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CANELA É A CIDADE
HOMENAGEADA DA 27ª

EXPOTCHÊ EM BRASÍLIA
PÁGINA 10

ESTANDE CANELENSE FOI UM DOS MAIS VISITADOS DO EVENTO E
CONTOU COM RÉPLICA DA CATEDRAL COM 5 METROS DE ALTURA

EMPRESA DE PAGAMENTOS
ENFRENTA DIFICULDADES
E ATÉ MIL EMPRESAS SÃO
PREJUDICADAS NA REGIÃO. 
PÁGINA 21

ALISTAMENTO MILITAR TEM 
PRAZO ATÉ 30 DE JUNHO.
NASCIDOS EM 2001 DEVEM
FAZER O CADASTRO PELA
INTERNET. PÁGINA 17

ENCERRAM DOMINGO AS
INSCRIÇÕES PARA ESTÁGIO
DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 
DA PREFEITURA DE CANELA. 
PÁGINA 17
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MARIA FUMAÇA DEVE
TRAZER 350 MIL VISITANTES

POR ANO A SÃO CHICO. PÁGINA 8
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“Como seria um dia de verão sem o cantar dos 
pássaros, ou uma caminhada de outono sem as 
folhas secas estralando sobre nossos pés”

Dia dos
Namorados.
Quarta 12 de ju-

nho foi comemorado 
o dia dos namorados, 
nestes tempos difí-
ceis, o romantismo e 
as paixões tem dado 
lugar para, presentes 
simbólicos como fl or, 
beijos e abraços. Salvo 
alguns que consegui-
ram patrocinar um 
jantar romântico.

Cada casal teve 
que encontrar a me-
lhor solução para con-
ciliar, buscando suas 
prioridades ou elabo-
rando a programação 
do dia dos namora-
dos, nunca esquecen-
do que Dia dos Na-
morados é confi rmar 
o amor, é dar prova 
do verdadeiro senti-
mento à pessoa ama-
da, independendo de 
presentes caros, , mas 
sim surpresas de tirar 
o fôlego.

O ser humano 
precisa aprender a se 
amar, a se respeitar, a 
ser leal consigo mes-
mo, para depois po-
der oferecer ao outro 
o seu melhor. O amor 
é uma intercomuni-
cação íntima de duas 
consciências que se 
respeitam. 

Parabéns, a todos 
os namorados lem-
brando sempre que 
por mais cafona que 

alguns dizem que é 
o amor, ainda é uma 
das coisas mais lin-
das da vida.

Outono, tempo de 
perder e ganhar.
Qual é a principal 

imagem que lhe vem 
à mente quando pen-
sa em outono?

É claro, lembra 
a clássica imagem 
das árvores perdendo 
suas folhas, ganhan-
do aquela tonalida-
de laranja e amarelo, 
que depois murcham, 
caem e voltam na 
primavera. Mas você 
sabe por que acontece 
esta perda?

Se isto não acon-
tecer, as árvores não 
sobreviveriam à pró-
xima estação, pois as 
folhas se queimam 
com o frio do inverno 
e, assim os ciclos de 
respiração das árvo-
res se fi ndariam brus-
camente, o que resul-
taria o fi m da vida.

“A natureza nos 
mostra mais uma vez 
a beleza de sua sabe-
doria: é preciso entre-
ga, é preciso deixar ir 
o que serviu, para pro-
teger o que é mais im-
portante”.

O outono é tam-
bém estação do ama-
durecimento dos 
frutos, é uma época 
especifi camente re-

cheada de signifi cados 
que podem enriquecer 
nossas percepções. 
Esse período que che-
ga logo após o verão, 
sendo uma transição 
entre os extremos de 
temperatura verão
-inverno.

Se prestarmos 
mais atenção aos de-
talhes da natureza, 
percebemos que cada 
estação do ano traz 
mensagens e con-
vites específi cos. No 
entanto, muitas ve-
zes não conseguimos 
enxergar esses sinais, 
porque insistimos em 
achar que não somos 
parte integrante do 
meio ambiente.

Cada estação do 
ano nos convida a 
novas posturas e nos 
oferece uma série de 
aprendizados para a 
vida.

 E, “Quando anda-
res por aí,  ao esmagar 
ou contemplar sobre 
os canteiros muitas 
folhas caídas, tente 
vê-las pela beleza das 
cores, enfeitando os 
jardins e colorindo as 
calçadas e não pelo 
montante de folhas 
acumuladas, que terás 
que juntar”. Juliana 
Garcia.

Curiosidades.
Um chá ou um 

chocolate quente nes-

tes dias frios ajudam 
a aquecer o corpo, 
mas também não dis-
pense o café que além 
de acalorar, estimu-
la o sistema nervoso 
central, ajudando a 
combater a fadiga e 
a organizar melhor 
os pensamentos, que 
fi cam confusos,as ve-
zes. 

Só fi que esperto, 
pois, após a ressaca 
podes fi car com en-
jôo. Se for o caso. Você 
pode tomar um ener-
gético. Ele também 

possui cafeína e, por 
ser gelado, cai melhor 
no estômago.

VOCE SABIA QUE: 
A desidratação cau-
sada pela bebedeira 
também reduz seu 
nível de potássio (mi-
neral que participa do 
processo de contração 
muscular) As princi-
pais consequências 
são: Cansaço, náu-
sea, ânsia e cãibra. E 
a BANANA é uma das 
melhores fontes de 
potássio, a fruta tam-
bém é rica em vitami-

na B6, esse nutriente 
ameniza sintomas de 
ressaca.

Em nossa cidade.
• Comunidade: 

continue comprando 
e utilizando a presta-
ção de serviços daqui, 
assim teremos mais 
empregos e desenvol-
vimento sustentável.

Motorista: parar 
na faixa de segurança 
é respeitar o pedestre. 
Ele tem a preferência. 
Pare! 
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS

Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

Curso: Oficina Gamificada 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
gamificação 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: Fotografia 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

Curso: Direito Internacional e Empresarial -
Ministrado em Inglês
Data: 12 de julho de 2019
Horário: sexta-feira, das 19h às 22h
Ministrante: Milton Arcângelo Mânica
Inscrições até o dia 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
Ministrante: Ben-Hur Silveira Claus (Juiz do
Trabalho Aposentado)
Inscrições até o dia 10 de julho de 2019

MESTRADO NA UCS HORTÊNSIAS/ 
INSCRIÇÕES ABERTAS

Aberto o processo seletivo para novos Mestrados 
na UCS Hortênsias:

- Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e 
Matemática, inscrições até 19 de junho.
- Mestrado Profissional 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/

Profissional oferece estratégias
de eventos empresariais
Eventos empresariais pensados estrategicamente para

atingir os públicos de interesse na Serra Gaúcha

A mais nova marca na 
área de eventos empresariais 
em Canela e Gramado é assi-
nado por Renata Willrich Es-
tratégias de Eventos, que tem 
o foco em organizações que 
buscam manter um bom re-
lacionamento com os públicos 
de interesse, além de agregar 
valor à sua imagem, através 
de eventos estratégicos.

Renata entende que “há 
necessidade de ter um olhar 
estratégico perante as organi-
zações e por isto, o projeto che-
ga com o intuito de apresentar 
o que há de melhor nas em-
presas por meio dos eventos, 
de acordo com as necessidades 
perante seus stakeholders”.

Quando se fala em ter 
um bom posicionamento no 
mercado, lembra-se que as 

Renata Willrich
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empresas precisam estar em 
sintonia com seus diversos 

públicos, entre eles os cola-
boradores, os fornecedores e 
claro, os clientes, buscando 
sempre o melhor para bem 
atendê-los. E com isto, a Rela-
ções Públicas Renata Willrich, 
busca através do planejamen-
to estratégico a realização de 
eventos que supram as neces-
sidades das organizações.

A proposta é estimular a 
interação dos públicos, incen-
tivar a motivação, fortalecer 
a marca, apresentar novida-
des, celebrar datas especiais 
e fazer exposições, através de 
análises e pensamentos es-
tratégicos para produção de 
eventos, com foco de que bons 
relacionamentos geram bons 
resultados.

Contatos: rewillrich@
gmail.com ou (54) 98139-1753.

Terra Mágica Florybal oferece
oficina de teatro gratuita
para seus funcionários!

Cada vez mais 
empenhado em ofe-
recer a seus visitantes 
um atendimento de 
excelência, o Parque 
Terra Magica Florybal 
iniciou, no último dia 
6, uma oficina de tea-
tro totalmente gratui-
ta para seus funcio-
nários. O objetivo da 
ação é fazer com que 
a equipe esteja cada 
vez mais preparada e 
que possa realizar um 

atendimento digno de 
um espetáculo.

O Parque, referên-
cia em atendimento, 
conta com um grande 
número de funcioná-
rios e faz questão de 
investir em cada um 
de maneira única, 
pois acredita que o su-
cesso da empresa está 
na união da equipe 
e em tudo que é feito 
com amor.

A oficina, minis-

trada por professores 
de teatro e convidados 
acontece no salão de 
atos do Grande Hotel e 
é mais um desses in-
vestimento. Segundo 
Cleiton Brandão dire-
tor artístico e profes-
sor da oficina “Canela e 
Gramado por serem ci-
dades turísticas volta-
da a atrações artísticas 
sempre está em busca 
de novos talentos a ofi-
cina servirá como uma 

janela para o mundo 
criando assim novas 
oportunidades”

Na temporada de 
inverno, que inicia 
no dia 15 junho, se-
rão apresentados es-
petáculos artísticos 
envolvendo música, 
dança, teatro de palco 
e fantoches, contação 
de histórias, pinturas 
além de todas as atra-
ções diárias que o Par-
que oferece.
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Campanha do Agasalho de
Canela inicia neste sábado

Neste sábado (15), 
inicia a Campanha 
do Agasalho 2019 de 
Canela. “Aqueça com 
Amor, Doe um Co-
bertor” é o slogan da 
campanha que será 
realizada até o dia 31 
de julho.

A coleta acontece 
em vários pontos que 
estão espalhados pela 
cidade: Prefeitura, 
escolas, Unidades de 
Saúde, CRAS, Bancos e 
Supermercados.

A exemplo do ano 
passado, a campanha 
tem como objetivo 
receber cobertores, 
novelos de lã e ali-

mentos. Doações de 
roupas são bem-vin-
das, mas como essa 
contribuição aconte-
ce ao longo do ano, o 
foco é no que se mais 
precisa.

A Secretária Mu-
nicipal de Assistên-
cia Social, Andresa da 
Conceição comenta 
que a iniciativa visa 
“arrecadar o maior 
número de doações e 
ajudar a quem mais 
precisa, portanto é 
fundamental a parti-
cipação de todos”, dis-
se.

Os novelos de lã 
doados são destina-

Foco é arrecadar cobertores,
alimentos e novelos de lã

dos às oficinas dos 
Cras Canelinha e San-

ta Marta para a con-
fecção de roupas.

UCS Hortênsias
é responsável por
programa sobre o

patrimônio de Canela
A UCS Hortênsias 

é a responsável por 
um programa educa-
cional permanente de 
conscientização sobre 
a importância do pa-
trimônio cultural, his-
tórico e paisagístico 
de Canela. É uma pro-
posta cuja construção 
começou em dezem-
bro do ano passando. 
“Fizemos um alinha-
mento e reunimos 
uma equipe de pes-
quisadores”, explica o 
doutor Delcio Agliardi, 
professor e coordena-
dor dos trabalhos pela 
Universidade.

Os profissionais 
são das áreas de His-
tória, Arte e Cultura, 
Educação, Geografia, 
além de dois fotógra-
fos para fazer um apa-
nhado de imagens re-
lacionadas a aspectos 
histórico-culturais. A 
tarefa envolve pesqui-
sa documental, entre-
vistas e saídas de cam-
po, e é supervisionado 
pela Secretaria Muni-
cipal de Turismo e Cul-
tura e pelo Conselho 
Municipal do Patrimô-
nio Histórico, Cultural, 
Natural e Paisagístico 
de Canela.

Quanto ao levan-
tamento de dados, 
tudo deverá ser con-
cluído em agosto des-
te ano. O programa 
ainda prevê realização 
de um seminário para 

apresentar os resulta-
dos e a publicação de 
um livro e de uma car-
tilha direcionada para 
estudantes das redes 
pública e privada, a 
fim de fortalecer prá-
ticas educativas, com 
guia de trabalho para 
as salas de aula. O se-
minário, aliás, será 
direcionado a profes-
sores, profissionais 
de outras áreas afins 
e agentes educativos 
não formais sobre do 
patrimônio cultural, 
histórico e paisagístico 
do município.

Uma das propos-
tas do programa é ins-
tituir em lei o Dia Mu-
nicipal do Patrimônio 
Cultural, Histórico e 
Paisagístico, como for-
ma de conscientizar 
toda a comunidade 
sobre a necessidade da 
preservação, promo-
ção e defesa do patri-
mônio cultural, histó-
rico e paisagístico de 
Canela.

Professor Delcio
coordena o programa

FOTO: REPRODUÇÃO

Saúde bucal é uma das ações
nas escolas de educação infantil

Os cuidados para 
uma boa escovação 
que evite cáries e ex-
trações são trabalha-
dos pela Secretaria de 
Saúde de Canela nas 
escolas infantis mu-
nicipais da rede públi-
ca, incluindo as con-
veniadas. É uma das 
ações integrantes do 
Programa Saúde na 
Escola (PES), instituí-
do pelo Ministério da 
Saúde e aplicado pelos 
poderes públicos dos 
municípios.

Na terça-feira (12), 
o dentista Carlos Ga-
briel Pacheco dos San-
tos, assessor técnico 

da Secretaria, foi à 
Escola Infantil Evaldo 
Port, no Centro. Com 
materiais, ele ensi-
nou às crianças como 
fazer a escovação. Em 
seguida, ele as dividiu 
em pequenos grupos 
para avaliar como o 
procedimento é rea-
lizado pelos próprios 
pequenos, com a aju-
da das professoras.

A Evaldo Port foi a 
segunda escola visita-
da pelo profissional. A 
primeira foi a Jardim 
das Hortênsias I, onde 
ele examinou 21 crian-
ças e encaminhou 
seis delas às Unidades 

Básicas de Saúde pró-
ximas de sua residên-
cia. “A gente se surpre-
ende, pois tem criança 
que nem em casa tem 
escova dental”, co-
menta Carlos Gabriel.

O maior objetivo 
dessa ação é incen-

tivar que as crianças 
aprendam a fazer a 
higiene bucal não só 
na escola como em 
casa. O calendário de 
visitação do dentista 
envolve 12 escolas nas 
quais estão incluídas 
três da zona rural.
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Biblioteca Pública de Canela 
inaugura novo espaço

A Biblioteca Pú-
blica Municipal Josué 
Guimarães teve seu 
novo espaço inaugu-
rado nesta terça-feira 
(11) – na rua Papa João 
XXIII, nº 17, ao lado do 
escritório da Corsan. A 
mudança se deveu à 
entrega do imóvel an-
terior, ao lado do INSS, 
onde será erguido um 
empreendimento.

“A novidade é que o 
acervo está todo junto, 
e não mais em salas”, 
diz a bibliotecária Ma-
ria Teresa Tavares So-
ares. Para ela, o novo 
local permite melhor 
acesso, inclusive para 

cadeirantes. Também, 
elogia o sistema de 
iluminação adequado 
ao ambiente de leitu-
ra.

No local, estão 
distribuídos os cerca 
de 20 mil exemplares 
do acervo. O destaque 
também fica para a 
Biblioteca Infantil.

O horário de fun-
cionamento é de se-
gunda a sexta-fei-
ra, das 8h30min às 
11h30min e das 13h às 
18h. Ainda nos próxi-
mos dias, será coloca-
da a placa e serão ins-
taladas as linhas de 
telefonia e internet.

FOTOS: D
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CRAS Canelinha 
promove dia de 
ação conjunta

O CRAS Canelinha, em parceria com a AMAE 
(Associação Materna de Apoio e Empreendedo-
rismo), o Condim (Conselho Municipal dos Di-
reitos da Mulher)e a Unidade Básica de Saúde 
do bairro, promoveu um dia de ação conjunta 
na quarta-feira (12). O evento teve início com 
a palestra sobre empreendedorismo feminino, 
com a escritora maranhense Jozi Oliveira, vice
-presidente da AMAE.

As participantes puderam fazer testes de 
HIV, sífilis e hepatites A e B. Ainda, saborearam 
um coffe break e se beneficiaram com o Varal 
Solidário (doação de roupas). Jozi Oliveira tam-
bém ministrou oficina de artesanato.

O CRAS Canelinha acolhe pessoas de 21 
bairros e da zona rural, assistindo em torno 
de 700 famílias por mês. Diariamente, realiza 
oficinas para crianças, adolescentes, adultos e 
idosos, bem como roda de conversa e palestras. 
Mais de 100 estão matriculadas nas oficinas do 
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF).
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Maria Fumaça deve
trazer 350 mil visitantes

por ano a São Chico
Parque receberá investimento de 85 milhões

e inaugura até o final de 2020

O Parque Maria 
Fumaça, empreen-
dimento encabeçado 
pelo Grupo Pró-Ser-
ra, foi apresentado à 
Prefeitura Municipal 
e ao Prefeito Marcos 
Aguzzolli na tarde de 
ontem (11). O pedido 
de viabilidade foi en-
caminhado aos se-
tores responsáveis e, 
se aprovado, deve dar 
início ao projeto, que 
quando finalizado 
pretende trazer 350 
mil pessoas por ano 
para São Francisco de 
Paula.

Com um investi-
mento de cerca de 85 
milhões de reais, o 

parque turístico terá 
7,2km de ferrovias a 
846 metros de altitude 
em meio aos campos 
de cima da serra e das 
barragens Blang e Sal-
to. O empreendimen-
to deve contar com 
16 lojas, 3 restauran-
tes, um galpão para 
shows e eventos, além 
de gerar 80 empregos 
fixos e 170 empregos 
indiretos, de acordo 
com um dos sócios do 
Grupo Pró-Serra, Dei-
vid Palma.

Os responsáveis 
pelo projeto são os só-
cios Marco Arildo, Dei-
vid Palma, Eguilher-
me Lodea e Claudio 
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Moura e atualmente, 
o principal investi-
dor é Telmo Freitas.  
O projeto agora segue 
para a Sala do Inves-
tidor, um arrojado 
programa municipal 

que garante agilidade 
e facilidade na im-
plantação de empre-
endimentos na cidade 
com o auxílio de sub-
sídios e incentivos aos 
investidores.

Ministério do
Turismo vai oficializar

candidatura de
cânions do Sul a

Geoparque da Unesco

O ministro do Tu-
rismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, oficializou o 
apoio do Governo Fe-
deral para que a Unes-
co reconheça o projeto 
“Caminhos dos Câ-
nions do Sul”, locali-
zado entre os estados 
de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul, 
como um geoparque 
mundial. O anúncio 
ocorreu durante audi-
ência com lideranças 
dos dois estados, que 
foram ao encontro do 
ministro para pedir 
apoio ao pleito.

O deputado fede-
ral Lucas Redecker 
(PSDB-RS) destacou a 
importância que es-
sas belezas naturais 
únicas têm na atra-
ção de turistas e, con-
sequentemente, para 
economia de várias 
regiões dos dois esta-
dos. A audiência tam-
bém foi acompanha-
da pelos prefeitos de 
Cambará do Sul, José 
Silvestre Schamberla-
en, e de Praia Grade, 

Henrique Matos Ma-
ciel. A expectativa é de 
que após a certifica-
ção do órgão, o local 
receba seis vezes mais 
turistas, saindo de 250 
mil para cerca de 1,5 
milhão de visitantes.

Saiba mais
sobre o título
de geoparque
Ao conceder o tí-

tulo de geoparque, a 
Unesco zela pela ga-
rantia da sustentabi-
lidade, preservação e 
proteção ambiental 
dessas áreas, promo-
vendo também o en-
volvimento dos mora-
dores da região. Com 
o reconhecimento do 
organismo interna-
cional, essas áreas 
ampliam a capacida-
de turística da região. 
Atualmente, no Brasil, 
apenas o Parque Geo-
lógico do Araripe, no 
Ceará, possui a certi-
ficação da Unesco. No 
mundo, há 147 geo-
parques titulados pela 
UNESCO, em 41 países.
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Montanha russa
do Alpen Park é

reformada e conta 
com novo visual
A Alpen Blizzard, 

maior montanha rus-
sa de aço do Rio Gran-
de do Sul, está de cara 
nova. A atração do Al-
pen Park, em Canela, 
foi reformada e pin-
tada, com inspiração 
no nome "Blizzard", 
que significa nevasca. 
A estrutura da monta-
nha russa foi temati-
zada em tons de cinza 
e azul escuro e os car-
rinhos foram pinta-
dos de azul com flocos 
de neve estilizados.

Com percurso de 
438 metros, e uma 
altura de 15 metros, 
o brinquedo alcança 
uma velocidade mé-
dia de 55 km/h. O pas-

seio, de aproximada-
mente dois minutos, 
proporciona para os 
visitantes momentos 
de adrenalina e diver-
são, além de possibi-
litar uma vista sur-
preendente, já que o 
parque está localizado 
no topo de um vale de 
montanhas que corta 
a Serra Gaúcha. A Al-
pen Blizzard foi proje-
tada pelo Escritório de 
Engenharia Stangel, 
da Alemanha, e cons-
truída pela empre-
sa italiana S&MC. A 
montanha russa pode 
ser operada com um 
ou dois trens, com ca-
pacidade de 12 pessoas 
cada um.

FOTO: REPRODUÇÃO

“Amor Gramado – Onde o
Amor se Encontra” o mais novo 
evento de Gramado para 2020

A Gramadotur 
anunciou, no último 
dia 12, em conjun-
to com a Prefeitura 
de Gramado, o Amor 
Gramado, o mais 
novo projeto para a 
cidade, com enorme 
potencial de cresci-
mento. Gramado está 
entre os 10 destinos 
mais populares do 
mundo para lua de 
mel no ranking do 
Facebook e foi eleita 
a cidade brasileira 
favorita dos turistas 
em pesquisa, o des-
tino é o mais bem 
avaliado no País por 
usuários no site Tri-
pAdvisor, junto a to-
dos estes números, a 
organização objetiva 
transformar Grama-
do na capital nacio-
nal do amor.

Intitulado Amor 
Gramado – Onde O 
Amor Se Encontra, o 
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projeto conta progra-
mação multicultural, 
entre os dias 05 a 14 
de junho de 2020. Sa-
raus literários com 
contos românticos, 
espetáculos teatrais 
que abordam os rela-
cionamentos, filmes 
clássicos de romance 
e uma programação 
musical por todos os 
cantos da cidade. Pa-

lestras sobre literatu-
ra e relacionamentos 
e oficinas de poesia e 
fotografia formam a 
parte educacional do 
projeto. 

“Gramado irá 
transbordar de amor, 
a programação será 
ampla contemplan-
do a rede hoteleira, 
o comércio local e as 
ruas da cidade com 

uma decoração que 
vai fazer o visitante 
suspirar”, disse Nés-
polo. Parcerias com 
restaurantes, pro-
moções com as lojas, 
passeios turísticos 
especiais e shows 
gratuitos, todos farão 
parte deste novo pro-
jeto que a Gramado-
tur está planejando 
para 2020.

Gramado e Canela terão Lux,
novo aplicativo de transporte

Os motoristas que traba-
lham com o aplicativo de trans-
porte em Gramado e Canela 
poderão contar com uma novi-
dade a partir do dia 01/07. A re-
gião da Serra passará a contar 
com mais uma opção no serviço 
de transporte e deslocamento. 
A Lux, que tem parceria da Rede 
Laghetto Hotéis, é um aplicati-
vo de mobilidade urbana como 

Uber e 99. A diferença está nos 
valores, mais em conta para os 
usuários e taxas mais atrativas 
para os motoristas, que rece-
bem 85% dos valores, segundo a 
divulgação da empresa.

Além disso, são três catego-
rias de mobilidade: Luxer, com 
serviço livre, Lux Mulher, espe-
cífica para motoristas mulhe-
res, e a Lux Kids, com suporte 

para crianças no passageiro, 
onde terão balas e alguns mi-
mos para os clientes.

Para saber mais sobre essa 
nova modalidade de trans-
porte, no próximo dia 19, às 
15h30min, acontecerá um 
encontro de apresentação do 
projeto, no Laghetto Siena, em 
Gramado), aberto à comuni-
dade.
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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 é a cidade homenageada 
da 27ª Expotchê em Brasília

O Pavilhão do Par-
que da Cidade, em 
Brasília, está rece-
bendo a 27ª edição da 
Expotchê – maior fei-
ra de artigos gaúchos 
do País realizada fora 
do Rio Grande do Sul. 
Cerca de 300 exposito-
res ocupam uma área 
com aproximada-
mente 27 mil m², com 
estandes destinados a 
roupas, calçados arte-
sanato, produtos colo-
niais, entre outros.

A cidade de Canela 
está presente na Ex-
potchê em um dos lo-
cais mais procurados 
pelos visitantes, em 
um estande com mais 
de 100m² que conta 
com uma réplica de 
5,5 metros da Cate-
dral de Pedra, além de 
espaços para fotogra-
fias tendo a Cascata 
do Caracol, paisagens 
naturais e parques da 
cidade como cenário.

Os visitantes que 
passam pelo estande 
de Canela recebem 
brindes ao seguir as 
redes sociais da ci-
dade e ainda tem a 
oportunidade de pas-
sear por Canela por 
meio do ‘Óculos de 
Realidade Virtual’ 
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que proporciona uma 
imersão nos princi-
pais pontos turísticos 
de Canela, em um ví-
deo de dois minutos. 
“Já recebemos mais de 
20 mil pessoas no es-
tande durante os pri-
meiros quatro dias de 
feira. Dos visitantes 
que atendemos, cer-
ca de 30% afirmaram 
que estão com viagens 
agendadas para Cane-
la ainda este ano. Isso 
é reflexo do trabalho 
de promoção do des-
tino Canela, que vie-
mos intensificando a 
cada dia durante esta 
gestão”, ressalta o se-
cretário de Turismo e 
Cultura, Ângelo San-
ches.

Produtos
canelenses
em destaque
O grupo Tholl, que 

fez o Desfile Mágico 
do Natal de Canela 
em 2018, também está 
presente na feira rea-
lizando shows diários 
no palco principal do 
evento, promovendo 
interação entre per-
sonagens e visitantes 
no estande de Canela, 
além de uma expo-
sição com figurinos 
utilizados na última 
edição do Sonho de 
Natal.

Vinhos, suco de 
uva, chocolates e a 
tradicional bala de 
canela são oferecidos 

aos brasilienses que 
passam pelo local. “É 
um orgulho ver um 
estande desta mag-
nitude, do tamanho 
da representatividade 
que a cidade de Ca-
nela vem conquistan-
do em todo o Brasil. 
Agradeço a Sra. Leda 
Alves e toda a equipe 
da Rome Eventos por 
ter escolhido Canela 
como a cidade home-
nageada deste ano”, 
comentou o prefeito 
Constantino Orsolin 
durante coquetel rea-
lizado para autorida-
des, convidados e im-
prensa. A 27ª edição 
da Expotchê segue até 
o próximo domingo, 
dia 16 de junho.

Soberanas da Expotchê com os
óculos de realidade virtual

Atrativos de Canela estão
sendo divulgados no evento



SOCIAL .11Sexta-feira, 14 de junho de 2019

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

Everson Boeira Weber
Nome: Everson Boeira Weber.
Idade: 43 anos.
Filiação: Sérgio Weber e Arlete Boeira Weber.
Formação: Turismólogo.
Trabalho: direto da Brilho da Serra Turismo.
Fato marcante em sua vida: Nascimento do meu 
filho.
O que te deixa sem jeito: Elogios.
Uma alegria: Acordar todos os dias e poder agra-
decer pela minha saúde e da minha família e por 
tudo que temos.
Uma decepção: Nossos políticos.
Ponto forte: Batalho pelo que acredito e quero.
Ponto fraco: Me cobro demais e não consigo eco-
nomizar um misero centavo!!!
Cor preferida: Vermelho.
Prato preferido: Churrasco e carne de panela com 
massa.
Bebida: Cerveja e vinho.
Esporte: Futebol.
Hobby: jogar futebol, assistir jogos Inter e viajar.
Programa de TV: Esporte Espetacular.
Que fazer no domingo: Churrasco com a família 
e assistir os jogos do Inter.
Animal de estimação: Cachorro, tenho dois (Mar-
ley e Kira).
Um filme: Vários: Um sonho de liberdade, De 
volta para o futuro, Rei Leão...
Uma música: Sou eclético. Gosto de todas.
Um livro: Apesar de saber da importância da 
leitura, não tenho hábito de ler...
Um defeito: Perfeccionismo.
Uma qualidade: Lealdade e trabalho.
Uma saudade: De meu pai.
Um sonho de criança: Ser jogador de futebol.
O que mais admira numa pessoa: Positividade.
O que mais detesta numa pessoa: Falsidade.
O que tu mudaria em Canela: A mentalidade das 
pessoas que esperam que o poder público resol-
va tudo. Nossa câmara de vereadores. O nosso 
transito

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Descrédito total. Vergonha
Educação: Fundamental para o desenvolvimento 
do caráter das pessoas. Me preocupo com a quali-
dade da educação das nossas crianças no Brasil.
Religião: Católico, mas a fé em Deus é o que con-
sidero mais importante.
Amor: Como diz a letra de Renato Russo. Se amor 
eu nada seria... Amo minha esposa Vanessa 
Bressan.
Família: A base de tudo na vida.
Amizade: Tenho muitas amizades e que conside-
ro verdadeiras.
Casamento: Acredito na união de duas pessoas 
como laço de respeito, amor e carinho. Nos mo-
mentos bons e principalmente nas dificuldades.

*UM RECADO:
Seja feliz! Conviva com pessoas positivas. Tra-
balhe enquanto tem energia e saúde para poder 
aproveitar mais tarde, mas não seja escravo do 
serviço. Tenha momentos de lazer com seus ami-
gos e sua família. Ame os seus pais e sua família. 
Gaste menos do que ganha (apesar de ser minha 
maior dificuldade) e Viaje... 3 meses desse fofo, Samuel

dos Santos Ferreira!A fofa Manuela Galle!

Só sorrisão do Misael Bonette da Silva
Luigi, 15 dias de muita fofura!

O gatinho João Henrique CollingJoão Pedro e Anita
Mariah de Oliveira Araújo
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LGBT Conference
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Aniversariante da noite Andressa
Oppitz e Djerimi Lírio escolheram o
Wood Night para comemorar a data.

A Conferência LGBT aconteceu em Gramado, com uma programação variada entre
conhecimento, jogos e confraternização. Na foto, Flávio Prestes, prefeito Fedoca, 
Marcelo Borella (diretor de Turismo RS), secretário de esportes de Gramado Jacó 
Schaumloeffel, Juliana Nogueira (Marketing Master), Marta Rossi e Eduardo Zorzanello 
da Rossi & Zorzanello e José Carlos Almeida, secretário de Turismo de Gramado.

Chef Pizzaiolo Igor Candido da Pizzaria
Cara de Mau  ficou entre os 12 melhores 
pizzaiolos da América Latina e Brasileiro 
melhor colocado no Campeonato Latino 
Americano Della Pizza, em Buenos Aires.
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Família linda! Bruno Guarise e
Simone de Souza comemorando o
primeiro aninho do filho Leonardo.
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Gino Bazzan e Ana Paula conferiram
de perto o lançamento da Temporada
de Inverno de Canela, que acontecerá

de 30 de junho a 04 de agosto.
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Everton Manea e Glaci Roggia satisfeitos 
com o sucesso do Gramado Casa Show.

Os amigos Jeferson Costa e Vanderlei Ecker 
no "Jantar dos Amigos" do Nonno Mio.

FOTO: CIBELE SELBACH
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Ensaio Gestante da Maikeli
e Claudio a espera do Mathias

Denis Wiltgen e Aline Souza 
esperando a Liz

Ensaio de outono de Thaís de
Araújo Paízano Cardinot

Muito charme da Thamires
Paízano Cardinot

Dra. Priscilla Toledo, sob as lentes
do estúdio Canela Foto e Arte,
inaugurando nossa linha de Ensaios
Corporativos. Você é a sua melhor
imagem!

Bruna Brito em ensaio com Gabi Theisen
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e Claudio a espera do Mathiase Claudio a espera do Mathias
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Jenifer e Vinicios fazendo um 
ensaio de Dia dos Namorados
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Comunicação é o melhor caminho 
para qualquer coisa! Femonstre na 
prática o que quer mostrar pra al-
guém. Não desista ao menor desafio, 
mas também não fique dando murro 
em ponta de faca naquilo que não vai 
mais rolar e você só quer por teimo-
sia pura. Saiba respeitar os limites.

Tente ser mais leve e se não pode 
controlar as mudanças, siga a vida 
junto com elas. Conversar com 
gente mais próxima, é um bom 
recurso para acalmar seu coração. 
E lembre-se de se agradar sempre 
que puder. Você também merece ter 
prazer e ser feliz nessa vida.

A vida pede mais sensibilidade e 
cautela. Escolher as palavras, não 
contar tudo para todo mundo e 
tentar se divertir mais do jeito que 
você pode, celebrando as coisas 
boas da vida, ainda que existam 
problemas. 

Seja mais aberto e flexível, mas não 
exagere nas expectativas. Cuidado 
para não tomar tudo para o pessoal 
e acabar se magoando por causa 
de uma bobagem. Tenha reflexão e 
contato com suas emoções mais in-
ternas. Seja mais conectado e cons-
ciente de tudo que está sentindo.

O céu da semana é ótimo para estar 
com seus amigos, especialmente 
aqueles que são mais leves e diverti-
dos, que oferecem boas ideias e que 
pensam como você ou, pelo menos 
de um jeito que você admira. Cuida-
do com pensamentos repetitivos.

Uma boa semana para cuidar mais 
de você. Vale cortar o cabelo, mudar 
o visual. Bom momento para repen-
sar sua imagem e tentar se abrir um 
pouco mais. Dias ótimos para estar 
com seus amigos mais queridos e 
colocar o papo em dia. Um momen-
to de mais sucesso no trabalho.

Foco nas coisas mais importantes de 
trabalho, naquelas que você deseja 
muito que deem certo. O céu do 
momento favorece cursos e estudos 
voltados a sua vida profissional e as 
melhorias do seu currículo. Momen-
to também é bom para cursos volta-
dos ao seu autodesenvolvimento.

Um bom momento para viagens e 
também para estudos. O momento 
também é bom para fazer alguma 
mudança e repensar as estratégias 
e metas. Um momento bom para 
repensar seus projetos e priorizar o 
que de fato mais importa nesse mo-
mento. Boa semana para amizade.

Seja mais criterioso em tudo, espe-
cialmente nos assuntos de trabalho. 
Tente se organizar melhor para dar 
conta de tudo e se alguma coisa não 
está indo bem em suas relações, an-
tes de cobrar o outro, pense se não é 
você quem precisa mudar. 

Cheque a informação. Organize 
as ideias, sente para conversar. A 
semana é boa para cuidar de coisas 
práticas no trabalho e resolver 
pendências nas relações – sempre 
na base do diálogo. Um momento 
importante para definir próximos 
passos e tomar decisões.

Seja mais criativo em tudo que fizer. 
É bom saber o que está fazendo, ter 
boa organização e atitude. Um bom 
momento para pensar em como tem 
se divertido na vida e como pode se 
dedicar mais a tudo que te faz feliz. 
Valorize as pessoas mais importantes. 

Um momento feliz em termos de 
casa e família. Também são bons 
dias para começar ou retomar 
um velho hobbie e para estar com 
alguém mais especial. Boa semana 
para estar com seu amor e para 
falar mais abertamente sobre seus 
sentimentos. Mas organize-se in-
ternamente antes de se expressar.

HORÓSCOPO DA FOLHA
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> Edital de Casamento nº 6153 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: CRISTIAN HENCKE DOS SANTOS, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, 
corretor de imóveis, solteiro, domiciliado e residente 
na Estrada do Rancho Jane, nº 2190, Bairro Saiqui, 
nesta Cidade e GRAZIELE BORBA LAMPERT, natu-
ral deste Estado, nascida na Cidade de Porto Alegre, 
sushiwoman, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Araça, nº 1159, Centro, Canoas, RS. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 12 de Junho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora

• Faleceu Sr. Gilberto Roque Zanatta, aos 62 
anos, residente no bairro São José, na cidade 
de Canela. Divorciado. Deixa seu filho Vitor. 
Seu corpo foi velado na capela  do Cemitério 
Ecumênico Parque das Araucárias, e o
sepultamento na linha Carahá.

• Faleceu a Sra. Maria Rosa Pires, aos 61
anos. Residente na cidade de Canela, era
separada e deixa seus filhos Luana, Luis
e Carlos. Seu corpo foi velado na capela 02
do Cemitério Ecumênico Parque das
Araucárias, e o sepultamento aconteceu no
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Faleceu o Sr Antônio Sobrinho do
Nascimento, aos 82 anos. Eesidente no
bairro Bom Jesus na cidade de Canela.
Divorciado, deixa seus filhos Adenor, Ademar, 
Ademir, Valdenir, Valdenise, Nilda e Cleonilda. 
Foi velado na capela do Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias, e sepultado no
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Faleceu a Sra. Maria Zeli Fonseca
Raymundo, aos 98 anos, residente na
cidade de Canela, era viúva, deixa seus filhos 
Isabel, Gilberto e Eduardo. Seu corpo foi velado 
na Capela 02 do Ecumênico Parque das
Araucárias, e o sepultamento aconteceu no
Cemitério Municipal de Canela.

• Faleceu a Sra. Maria Ida Velho Zanatta,
aos 94 anos, residente na Vila Boeira na
cidade de Canela, era viúva, deixa seus filhos 
Solange, Silvia, Silvino e Silvio (In memorian). 
Foi velada na Capela do Ecumênico Parque
das Araucárias, e sepultada no Cemitério
Municipal de Canela.

• Faleceu a Sra. Rosina Ferreira Vargas Prux,
aos 90 anos, residente no Centro, na cidade de 
Canela, era viúva, deixa seus filhos Renato e 
Cleonice, netos, bisnetose nora. Foi velada na 
Capela do Ecumênico Parque das Araucárias,
e sepultada no Cemitério Municipal de Canela.

• Faleceu a Sra. Maria Ermindia Pereira Brito, 
aos 87 anos0. Eesidente no Saiqui na cidade
de Canela. Viúva, deixa seus filhos Elisabete, 
Cassimiro, Paulo, Nelson, Luis, Márcia e Paulo 
Alexandre. Foi velada na Capela 02 do São
Lucas, e sepultada no Cemitério Municipal do 
Morro calçado.

> Edital de Casamento nº 6154 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: PAULO FABIANO FELLES, natural 
deste Estado, nascido nesta Cidade, funcionário público 
municipal, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
Edvino Otto Seibt, nº 89, Bairro Sesi, nesta Cidade e 
PÂMELA DE MORAES MACARI HAAS, natural deste 
Estado, nascida nesta Cidade, auxiliar administrativa, 
solteira, domiciliada e residente na Rua Edvino Otto 
Seibt, nº 89, Bairro Sesi, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 11 de Junho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 60

OR
MESTRESALA

LOADGAS
RESTAUROC

NQANAU
CABURAIN

MORIDALH
O

DOGOUED
REFERENCIA

ARUMOGR
PAROBA

SE
POTRANCAD

IRLINHAÇA

POISCIMÃ
PAPAGAIO

O parceiro
da porta-
bandeira

"Estoy
(?)", su-
cesso de
Shakira

(?) nobre,
grupo

químico
do hélio

Vitamina 
anties-

corbútica

Navio das
antigas

armadas

Inexpe-
rientes
(fem.)

Dar
existência

Cachorro,
em inglês 

A região
de traba-

lho do
boia-fria

Chá de
(?): é efi-
caz contra

a gripe

Estado
natal de

João
Gilberto

O número
inferior da
potência
(Mat.)

Aranha
que não

tece
(bras.)

Égua com
menos de
dois anos

Sandra de
(?),

cantora
brasileira

Semente
que é

fonte de
ômega 3

Material
que atrai
o ferro

Esboço de texto feito pelo
candidato, na prova de

português do Enem
O estado do moribundo

Sentido que distingue
calor, frio, pressão,

contato e dor

(?) é: expressão de
concordância

Ave semelhante ao
Zé Carioca (HQ)

Parte do
pandeiro
Viagem,

em inglês

Informa-
ção sobre
a idonei-
dade de

uma
pessoa
(bras.)

501, em
romanos
Único;

singular

Monte (?), 
ponto mais
setentrio-

nal do
Brasil, em
Roraima

Maior
(síncope)

Discurso
elogioso

(fig.)
Conserto

Figurantes
(TV)

"(?) Malibu", série da
TV que foi sucesso

nos anos
1990

Filme dirigido por
René Sampaio com
base em sucesso do

Legião Urbana

Direção

Bota-(?):
festa de

despedida

3/dog. 4/trip. 6/leigas. 7/caburaí. 17/rascunho da redação.

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

Cenair Maicá compôs e cantou 
os povos missioneiros. Entre tan-
tos versos, estes da música Terra 
Vermelha, são de especial valor 
para o reconhecimento histórico 
do povo Guarani:

“Nasci, livre como o vento
Venho de um tempo sem fome
A terra é meu elemento
Tupi-guarani, meu nome.

O tiro veio da Espanha,
 A lança de Portugal,
 Lutei, tombei não morri
Pois nunca morre a verdade, 
Esta terra tem um dono que se 

chama liberdade.”

O projeto missioneiro da Com-
panhia de Jesus foi introduzido no 
atual território do Rio Grande do 
Sul e na América do Sul entre ou-
tros lugares do mundo pela Espa-
nha. Na época Portugal e Espanha 
dividiram o mundo pelo Tratado 
de Tordesilhas, eram em essência, 
as duas maiores empresas colo-
niais do mundo. 

Entre tantas conseqüências 
da colonização a catequização foi 
a mais presente; converter os pa-
gãos ao cristianismo expandindo 
a fé católica pelo mundo. A Com-
panhia de Jesus utilizou vários 
símbolos, entre eles a cruz  de dois 
braços como descreve Bazilisso 
Leite em seu livro “Generalidade  
das Missões Jesuíticas”  em uma 
das várias interpretações sobre a 
cruz missioneira:

A cruz foi na antiguidade um 
instrumento de suplício, compos-
to de duas peças de madeira atra-
vessada uma na outra, e do qual se 

prendiam, ou se pregavam os cri-
minosos e até inocentes, como foi 
o doloroso suplício de Jesus Cristo.

Todos no mundo têm sua cruz, 
que é objeto representativo da cruz 
de Cristo. É a cruz, a insígnia de 
várias ordens militares e religio-
sas.

A “Cruz Missioneira”, não seria 
uma insígnia da ordem da Com-
panhia de Jesus?...

Não seria um marco que assi-
nalou a vivência da antiga civili-
zação jesuítica? A cruz como peça 
heráldica, varia muito de forma, 
dimensões e atributos.

Em todas as pesquisas garim-
padas na nossa história das Mis-
sões Jesuíticas nenhuma traz ao 
certo algo sobre a Cruz Missionei-
ra. Não fora encontrado nenhum 
documento original, jesuítico, que 
fale sobre a origem e signifi cado 
dessa cruz de travessa dupla. Ao 
menos não de modo direto.

Ela está atualmente em fren-
te ao Museu em São Miguel e foi 
incorporada ao nosso “Patrimô-
nio Histórico, artístico e cultural 
da humanidade”. Durante muitos 
anos esta cruz permaneceu em 
Santo Ângelo e a sua semelhança 
com a cruz de Lorena e Caravaca, 
dá-se pelos seus braços duplos, 
mas a diferença surge a partir de 
suas extremidades, seja dos bra-
ços ou do topo vertical. 

O fato é que esta cruz é usada 
pelas administrações da região 
das Missões como uma relíquia, 
oferecida às autoridades que visi-
tam a localidade como “Símbolo 
Místico das Missões”, uma forma 
singela, porém de muito valor, re-
presentando com destaque, a pas-
sagem da Companhia de Jesus na-
quela região.

A Cruz Missioneira

A bela Nicoly de
Paula completa
18 anos, neste
sábado (15/6).
Recebe as
homenagens de
seus pais, Girlei
e Paula.
Parabéns, muitas
felicidades!



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 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.

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. 
Aluguell
R$1.400,00 
mais taxas.

Casas Residenciais, com 02 dormitórios, sala de estar, cozinha,
banheiro social, lavanderia, box para carro, localizadas na Rua Dona
Amália Selbach, nº 205, São José. Aluguel R$ 750,00 mais taxas.

Sala Comercial, n° 101, com espaço de aproximadamente 137m²,
02 banheiros, box para carro n° 19. Localizada na Rua Dona Carlinda,
nº 627, Edifício Dona Idalina, Centro. Aluguel R$5.000,00 mais taxas.

Sala Comercial, nº 03, com espaço de aproximadamente 28m², 01
banheiro, 2º andar, água quente, ensolarado, com sacada de frente. Localizada

na Avenida João Pessoa, nº 850, Centro. Aluguel R$1.000,00 mais taxas.

Apartamento nº 203A, com 02 
dormitórios, sala de estar com sacada 
e churrasqueira, 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$900,00 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.



GERAL .17Sexta-feira, 14 de junho de 2019

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA –

CANELA RS
Criado pela Lei Municipal nº 1403, de 8/11/1995

Edital nº 03/2019
EDITAL PARA ALTERAÇÃO

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO 
CONSELHO TUTELAR

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

1. No Item 1 Disposições preliminares:
1.3 A Comissão Especial encarregada de realizar o 

Processo de Escolha dos membros do Conselho Tute-
lar a que se refere o item “1.2” é composta, nos termos 
da Resolução nº 02/2019 do COMDICA, por integran-
tes do referido Conselho, representantes da Adminis-
tração e das entidades da sociedade civil, paritariamen-
te, sendo eles:

1.3.4 Maicon Rogério Moura – representante da As-
sociação Dom Luiz Guanella;

Altera-se como segue:
1.3.4 Tatiana de Oliveira Pinto – representante da As-

sociação Dom Luiz Guanella

Canela, 12 de junho de 2019.

Paulo Daniel Fernandews Terra
Presidente do Comdica

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 01/2019.

O MUNICÍPIO DE CANELA/RS, instituição de direi-
to público interno, com sede nesta cidade, sito à Rua 
Dona Carlinda, n.º 455, prédio da Prefeitura Munici-
pal, inscrito no CNPJ sob n.º 88.585.518/0001-85, 
NOTIFICA os contribuintes que não foram localizados 
nos endereços cadastrados nesta municipalidade, so-
bre os valores referente à Contribuição de Melhoria, 
dos Editais e Ruas abaixo relacionados, referente às 
obras de pavimentação, execução de calçada, sinali-
zação e drenagem urbana, de que eles, a contar da 
data da publicação do presente EDITAL, dispõem de 
30 (trinta) dias, para quitar, parcelar ou impugnar ad-
ministrativamente os lançamentos efetuados, confor-
me legislação vigente.

EDITAL 01/2018 PRAÇA DAS NAÇÕES

Decorrido o prazo fixado acima, sem que haja ma-
nifestação, o MUNICÍPIO DE CANELA, poderá tomar 
as medidas cabíveis, bem como a inscrição em dívida 
ativa.

A relação dos contribuintes que se encontram nessa 
situação, estão disponíveis na Secretaria Municipal da 
Fazenda, Setor de Contribuição de Melhoria.

Canela, 14 de Junho de 2019.

Constantino Orsolin
 Prefeito Municipal

   
Secretário Municipal da Fazenda

Luciano do Nascimento Melo

Alistamento militar tem 
prazo até 30 de junho

Jovens nascidos em 2001 devem fazer o cadastramento pela internet

Jovens do sexo 
masculino, nascidos 
no ano de 2001 (que 
completem 18 anos 
até o dia 31 de dezem-
bro de 2019), precisam 
fazer o alistamento 
no site www.alista-
mento.eb.mil.br até o 
dia 30 de junho. Após 
o alistamento, ou os 
que precisam regula-
rizar a sua situação, 
devem comparecer à 
Junta de Serviço Mili-
tar do seu Município 
para o encaminha-
mento de Dispensa de 
Incorporação, portan-
do RG, CPF e uma foto 
3x4 recente.

Após o prazo pre-
visto ainda será pos-

sível o alistamento, 
mas com pagamento 
de multa.

Em Canela, a 

Junta de Serviço Mi-
litar está localizada 
na Prefeitura, na Rua 
Dona Carlinda, e em 

Gramado funciona na 
Agência FGTAS/SINE, 
na Avenida das Hor-
tênsias, 2040, sala 16.

FOTO: D
IVU

LGAÇÃO

Encerram domingo as inscrições
para estágio de nível médio e

superior da Prefeitura de Canela
Encerram do-

mingo as inscrições 
aos interessados em 
participar da seleção 
pública para realizar 
estágio não obrigató-
rio remunerado, na 
Prefeitura de Canela. 
As inscrições serão 
realizadas presencial-
mente no Posto de 
Atendimento do CIEE 
Gramado (Av. das 
Hortênsias, 2040, sala 
20 A, Centro de Gra-
mado/RS) até a sex-
ta (14) ou via Internet 
através do site: www.
cieers.org.br, até do-
mingo (16).

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 e www.
cieers.org.br.

FOTO: REPROD
U

ÇÃO
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Ofício SMGPG/DLC n.º 228/2019

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, informa a publicação do 
seguinte edital:
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 31/2019 – Contratação 
de profissional para ação complementar de oficina de Ar-
tesanato.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 10/2019 - Contrata-
ção de empresa para obras de pavimentação asfáltica, 
drenagem, passeio público e sinalização da rua dos Eu-
caliptos.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 07/2019 – Contratação 
de entidade, associação, instituições comunitárias, con-
fessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, para pres-
tar serviços de abrigamento/acolhimento institucional de 
crianças e adolescentes de 0 a 18 anos.

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, 13 de junho de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Sumariva atropela
Atlético e assume a

liderança do Grupo B
Na última quar-

ta-feira (12), foi dispu-
tada a 22ª rodada da 
Segunda Divisão do 
Campeonato Munici-
pal de Futsal. Ambas 
partidas da rodada 
foram válidas pelo 
Grupo B da competi-
ção. Abrindo a rodada 
Futsal Serra (foto) e 
Manipulados fizeram 
um grande jogo para 
quem foi acompa-
nhar a competição. 
A partida foi vencida 
pelo Futsal Serra, que 
terminou com 6 x 5 ao 
seu favor no placar. 
Os gols foram marca-
dos por Guilherme (2), 
Darnlei (2), Junior (1) e 
Jeferso (1) para o Fut-
sal Serra. Os gols do 
Manipulados da Serra 
foram de Jair (2), Ma-
ximiliano (1), Guilher-
me (1) e Isaac (1).

Com a vitória o 
Futsal Serra chegou a 
7 pontos e alcançou a 
5ª colocação. O Mani-

pulados acabou cain-
do para a 3ª colocação.

Na segunda par-
tida da rodada, o Su-
mariva Futsal atrope-
lou o Atlético por 7 x 0. 
Os gols foram marca-
dos por Marquinhos 
(3), Cássio (3) e Pedro 
(1). Com a vitória, a 
equipe do Sumariva 
assumiu a lideran-

ça do Grupo B com 13 
pontos.

Amanhã (14), será 
disputada uma par-
tida como uma pre-
liminar para a final 
do Sub-20, a equipe 
do Tequila, que visa 
a liderança do grupo, 
enfrentará o vice-lan-
terna Santa Cruz.

Na segunda-feira 

(17), a 24ª rodada da 
competição contará 
com dois bons jogos, o 
líder do Grupo A Bola 
8 enfrentará o Corín-
thians, a promessa é 
que seja um grande 
jogo. O jogo que fecha 
a rodada é na parte de 
baixo da tabela, Bo-
russia enfrenta o Bom 
Jesus.

FOTO: FILIPE ROCH
A

CONCEDE COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 1039/2019, de 28 de maio de 
2019, foi concedida COMPLEMENTAÇÃO DE PROVEN-
TOS INTEGRAIS DE APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO ao senhor DIOGO DE JESUS DUS-
SARRAT, inativado no cargo de Agente de Trânsito, NM 
III classe C, com benefício concedido pelo RGPS/INSS 
sob nº 187.216.484-3, com vigência a contar de 04 de 
setembro de 2018. A base de cálculo utilizada é a últi-
ma remuneração, devendo perceber a diferença, quando 
houver, entre o valor pago pelo RGPS/INSS e o valor que 
faria jus se percebesse por Regime Próprio de Previdên-
cia do Município.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Maio/2019

No próximo sába-
do (15), deve ser 

disputada a 5ª rodada 
da Segunda Divisão 
do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol de 
Campo. No campo de 
Sesi, União Rancho 
Grande e Santa Cata-
rina devem fazer um 

bom jogo.
No campo da Celu-

lose, a equipe do Ânco-
ra enfrentará a equipe 
do União. Fechando 
a rodada, a equipe do 
Bola-Bola enfrentará 
o Mercenários.

Rio Branco folga 
na rodada.

Gramado receberá sétima edição do 
Circuíto Team Nogueira de MMA

Gramado receberá no mês 
de setembro, a sétima eta-
pa de uma das mais impor-
tantes competições de artes 
marciais mistas (MMA) do 
país, o Circuito Team Noguei-
ra Viamão (CNTV). O evento é 
o principal da Região Sul do 
Brasil. Inicialmente o Circui-
to estava previsto para ocor-
rer em Canela, no Centro de 
Feiras, mas a organização do 
torneio optou para transferi
-lo para Gramado.

Na noite de 15 setembro, 
o público poderá acompanhar 
no Ginásio José Francisco Pe-
rine, o Perinão, acirrados con-
frontos entre atletas profissio-
nais da modalidade.

As lutas serão transmiti-
das ao vivo pelo Canal Com-
bate, principal canal sobre o 
esporte na televisão por assi-
natura. A edição do CNTV em 
Gramado, assim como as de-
mais já realizadas e as que 
ainda serão promovidas, será 

reprisada pelo Canal SportTV.
Com expectativa de um 

público de 2,5 mil pessoas, 
mil ingressos solidários serão 
disponibilizados para a tro-
ca de alimentos (2 quilos por 
bilhete) não perecíveis. As ar-
recadações serão destinadas 
para três instituições benefi-
centes indicadas pela Prefei-
tura. Os pontos de coleta dos 
mantimentos ainda serão 
definidos e divulgados poste-
riormente.

D’arte Espaço Multicultural recebe seminário de Aikido
O aikido é uma arte mar-

cial de origem japonesa que, 
além de ensinar autodefesa, 
busca melhorar a atenção 
com o ambiente físico, social 
e emocional.

No dia 15 de junho, a D’arte 
Espaço Multicultural vai rece-
ber o V Seminário Regional de 

Aikido com o Sensei Christian 
Sant’Anna. O evento é aberto 
ao público, com idade mínima 
de 15 anos. Ao fim do dia acon-
tecem os exames de gradua-
ção, principalmente de faixas 
pretas.

As inscrições são reali-
zadas no local no próprio dia 

do seminário, mas os orga-
nizadores solicitam que, se 
possível, os interessados con-
firmem presença no evento 
do Facebook. Somente parti-
ciparão do evento os alunos 
que efetuarem o pagamento 
no momento da inscrição em 
cheque ou dinheiro.
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Campeão do Sênior
será decidido na
próxima semana

Ontem à noite foi 
disputada a primei-
ra partida da final do 
Campeonato Munici-
pal de Futsal – Cate-
goria Sênior. Rede En-
cantos e Comercial se 
enfrentaram. A par-
tida não havia sido 
encerrada até o fecha-

mento desta edição, o 
resultado você confe-
re em nosso portal na 
internet.

A partida decisi-
va será disputada na 
próxima quinta-feira 
(20), onde uma das 
duas equipes erguerá 
a taça de campeão.
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Tiririca com vantagem sobre
o Rio Branco na final de hoje

Na última sexta-
feira (07), foi disputa-
da a primeira partida 
da final do Campeo-
nato Municipal Sub-
20. No confronto de 
ida, o Tiririca se im-
pôs e aplicou uma go-
leada de 4 x 1 sobre o 
Rio Branco. O ingresso 
para assistir o con-
fronto final foi 1 quilo 
de alimento não pe-
recível. O DMEL con-
seguiu arrecadar 219 
quilos de alimentos, 
quantia que foi repas-
sada ao Hospital de 
Caridade de Canela, 
Foram arrecadados: 
59 kg de arroz, 38 de 
farinha de trigo, 27 de 
açúcar, 25 de massa, 
15 de feijão, 10 de fari-
nha de trigo, 2 de sal, 1 
de lentilha, 1 de creme 
de ervilhas, além de 

Mais de 200 quilos de alimentos foram arrecadados pelo DMEL
em ação realizada no primeiro jogo da final do Sub-20

37 unidades de azeite 
e 4 litros de leite longa 
vida.

As duas equipes 
que chegaram na fi-
nal fizeram por me-
recer, sendo as me-
lhores campanhas da 
fase de grupos.

Conforme o dire-
tor do DMEL, Alziro 

Daros (Dilo), em cada 
final esportiva de ca-
tegorias do futsal é 
incentivada a doação 
de alimentos, válidos 
como ingresso.

A partida que de-
cide o campeão acon-
tece hoje à noite no 
Ginásio Maristão às 
21h. Assim como na 

partida anterior, o in-
gresso para assistir 
a final será 1 quilo de 
alimento não pere-
cível. A partida final 
da competição sub-20 
será antecedido por 
um partida prelimi-
nar, partida que será 
entre Tequila e Santa 
Cruz.

Rio Branco terá dificuldades para reverter o placar

FOTO: FILIPE ROCH
A

FOTO: FILIPE ROCH
A

Sub-11 chega a fase semifinal
Após bons jogos 

durante a fase de gru-
po, 4 equipes se desta-
caram e conseguiram 
a classificação para a 
semifinal. EducaEs-
portes (foto), Gênios 
da Bola, Leodoro de 
Azevedo “A” e Toque 
de Letra “A” vão brigar 
pelo título do Campe-
onato Municipal de 
Futsal Sub-11. No pró-
xima sábado (15), será 

dado o pontapé inicial 
para a fase decisiva. 
Abrindo a tarde de dis-
putas, o EducaEspor-
tes, equipe que termi-
nou liderando a fase 
de grupos, enfrentará 
o Toque de Letra “A”, 
que conquistou a 4ª 
colocação. O segundo 
confronto da fase se-
mifinal será entre Gê-
nios da Bola e Leodoro 
de Azevedo “A”.

Um novo torneio 
está para iniciar na 
próxima semana. O 
Campeonato Muni-
cipal de Futsal – Ca-
tegoria Veterano co-
meçará na próxima 
terça-feira (18), qua-
tro equipes já entram 

em quadra buscando 
um bom início na 
competição. Tiriri-
ca e Tequila serão 
os responsáveis por 
abrir a competição, 
na sequência, Bola 8 
e AFCEEE fecham a 
rodada.

Campeonato
Municipal de Futsal 
Categoria Veterano 
inicia na próxima 

terça-feira
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Mais de 1100 alunos participam
do PROERD em Canela e Gramado

Um trabalho já conso-
lidado, realizado pela Bri-
gada Militar nas escolas 
da Região das Hortênsias, 
o Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e 
à Violência (PROERD) atu-
almente trabalha com 1120 
alunos nos municípios de 
Gramado e Canela, em es-
colas particulares, estadu-
ais e municipais. 

Já contando com os 
dois Policiais Militares, 
um de cada município, 
que realizaram o curso de 
instrutor no mês de Maio, 
este ano é possível abran-
ger este número maior de 
turmas e séries. Outra no-
vidade é o Proerd Pais que 
será realizado no mês de 
agosto em Gramado.

Contando com três 
Policiais Militares minis-
trando os encontros, a 
Brigada Militar de Canela 
desenvolve o Proerd em 11 
escolas. A Tenente Robria-
ne Dalsin, com quatro tur-
mas, e o Sargento Bento 
Cleber Rodrigues Dornel-
les, com doze turmas, ini-
ciaram as aulas em abril 
com as turmas dos 5º anos. 
O Soldado Jeferson Secco 
Oliveira, iniciou neste mês 
de junho, com nove tur-
mas em cinco escolas, mi-
nistrando as aulas para os 
4º anos.

Soldado Jeferson, que 
ministra as aulas pela pri-
meira vez, destaca a nova 
missão: “É uma experiência 

nova, diferente daquilo que 
estava acostumado a fazer 
no policiamento. É o outro 
braço da Brigada Militar, o 
lado preventivo, muito im-
portante e extremamente 
gratificante”. 

Sargento Dornelles, 
que já realiza o Proerd des-
de 2010, destaca a impor-
tância de mais Policiais 
Militares se juntarem no 
projeto: “Além de reciclar 
o aprendizado, mais ins-
trutores possibilitam que 
a Brigada Militar abranja 
um maior número de alu-
nos, séries diferentes, para 
preparar e massificar desde 
mais novos os alunos, po-
dendo realizar uma edu-
cação continuado nos as-
suntos contra as drogas e 
violência”.

A Tenente Dalsin com-
pleta que com a chegada 

de mais um instrutor, já 
foi possível ministrar au-
las aos 4º anos: “Para o 
segundo semestre a ideia 
é alcançar também os 7º 
anos, assim como inserir 
o Proerd na educação in-
fantil, fortificando o nosso 
trabalho nas escolas”.

Gramado
Em Gramado as aulas 

do Proerd iniciaram no fi-
nal do mês de maio em 
dez escolas. Os encontros 
são ministrados pela Sol-
dado Talita Raaber, cinco 
turmas, e o Soldado Filipi 
Rocha Rezende, com nove 
turmas. 

Assim como em Cane-
la, este ano a Brigada Mi-
litar em Gramado também 
desenvolve o Proerd aos 
4º anos. A Soldado Raaber, 
que ministra os encontros, 

destaca a participação das 
novas turmas: “Importante 
já ir preparando os alunos 
a aprender a tomar suas 
próprias decisões. Outros 
pontos trabalhados são os 
fatores de responsabilida-
de, valores familiares, ca-
racterísticas de ser um bom 
cidadão e identificar riscos 
domésticos”.

O Soldado Rezende, 
que iniciou no Proerd nes-
te ano, destaca essa nova 
experiência: “É um desafio 
e uma alegria poder fazer 
parte nesses encontros e 
mostrar um pouco o ca-
minho do bem, ensinar os 
alunos fazer boas escolhas”.

Em agosto inicia
o Proerd Pais
Em uma iniciativa iné-

dita na região, em agosto, 
a Brigada Militar realiza o 

Proerd Pais. Serão quatro 
encontros com pais e mães 
de alunos, não necessaria-
mente que estejam partici-
pando do Proerd.

As aulas serão minis-
tradas pela Soldado Raaber: 
“A ideia é uma conversa, 
uma troca de informações, 
mostrar a importância da 
família na adolescência e 
fazer com que os pais olhem 
e enxerguem seus filhos.”

O objetivo é que a Bri-
gada Militar os ajude a 
identificar os primeiros 
sintomas, caso os filhos es-
tejam se envolvendo com 
drogas, pois muitas vezes 
a família não tem a infor-
mação. Também instruir 
como lidar e apoiar eles no 
encaminhamento (o que 
fazer e quem procurar). 
Proerd Pais ainda aborda 
assuntos de drogas mais 
pesadas que não são trata-
das nos encontros com os 
alunos. Ainda identificar 
os efeitos de cada droga, 
para através do comporta-
mento do filho saber com 
o que está envolvido ou se 
envolvendo. 

Nesta primeira edição, 
o Proerd Pais será reali-
zado na Escola Presiden-
te Vargas, e assim como 
ocorre com os encontros 
com os alunos será distri-
buído cartilhas e desenvol-
vidas atividades. Os pais 
também participarão da 
formatura e receberão cer-
tificados de conclusão.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Preso por agressão e cárcere 
privado à ex-namorada

Na tarde de se-
gunda (10), por vol-
ta das 14h30min, a 
Brigada Militar de 
Canela foi aciona-
da na Rua José Foss, 
Bairro São José, onde 
fez contato com uma 
mulher de 18 anos 
que relatou ter sido 
agredida e ser man-
tida em cárcere pri-
vado por seu ex-na-
morado.

Ela relatou que 

teve um relaciona-
mento com o acusa-
do por três meses, 
sendo que há um 
mês o namoro aca-
bou. Porém ele não 
aceitou a separação 
e entrou na casa da 
vítima, por volta das 
8h, passando a agre-
di-la e ameaçá-la, 
mantendo ela em 
cárcere privado até 
as 14h, quando con-
seguiu escapar e li-

gar ao 190.
Os Policiais Mili-

tares localizaram e 
prenderam o autor 
de 20 anos. Em revis-
ta pessoal foi encon-
trado no seu bolso 
um cigarro de ma-
conha, sendo que ele 
possui antecedente 
pelo crime. 

Ele foi encami-
nhado à DP onde foi 
registrada a ocorrên-
cia.

Homem é encontrado morto 
na Santa Marta, em Canela
Por volta das 23h 

de ontem (9), a Po-
lícia Civil de Canela 
foi acionada na Rua 
1º de Janeiro, no bair-
ro Santa Marta, para 
atender uma ocorrên-
cia de encontro de ca-
dáver.

Familiares senti-
ram a falta de Marcos 
Brito de Castilhos, 34 
anos, há alguns dias, 
e decidiram entrar 
na residência, en-
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contrando o homem 
morto na cama.

O corpo, já em 
adiantado estado de 
decomposição, foi re-
colhido ao Departa-

mento Médico Legal. 
Um inquérito policial 
foi aberto para averi-
guar o caso e a perícia 
vai determinar a cau-
sa da morte.
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ceber as vendas feitas 
a partir do sistema 
ou máquinas da Bela, 
como o acontecido 
com agricultores da 
Festa da Colônia, que 
efetuaram vendas 
através destes meios. 
Ainda, outros clientes 
da rede hoteleira po-
dem ter mais de R$ 11 
milhões em valores 
bloqueados.

Para especia-
listas, ainda não se 
pode estimar o im-
pacto negativo deste 
bloqueio na econo-
mia regional, mas, 
há como recuperar os 
valores.

Segundo Henri-
que Haller, da Boch 
& Fávero Assessoria 
Jurídica, este siste-
ma de cobrança por 
cartão de crédito faz 

parte de uma cadeia 
de pagamento, que 
envolve a empresa 
que opera as máqui-
nas e sistema, uma 
credenciadora, um 
banco e a bandeira do 
cartão. O início desta 
cadeia é o consumi-
dor final, que faz a 
venda e cobra com o 
cartão.

“Mesmo o clien-
te final sendo pessoa 
jurídica, já existe en-
tendimento do STJ 
que pode ser aplica-
do o Código de Defesa 
do Consumidor nes-
te caso, podendo-se 
responsabilizar todos 
os integrantes da ca-
deia de pagamento na 
Justiça e, cobrando de 
todos, os valores devi-
dos”, afirma Haller.

Nestes casos, a 

bandeira do cartão 
e a empresa creden-
ciadora deveriam fis-
calizar os repasses, 
garantindo assim 
que eles fossem rea-
lizados ao consumi-
dor final, ou seja, aos 
estabelecimentos co-
merciais. Para quem 
teve problemas e tem 
valores a receber, a 
orientação jurídica 
parece ser a melhor 
solução.

“Ainda na sema-
na passada, houve a 
prolação de decisão 
liminar pela 2ª Vara 
Cível de Gramado, 
obrigando a Bela Pa-
gamentos e a empresa 
credenciadora a fazer 
os repasses aos co-
merciantes locais, de 
forma solidária. Con-
siderando o número 

de empresas atingi-
das na região, acredi-
tamos que haverá um 
número significati-
vo de ações contra as 
empresas”, finalizou 
o advogado.

Caso de polícia
Mais de 15 em-

presas, entre micro 
e grandes negócios, 
já procuraram a de-
legacia de Gramado 
para registrar ocor-
rência contra a falta 
de repasses por parte 
da Bela Pagamentos. 
O delegado Gustavo 
Barcellos abriu in-
quérito para investi-
gar se no caso é apli-
cável alguma punição 
criminal ou ficaria 
na esfera de cobran-
ça civil. “Estamos 
tentando entender se 

houve algum tipo de 
apropriação indevida 
destes valores, mas 
estamos orientando a 
quem se sentiu lesado 
que procure a DP e re-
gistre a ocorrência”.

Empresa diz
que quer honrar 
compromissos
Os valores não es-

tão claros, alguns fa-
lam em até R$ 50 mi-
lhões, outros em R$ 
11 milhões, já a Bela 
Pagamentos fala em 
cerca de R$ 3 milhões 
em atraso e mais, que 
não agiu de má-fé, 
apenas passa por um 
desequilíbrio finan-
ceiro e que está tra-
balhando para hon-
rar os compromissos, 
sendo a prioridade 
pagar os clientes.

Empresa de pagamentos enfrenta dificuldades
e até mil empresas são prejudicadas na Região

Cobrança judicial é o caminho mais viável, segundo especialistas. Polícia investiga o caso

Alguns milhões 
de reais! Esta é a es-
timativa do impacto 
financeiro que pelo 
menos 4 mil empre-
sas da Região devem 
sofrer, após não re-
ceberem os repasses 
de vendas e serviços 
cobrados no cartão 
de crédito através da 
máquina de uma em-
presa de pagamentos 
sediada em Gramado.

Para se ter uma 
ideia da grandeza 
da cifra, estima-se 
que represente 20% 
do PIB do turismo de 
Gramado, oriundos 
de operações finan-
ceiras realizadas pelo 
sistema e máquina 
de cartão da Bela Pa-
gamentos, sediada 
na Várzea Grande.

A empresa já che-
gou a ser considerada 
uma das 10 maiores 
“startups” e uma das 
cinco melhores em-
presas para se traba-
lhar no Brasil, mas, a 
informação extraofi-
cial dá conta que um 
desacordo comercial 
com a empresa cre-
denciadora (que atua 
entre a empresa de 
pagamentos e a pro-
prietária da bandeira 
do cartão) acabou ge-
rando o bloqueio do 
repasse.

Assim, desde o 
final de maio, vários 
clientes estão sem re-

Henrique Haller diz que
caminho é cobrança judicialVendas por cartão são a maioria das operações
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Secretaria de Turismo celebra Dia
dos Namorados em evento inédito

A Secretaria de 
Turismo e Cultura 
promoveu um even-
to inédito para a ce-
lebração do Dia dos 
Namorados: o Beatles 
Love. Na quarta-feira 
(12), no multipalco da 
praça João Corrêa, a 
partir das 18h, comu-
nidade e visitantes 
se concentraram em 
grande número para 
curtir a programação 
que teve início com o 
DJ Rodrigo Lima.

Enquanto o espe-
táculo com a banda 
argentina Star Beetles 
não começava, teve 
quem quis saborear 
pipoca, algodão-doce 
e maçã do amor, as-
sim como foi possível 
posar para ganhar 
uma foto revelada na 
hora, num cenário 

montado sob os per-
golados da Central 
de Informações. E os 
cliques não foram 
registrados só a dois, 
mas até em família, 
pois a praça reuniu 
não somente casais 
como muitas crian-
ças, além de solteiros.

“Nós chegamos 
hoje e não sabíamos 
dessa programação. 
Nos disseram que te-
ria cover dos Beatles, 
e é aqui que vamos 
ficar”, disse João Rai-
mundo de Freitas, tu-
rista paulista acom-
panhado por amigos 
e familiares.

Os integrantes da 
banda argentina Star 
Beetles, que já vie-
ram a Canela em ou-
tras oportunidades, 
já animaram o pes-

soal durante o teste 
de som. Pouco depois 
das 20 horas, o show 
começou para valer, e 
o quarteto considera-
do um dos melhores 
covers dos Beatles no 
mundo interpretou 
baladas conhecidas e 
cantadas pelo públi-
co – das dançantes às 
românticas como Hey 
Jude.

O show teve duas 
paradas para sor-
teio de brindes en-
tre os presentes: um 
jantar para casal na 
Churrascaria Garfo & 
Bombacha, um book 
com dez imagens 
com o fotógrafo Edu-
ardo Idalino e sacolas 
com variados mimos.

A Star Beetles en-
cerrou sua apresenta-
ção às 21h35. Depois, 
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CTG Querência é o grande campeão
do Campeonato Municipal de Laço

A patronagem do 
CTG Querência pro-
moveu, nos últimos 
dias 8 e 9 de junho, 
o Campeonato Muni-
cipal de Laço, no Par-
que de Rodeios Saiqui. 
Vinte e duas entida-
des tradicionalistas 
da cidade participa-
ram da disputa.

Tradicionalmen-
te uma entidade é 
homenageada no 
evento e esta indica 
o próximo homena-
geado. Em 2018 a ho-
menagem foi para o 
Piquete de Laçadores 
Porteira da Lageana, 
que escolheu o Pique-
te de Laçadores Verde 
dos Pampas para ser 
receber homenagem 
neste ano.

Alvaro Soares, 
conhecido como Tio 
Arsa, patrão do Verde 
dos Pampas e o capa-
taz Elyan Rodrigues 
receberam a taça. Os 

integrantes do Verde 
dos Pampas, nos anos 
80 e, por quase duas 
décadas, foram res-
ponsáveis pelo brete 
de saco laço, no Ro-
deio de Canela. Este 
é um Piquete que faz 
parte da história do 
tradicionalismo da 
cidade e que mantém 
sua marca junto ao 
CTG Querência. Atu-
almente o Verde dos 
Pampas, fundado for-
malmente em 1989, 
conta com 40 inte-
grantes.

Após a homena-
gem Tio Arsa indicou 
o Piquete de Laçado-
res Rincão das Hor-
tênsias para ser ho-
menageado em 2020. 
O patrão do mesmo, 
que é também pre-
sidente do Conselho 
de Vaqueanos do CTG 
Querência, Osvaldo 
Vasques, muito emo-
cionado, se pronun-

enquanto o DJ Rodri-
go Lima tocava mais 
música eletrônica, a 
banda argentina ti-
rou fotos no multi-
palco com várias pes-
soas.   

“Canela é uma ci-
dade onde se vislum-

bra uma capacidade 
enorme de criar even-
tos como esse do Dia 
dos Namorados. E o 
melhor de tudo isso é 
integrar comunida-
de e visitantes man-
tendo boas atrações 
de forma gratuita”, 

comenta o secretário 
de Turismo e Cultura 
Ângelo Sanches, que 
acompanhou flashes 
do Beatles Love di-
reto de Brasília (DF), 
onde o município foi 
homenageado na 27ª 
Expotchê.

ciou exaltando a im-
portância da união 
de todos e prometeu 
uma serenata nos 
acampamentos das 
entidades participan-
tes do evento, no pró-
ximo ano.

A patronagem do 
CTG Querência con-
tou com a parceria 
do patrão dos pique-
tes de laçadores Pon-
cho Serrano e Zezé 
Cardoso, Lucio Licks 
e Alexandre Vaccari, 
respectivamente na 
organização do Cam-
peonato.

As disputas ini-
ciaram no sábado à 
tarde e seguiram no 
domingo. A listagem 
dos premiados você 
pode conferir no Por-
tal da Folha.

Homenagem ao
Piquete de Laçadores 

Verde dos Pampas
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O Rotary Clube de 
Canela, em parceria 
com os Consulados do 
Grêmio e do Inter de 
Canela, entregaram 
equipamentos para a 
maternidade do HCC, 
na última quarta (15).

Foram doados um 
Doppler Fetal e um Apa-
relho de Fototerapia, 
no valor de R$ 6.108,34. 
Os equipamentos fo-
ram comprados com 

Futebol e solidariedade
beneficiam o Hospital de Canela

os valores revertidos 
pela rifa que os Con-
sulados realizaram e 
com verba recebida da 

Fundação Rotária atra-
vés de um projeto de 
Subsídio Distrital do D 
4670 de Rotary.
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O hospital
rá ruim!

Já começou o treino
dos candidatos para

o ano que vem!

É hoje! Destaque 
Folha 2019

É hoje, como diz a 
Ludmila, que o bicho 
vai pegar, a chinela 
vai cantar…

Vai ter troféu per-
sonalizado, vai ter 
costelão 12 horas, vai 
ter cerveja gelada, 
vai ter distribuição 
de brindes, vai ter a 
participação do Diogo 
Elzinga e vai ter eu, 
claro.

É a cerimônia de 
premiação do Des-
taque Folha 2019, o 
maior evento de pre-
miação da região!

Quero pedir aos 

Tá meio
atravessada a
coisa, e faz tempo
Já passou da hora 

de quem estuda a mo-
bilidade de Canela 
resolver o acesso à ci-
dade, no ponto onde a 
Av. Osvaldo Aranha e 
a Rua Danton Corrêa 
da Silva encontram a 
ERS 235, Estrada Cane-
la-Gramado.

Diversos leitores 
têm reclamado do gar-
galo que se cria onde 
os veículos têm que 
fazer, literalmente, 
um X, para ter acesso 
à rodovia, principal-
mente quem vem de 
Gramado e quer aces-
sar a Osvaldo Aranha 

e quem vem de Canela 
pela Danton Corrêa e 
que acessar a ERS 235.

E mais, dava para 
resolver sem muito 
investimento, apenas 
mexendo nos acessos.

Esperamos que 
as cabeças pensantes 
coloquem seus neurô-
nios nisso.

Adutora da Corsan 
não deu certo
Vamos para mais 

uma temporada de 
inverno. Neste perío-
do a coisa é mais tran-
quila, em função das 
chuvas e da tempera-
tura, baixa o volume 
de consumo de água, 
mas a tal nova adu-

nossos convidados 
que cheguem cedo, o 
evento inicia pontual-
mente às 20h.

Só para o leitor ter 
uma ideia, já são mais 
de 15 empresas que 
deram mimos que se-

rão sorteados entre os 
presentes, como este 
estiloso telefone aí de 
baixo, mais relógios, 
cestas, vales presen-
tes e por aí vai.

Esperamos por to-
dos lá!

tora da Corsan, que 
deveria implementar 
em 30% a captação 
de água a partir do 
Poço da Faca, apenas 
de concluída, não deu 
certo.

Informações ex-
traofi ciais dão conta 
que a obra aumentou 
cerca de 4% a capta-
ção, ou seja, quase 
nada. O pior é que não 
se vê ninguém tocan-
do no assunto e, como 
sempre, só vão sentir 
o aperto, novamen-
te, na época de calor, 
quando começar a 
faltar água de novo.

Algumas
estatais são dose 
pra elefante
Tem algumas es-

tatais que são dose 
pra matar elefante. A 
Corsan e o Daer são 
exemplos de órgãos 
estaduais que não 
conseguem ser efi -
cientes. Poxa vida!

Este acesso da 
ERS 235, que falo no 
primeiro tópico é um 

exemplo. A saída de 
Canela, lá no bair-
ro Canelinha é outro. 
Custava ter levado o 
asfalto alguns metros 
acima e ligar direta-
mente na rótula do 
Distrito Industrial?

Isso sem falar na 
RS 020, no trecho en-
tre São Chico e Tai-
nhas, que mais parece 
uma superfície lunar. 
Agora, arrecadar ta-
rifas e taxas os caras 
são campeões, resul-
tado mesmo, isso é o 
que é difícil.

Mas já tem pré
-pré-pré-candidato?

Uma breve na-
vegada pelas redes 
sociais e a gente já 
percebe que estamos 
naquela fase dos pré
-pré-pré-candidatos. 
Aqueles cidadãos que 
tem a intenção de 
(quem sabe, se tudo 
der certo e o partido 
aceitar, talvez) con-
correr a uma vaga na 
Câmara de Vereadores 
no próximo ano.

Mas a propaganda 
já começou, a tática é 
a de sempre, reclamar 
de algumas coisas que 

A saúde
tá ruim!

É só buraco
nas ruas!

são problemas a anos, 
mas faladas como se 
fossem eles (os pré
-pré-pré) os descobri-
dores da roda.

Se agora, faltando 
mais de um ano, já é 
tanta abobrinha, pen-
sa na quitanda com-
pleta que será 2020.

Teremos, nós, ci-
dadãos e eleitores, que 
ter muita, mas muita 
paciência, ou colocar 
o celular em modo 
avião por, pelo menos, 
um ano!

Bom para eles, 
ruim para nós!
Desde o último dia 

11, o Corpo de Bombei-
ros de São Francisco 

de Paula está atenden-
do em seu novo quar-
tel, na Rua Benjamin 
Constant, 92. Ficaram 
lindas as instalações 
(foto), ótimas notícias 
para São Chico.

Para Canela, a no-
tícia não é tão boa as-
sim… fala-se na rádio 
corredor, em trans-
formar o quartel de 
Canela em um posto 
avançado de atendi-
mento e centralizar 
as ações no quartel 
de Gramado, mais ou 
menos assim como 
a proposta que tinha 
vindo da Corsan.

Que tal? Me nego 
a acreditar nisso!
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Canela poderá receber 
evento de Crossfit

Na tarde de quar-
ta (12), o vice-prefeito 
Gilberto Cezar parti-
cipou de reunião com 
o empresário Robert 
Welter e Eric Mauer 
de Oliveira, da Cros-
sfit Body Scholl, com 
objetivo de trazer 
para Canela o Super 
Games, grande even-
to de competição de 
crossfit.

A ideia é reunir 
em torno de 500 atle-
tas amadores e profis-
sionais da região Sul 
do país (RS, SC e PR) 
para um grande tor-
neio dividido por ca-
tegorias. “Um evento 
desse porte pode atrair 
para Canela mais de 
5.000 pessoas, atingir 

outras milhares pe-
las redes sociais em 
abrangência nacio-
nal e até no Mercosul, 
além de unir famílias 
para um dia de la-
zer diferenciado, pois 
a prática de crossfit 
atrai cada vez mais 
adeptos porque não 
há rotina e melhora 
consideravelmente a 
saúde”, destaca Eric. 

Robert Welter 
disse que o público é 
muito qualificado e 
tem uma capacida-
de econômica muito 
boa, podendo consu-
mir em nossa cidade 
e ficar talvez até mais 
dias do que o evento 
pra conhecer melhor 
Canela. 

Já o vice-prefei-
to destacou que “para 
o Município, é uma 
grande oportunidade 
apoiar um evento que 
tem como premissa a 
vida em comunidade 
e tirar as pessoas do 
sedentarismo, além de 
fomentar a economia 
através do turismo, 
pois movimentará a 
rede hoteleira, restau-
rantes, parques e co-
mércio em geral.

Além disso, o cus-
to/ingresso para as-
sistir ao evento será de 
um quilo de alimento 
não perecível, que po-
derá contribuir com o 
social, ajudando insti-
tuições da nossa cida-
de”.
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São Chico comemora 
edição 2019 da Festa

do Pinhão
A 23ª Festa do Pi-

nhão de São Francisco 
de Paula recebeu um 
público de 20 mil pes-
soas entre os dias 7 e 
9 de junho, ultrapas-
sando em dobro a esti-
mativa da Prefeitura. 
No Clube Atlético Ser-
rano foram distribu-
ídos, gratuitamente, 
dois mil e 500 quilos 
de pinhão aos visitan-
tes. Na praça temáti-
ca, que ofereceu oito 
tipos de refeições à 
base da semente típi-
ca da região serrana, 
os restaurantes locais 
comercializaram dois 
mil e 800 pratos. E, 
ainda, oito mil doces 
certificados de Pelotas 
foram vendidos.

Novidade da edi-
ção 2019, a Cozinha 
Experimental promo-
veu o concurso “Meu 
Prato com Pinhão”, 
que teve apoio do Cur-
so de Gastronomia da 
Universidade Feevale 
e do chef Marcos Livi. 
As duas vencedoras 
foram anunciadas 
no encerramento do 
evento: Cicelia Alt-
mayer, primeiro lu-
gar, com a Torta de Pi-

Diferentes receitas com pinhão
foram servidas na praça de

alimentação do evento
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nhão, e Ediléa Márcia 
Oliveira Santos (Didi), 
em segundo lugar, 
com o Estrogonofe de 
Pinhão.

Os resultados su-
peraram todas as ex-
pectativas, conforme 
o secretário de Turis-
mo, Cultura e Des-
porto, Rafael Castello 
Costa. “A comunida-

de abraçou a ideia da 
gastronomia, que foi 
a essência do even-
to no ano da renova-
ção”, ressalta. Segun-
do o prefeito Marcos 
Aguzzolli, na próxima 
edição “a festa vai va-
lorizar ainda mais a 
culinária da região, 
a produção local e a 
nossa cultura”.


