, o 
lanterna do Grupo B, 
Santa Cruz, enfren-
tará o vice-lanterna, 
Limitados da Serra, 
as duas equipes são 
as únicas a não con-

seguir vencer no cer-
tame.

Fechando a roda-
da, o SM Mármores 
volta a quadra do Gi-
násio Maristão bus-
cando retormar a li-
derança do Grupo B, o 
adversário da vez é a 
equipe do Atlético.

União vence e empata
em pontos com líderes

da Segundona de Campo
No último sábado 

(23), foi disputada a 
6ª rodada da Segun-
da Divisão do Campe-
onato Municipal de 
Futebol de Campo. No 
Campo da Celulose, 
o Lavacar bateu o Bo-
la-Bola por 3 x 1, com 
gols de William, Tatu 
e Laion. O time perde-
dor chegou a balançar 
as redes com Espoleta. 
Com a vitória, a equi-
pe do Lavacar passou 
o Bola-Bola na tabela, 
chegando a 4ª coloca-

ção, o Bola-Bola caiu 
para a 5ª posição.

No Sesi, o Merce-
nários goleou o lanter-
na Santa Catarina por 
6 x 2. Juliano marcou 
um hat-trick, dividin-
do a artilharia com o 
Tiaguinho do Santa 
Catarina, ambos com 
6 gols. Os outros gols 
marcados pelo Mer-
cenários foram de Ni-
colas (2) e David (1). Os 
gols do Santa Catarina 
foram de Tiaguinho.

Fechando a roda-

Rodada de goleadas no Veterano
Na última terça-feira 

(25), foi disputada a 2ª rodada 
do Campeonato Municipal de 
Futsal – Categoria Veterano. 
Abrindo a rodada, o CRC Fut-
sal atropelou o time da Cha-
peação Prux, o placar final 
foi 9 x 3. Dani, Jorge e Chinês 

marcaram para a equipe der-
rotada. Os gols do CRC sairam 
dos pés de Lucas Farofa (2), 
Marquinhos (2), Cristian (2), 
Rômulo (2) e Nilton.

A segunda partida da ro-
dada foi vencida pelo Amigos 
do Bulhões com direito a ha-

t-trick de Tiaguinho. O time 
venceu por 6 x 0, além dos 3 
gols de Tiaguinho, Jairo mar-
cou uma vez, Luciano fez um 
e Sandro também marcou 
uma vez.

A próxima rodada acon-
tece no dia 02, terça-feira.

da, o União bateu o Rio 
Branco por 2 x 1 e ago-
ra divide a liderança 
com o adversário e 
com o União Rancho 
Grande, todos com 10 
pontos. Os gols da vi-
tória foram marcados 

por Hélio e Jodaer, o 
gol do Rio Branco saiu 
dos pés de Andinho.

Amanhã não se-
rão disputadas parti-
das da competição de 
campo e também do 
Futsal Sub-11.
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E a cedência da Casa de Pedra?
Canela vive dilemas de uma cidade que 

está em desenvolvimento. Trocar a ruína de 
uma construção inacabada por um novo hos-
pital? Autorizar a concessão da Casa de Pedra 
para a iniciativa privada?

Parecem perguntas simples de responder, 
se levarmos em conta o interesse da coletivi-
dade.

Lembram quando a Prefeitura começou a 
tirar o canteirão da Praça. Teve muita gente 
reclamando da retirada de uma coisa que não 
tinha função, nenhuma utilidade, apenas um 
apego sentimental para alguns e o fato de ser 
objeto dos que estão sempre contra.

Lembram quando quiseram retirar algu-
mas árvores da Praça? Não faltou gente pra 
abraçar exemplares exóticos (que não são 
nativos da Região), alegando tudo que é abo-
brinha, desde a falta que a sombra ia fazer até 
a “destruição do meio ambiente”.

Hoje, com a Praça revitalizada, com os no-
vos canteiros centrais, com a Estação Campos 
de Canella, ninguém vem mais reclamar da 
falta de meia dúzia de árvores velhas ou do 
canteirão.

Tudo tem dois lados, o brabo é quando as 
pessoas enxergam assim: o meu e o dos ou-
tros. Ou: se eu não sair na foto, não vale.

Paradoxo: Centro de Feiras (AMPEC) x Casa de Pedra (Artesãos)
Paradoxo, segundo o dicionário: aparente falta de nexo ou de lógica; contradição

Parecem coisas distintas, 
mas não são. A sessão da úl-
tima segunda (24), foi parado-
xal, ao mesmo tempo em que 
os vereadores de Canela não 
queriam aprovar a cedência 
do Centro de Feiras para a AM-
PEC – Associação dos Micro e 
Pequenos Empresários de Ca-
nela, alegando que o emprés-
timo do local era gratuito e a 

associação ganhava dinheiro 
com a feira, também deixa-
ram de votar o projeto de con-
cessão da Casa de Pedra, pois a 
retirada das casinhas, cedidas 
de graça pela Prefeitura, iria 
prejudicar a renda dos arte-
sãos.

O legal da democracia é 
ser contraditória e até aí faz 
parte do show, mas defender e 

atacar a mesma coisa na mes-
ma noite…

Até mesmo o filósofo gre-
go, Sócrates, autor da famosa 
frase “tanto sei que nada sei”, 
teria dificuldade de explicar. 
Sócrates, aliás, foi levado ao 
tribunal, acusado de colocar 
em risco a moralidade ate-
niense e dissuadir a crença 
nos deuses.

Falta de diálogo
Agora, é bem verdade o 

que diversos setores recla-
mam da atual administração: 
falta de diálogo. Mesmo com 
as reuniões do Canela partici-
pa e audiência aqui e acolá, o 
diálogo só acontece quando a 
administração quer falar algo 
para a comunidade, do contrá-
rio, difícil encontrar espaço na 
agenda.

O único ponto sem
pavimentação do
centro da cidade
São cerca de 76 metros de 

cumprimento, algo em torno 
de 520 metros quadrados. Um 
pedacinho de rua sem saída, 
encravada na quadra entre as 
ruas Sete de Setembro, Padre 
Cacique, Augusto Pestana e An-
dré F. Heidrich. Talvez, quem 
não conheça, é uma rua sim, 
chamada Almirante Barroso.

É o único trecho do centro 
de Canela que não possui pa-
vimentação, de nenhum tipo, 
chão batido mesmo.

A cada anúncio de novas 
ruas asfaltadas, fico me per-
guntando o motivo daquele 
trechinho não ser pavimen-
tado. Será que as famílias que 
utilizam aquele trecho não 
estão no plano de ver a cida-
de pintada de preto por baixo e 
branco por cima? Seriam pou-
cos votos naquele trechinho de 
rua? Seriam desamores políti-
cos, ou seria apenas um trecho 
pequeno que passa desaperce-
bido pela Administração Públi-
ca?

Opa, “péra”! Diz a lenda 
que este colunista já falou des-
te assunto pelo menos umas 
438 vezes. Enfim…

Estacionamento rotativo: 
serviço mal prestado!
Deus sabe, e as páginas 

da Folha de Canela registram, 
que eu sou defensor das con-
cessões e das parcerias públi-

co-privadas, porém, serviço 
público concedido, caro e mal 
prestado, é de tirar qualquer 
um do sério.

Eu fui defensor do projeto 
do estacionamento rotativo, 
mas confesso, já estou arre-
pendido. Como tudo em Canela 
e Gramado, o estacionamento 
rotativo por aqui é mais caro 
em relação a outras cidades do 
Estado. É o preço que pagamos 
por sermos cidades turísticas. 
Ok! Mas o serviço é muito pior 
do que prestado em outras ci-
dades com tarifas bem mais 
suaves ao bolso do motorista.

Quer ver? É mais caro que 
Passo Fundo, Erechim, Santa 
Rosa e Novo Hamburgo, isso 
para ficar em cidades gaúchas.

Não tem dia que não en-
contramos um parquímetro 
com defeito. Aí começa o su-
plício: encontrar um monitor. 
São preciosos minutos procu-
rando um e, com o monitor, 
só de R$ 2,00 pra cima, menos, 
só com moeda no parquíme-
tro, que não funciona, ou está 
a duas quadras de distância 
de ti e do monitor, que, aliás, 
não troca tua nota de R$ 2,00 
por moedas se tu quer menos 
tempo.

Isso quando tu encontra o 
monitor. Caso tu não encontre 
um, como foi o meu caso na 
Rua João Pessoa (só que entrei 
numa loja e pedi a gentileza 
da moça trocar nota por moe-
da), e deixar de pagar o Rota-
tivo, o monitor se materializa 
do nada, ao lado do carro e te 
multa.

Ainda não entendi direito 
de onde ele vem, porque a gen-
te procura e não acha.

Tem mais uma, quando tu 
acha um monitor, em geral ele 
“se acha”, cheio de gracinhas 
e nove horas. E os parquíme-
tros não ficam um ou dois dias 
estragados, o da Praça João 
Corrêa, talvez o ponto mais 
central da cidade, já faz uma 

semana.
Servicinho caro e mal ad-

ministrado este da Zona Azul 
de Canela. Depois, quando a 
comunidade torce o nariz para 
novas concessões, têm gente 
que acha ruim. Fica a dica para 
o Departamento de Trânsito, 
fiscalizem a concessionária do 
estacionamento, porque só fis-
calizar o cidadão é barbada!

Rek Parking, quer enfiar 
aplicativo e cartão pré-pago 
goela abaixo, ofereçam algum 
benefício ao cidadão, como 
desconto na tarifa, do contrá-
rio, a lei manda receber em 
moeda corrente. Se não a co-
nhecem, está publica, inclusi-
ve na página de vocês, na in-
ternet.

Tiro curto!
- Cresce o número de re-

clamações do atendimento no 
Hospital de Canela. Não pode 
ser coincidência, o atendimen-
to piorou com a intervenção.

- Segundo o presidente da 
Câmara de Vereadores de Ca-
nela, Marcelo Savi, existem 
secretários mal educados. Mas 
quem mandou os vereadores 
aprovarem lei baixando o ní-
vel escolar para os cargos?

- Segundo o vereador Al-
beri Dias, tem gente morando 
no cemitério. Verdade, já fize-
mos matérias sobre isso. Nos-
so cemitério tem os mortos, os 
mortos-vivos e os vivos. Sigo 
pensando que o pior ainda são 
os vivos!

- E essa de Caxias querer 
fazer parte da Região das Hor-
tênsias. E a gente, aqui, con-
cordou. Mas vão rachar uma 
lenha. Depois quando perdem 
aeroporto e tudo mais para ou-
tras cidades não venham re-
clamar.

- Um salve para o secretário 
Angelo e sua equipe. A progra-
mação gratuita da Temporada 
de Inverno deste ano está muito 
legal. Aí que eu me refiro!

Ofício SMGPG/DLC n.º 243/2019

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

ALTERAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 30/2019 
– Registro de Preços para aquisição de CBUQ padrão 
DNIT 50/70, para aplicação a frio.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO – Empresas para pro-
cedimentos cirúrgicos de esterilização e ou contracepção 
de Caninos e Felinos, bem como implantação de microchip.

EDITAL TOMADA DE PREÇOS 11/2019 – Contratação 
de empresa para execução de reforma do telhado, pintura 
externa do prédio e acesso de elevador no 3º piso do Paço 
Municipal, instalações de portas automáticas no acesso 
frontal do prédio.

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 14/2019 – Registro de 
preços para aquisição de pneus.

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 15/2019 – Aquisição de 
uma Estação Total.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 33/2019 -  Contrata-
ção de empresa para locação, montagem, desmontagem, 
manutenção e transporte de Decoração Natalina para o 
evento “32º Sonho de Natal Canela 2019”, a realizar-se, 
respectivamente, 26 de outubro a 12 de janeiro de 2020.

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

Canela, 27 de junho de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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Temporada de Inverno
de Canela inicia

oficialmente no domingo
A cidade de Ca-

nela se transformará 
em um grande palco 
a céu aberto durante 
a Temporada de In-
verno 2019. O evento 
inicia oficialmente 
no próximo domingo 
(30) e segue até o 4 de 
agosto com uma pro-
gramação repleta de 
atrações para a comu-
nidade e os milhares 
de turistas que visi-
tam o destino neste 
período. 

O Multipalco da 
Praça João Corrêa re-
ceberá bandas e mú-
sicos consagrados no 
Rio Grande do Sul e 
no País como Duca 
Leindecker, Tequi-
la Baby, Banda Dublê 
e Chimarruts, além 
de um festival com 
bandas locais. “To-
dos os shows serão 
gratuitos! Vamos mo-
vimentar a cidade e 
consequentemente 
fortalecer a econo-
mia local fomentan-
do a gastronomia, a 
hotelaria e o turismo 
de modo em geral”, 
destaca o secretário 
de Turismo e Cultura, 
Ângelo Sanches. 

Decoração e
eventos paralelos 
A decoração da 

Temporada de Inver-
no já está ganhando 
as ruas e diversos ele-
mentos que remetem 
a estação mais fria 
do ano vão enfeitar 
o Centro de Canela, o 
pórtico de entrada da 
cidade e também pon-
tos turísticos. Parale-
lamente a Temporada 
de Inverno será reali-

Dia especial; Duca Leindecker abre a Temporada de Inverno

FOTO: D
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LGAÇÃO

Confira a programação do
próximo fim de semana

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

Dia 7 de Julho 
19h – Show com Guri de Uruguaiana; 

* Shows gratuitos acontecem no
Multipalco da Praça João Corrêa.

zada a 26ª edição Festa 
Colonial, que aconte-
cerá de 20 de julho a 
4 de agosto, no Espaço 
Canela Rural, junto ao 
Centro de Feiras. Pro-
dutos coloniais, co-
midas típicas e shows 
prometem integrar 
turistas e canelenses. 
Outro atrativo será a 
feira Canela Mostra 
Tudo, uma realização 
da ACIC – Associação 
Comercial e Indus-
trial de Canela, com 
apoio da Prefeitura 
Municipal de Canela, 
que ocorrerá no Largo 
Cultural da Praça João 
Corrêa, entre os dias 
19 e 28 de julho, valo-
rizando empresas e 
produtos canelenses.

A Feira de Inverno 
da AMPEC acontece no 
Centro de Feiras de 5 
de julho a 7 de agosto.

Temporada de
Inverno 2019 
A Temporada de 

Inverno 2019 é uma 

promoção da Prefeitu-
ra Municipal de Cane-
la, com realização da 
Secretaria de Turismo 
e Cultura. Apresen-
tação Elo. Patrocínio: 
Golden Propriedades 
de Lazer, Sicredi, Bon-
dinhos Aéreos Parques 
da Serra, TCA Internet, 
Vestena Hotéis e Pag-
seguro. Apoio: cerve-
jaria do farol, vitiviní-
cola jolimont, caracol 
chocolates e brocker 
turismo. 

26ª Festa Colonial 
A 26ª Festa Colo-

nial é uma promoção 
da Prefeitura de Cane-
la, Emater e Sindica-
to dos Trabalhadores 
Rurais de Canela. Pa-
trocínio: Golden Pro-
priedades de Lazer, 
Sicredi, Bondinhos Aé-
reos Parques da Serra, 
TCA Internet, Vestena 
Hotéis, Elo e Pagsegu-
ro. A poio: Cervejaria 
do Farol, Vitiviníco-
la Jolimont, Caracol 
Chocolates, Vinícola 
Granja da Telha, Ca-
chaçaria Flor do Vale, 
Ampec e Brocker Tu-
rismo. 

Pousadas sustentáveis
de Canela receberam
Press Trip do Booking
O Hotel Pousada 

Blumenberg e a Pousa-
da Encantos da Terra 
são dois empreendi-
mentos pertencentes 
ao Grupo Pousadas Ser-
ra Gaúcha, visitados 
na terça-feira, 25 de 
junho, por jornalistas 
especialistas em sus-
tentabilidade dos prin-
cipais veículos do país, 
entre eles: O Globo, Di-
ário do Nordeste, Por-
tal UOL, Correio Brazi-
liense, entre outros.

A Press Trip reali-
zada pelo Booking ini-
ciou com a apresenta-
ção de uma pesquisa 
sobre sustentabilidade 
promovida pela empre-
sa, e seguiu com a visi-
ta há estabelecimentos 
no território nacional 
de empreendimentos 
de hotelaria que tra-
balham seguindo nor-
mas e padrões de sus-
tentabilidade. Na Serra 
Gaúcha, foram 4 esta-
belecimentos, sendo 
dois canelenses.

Desde 2012 as pou-
sadas Blumenberg e 
Encantos da Terra pos-
suem a NBR15.401. Esta 
norma estabelece cri-
térios para os meios 
de hospedagem plane-
jarem e operarem de 
acordo com os princí-
pios da sustentabilida-
de.

Na Pousada En-
cantos da Terra, al-

guns resultados perce-
bidos foram a redução 
do consumo de diesel 
em 60%, com a utili-
zação de aquecimento 
solar. Na Blumenberg, 
em 6 anos foram eco-
nomizados 5,5 milhões 
de litros de água. Re-
sultados como estes 
podem ser percebidos 
por eles mediante cui-
dados como o moni-
toramento do uso e 
da qualidade da água, 
ações para redução do 
uso de energia elétri-
ca, redução e destina-
ção adequada do lixo 
gerado, ações que vi-
sam reduzir impactos 
ambientais e também 
o desenvolvimento so-
ciocultural da comuni-
dade.

Para surpresa dos 
jornalistas convida-
dos, ser sustentável 
não causou nestes 
empreendimentos um 
aumento das tarifas e 
sim, uma redução nos 
custos fixos dos mes-
mos, desmistificando 
que para ser susten-
tável precisa ser mais 
caro. O intuito da Pou-
sada Blumenberg e da 
Pousada Encantos da 
Terra é proporcionar 
uma experiência de 
qualidade aos hóspe-
des, cuidando do am-
biente, das questões 
sociais e gerando em-
prego e renda.
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