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PREFEITURA ANUNCIA 
PROJETO DE PERMUTA
DA ÁREA DO CASSINO

POR CONSTRUÇÃO
DE NOVO HOSPITAL

PÁGINAS 4 E 5

Adquirida pela Prefeitura 
em 1999, a área das
Ruínas do Cassino tem 
uma história que se 
confunde com um dos 
períodos mais prósperos 
de Canela, agora, poderá 
receber um hotel e seu 
valor custeará a constru-
ção do novo hospital.
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TRADICIONAIS TAPETES
DE CORPUS CHRISTI SÃO 

CONFECCIONADOS EM
CANELA. PÁGINA 7
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INVERNO 2019 DEVE
OSCILAR TEMPERATURAS 
BAIXAS E DIAS QUENTES. 

PÁGINA 3

GURI DE URUGUAIANA 
FARÁ SHOW GRATUITO
EM CANELA. PÁGINA 6

MAS QUE BARBARIDADE!
APRESENTAÇÃO SERÁ NO MULTIPALCO
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“Uma pessoa te abandona no momento
mais difícil... Não é crueldade, é apenas
a vida tirando do seu caminho quem não
merece participar da sua vitória”. Leide

Corpus Christi 
Expressão latina que signi-

fica Corpo de Cristo, generali-
zada em Portugal como Corpo 
de Deus, é uma comemoração 
litúrgica católica que ocorre na 
quinta-feira seguinte ao domin-
go da Santíssima Trindade, que, 
por sua vez, acontece no domin-
go seguinte ao de Pentecostes.

É uma "Festa de Guarda", 
em que a participação da Santa 
Missa é obrigatória, na forma 
estabelecida pela conferência 
episcopal do país respectivo.

A procissão pelas vias pú-
blicas, quando é feita, atende 
a uma recomendação do Códi-
go de Direito Canônico (cânone 
944) que determina ao bispo dio-
cesano que a providencie, onde 
for possível, "para testemunhar 
publicamente a adoração e a ve-
neração para com a Santíssima 
Eucaristia, principalmente na 
solenidade do Corpo e Sangue 
de Cristo." 

É recomendado que, nestas 
datas, a não ser por causa gra-
ve e urgente, não se ausente da 
diocese o bispo (cânone 395).

História
A origem da Solenidade do 

Corpo e Sangue de Cristo remon-
ta ao século XIII. O papa Urba-
no IV, na época o cônego Tiago 
Pantaleão de Troyes, arcediago 
do Cabido Diocesano de Liège, 
na Bélgica, recebeu o segredo 
da freira agostiniana Juliana de 
Mont Cornillon, que teve visões 
de Cristo demonstrando desejo 
de que o mistério da Eucaristia 
fosse celebrado com destaque.

Por volta de 1264, em uma 

cidade próxima a Orvieto (onde 
o já então papa Urbano IV tinha 
sua corte), chamada Bolsena, 
ocorreu o Milagre de Bolsena,em 
que um sacerdote celebrante da 
Santa Missa, no momento de 
partir a Sagrada Hóstia, teria 
visto sair dela sangue, que em-
papou o corporal (pano onde se 
apoiam o cálice e a patena du-
rante a Missa).

O papa determinou que os 
objetos milagrosos fossem tra-
zidos para Orvieto em grande 
procissão em 19 de junho de 
1264, sendo recebidos solene-
mente por Sua Santidade e le-
vados para a Catedral de Santa 
Prisca.

Esta foi a primeira procis-
são do Corporal Eucarístico de 
que se tem notícia. A festa de 
Corpus Christi foi oficialmente 
instituída por Urbano IV com a 
publicação da bula Transiturus 
em 8 de setembro de 1264, para 
ser celebrada na quinta-feira 
depois da oitava de Pentecostes.

No Brasil é um feriado fa-
cultativo comemorado pela reli-
gião Católica.

Em muitas cidades portu-
guesas e brasileiras, é costume 
ornamentar as ruas por onde 
passa a procissão com tapetes 
de colorido vivo e desenhos de 
inspiração religiosa.

Esta festividade de longa 
data se constitui uma tradição 
no Brasil, principalmente nas 
"cidades históricas", que se re-
vestem de práticas antigas e 
tradicionais e que são embele-
zadas com decorações de acordo 
com costumes locais.

Em Pirenópolis, Goiás tal ce-

lebração ocorre desde o século 
XVIII, quando foi criada a Ve-
nerável Irmandade do Santíssi-
mo Sacramento da Matriz, que 
até hoje realiza as festividades, 
criando junto a comunidade a 
tradição dos tapetes de serra-
gem colorida e flores do cerrado, 
cobrindo as ruas por onde passa 
a procissão de Corpus Christi re-
alizada sempre ao amanhecer.

Também enfeitam-se alta-
res para a adoração do Santís-
simo Sacramento, onde na oca-
sião é entoado o cântico latino 
Tantum Ergo Sacramentum 
composto no início do século XX 
por Eugênio Leal da Costa Cam-
pos para ser executado pela Or-
questra e Coral Nossa Senhora 
do Rosário.

É também neste dia que o 
Imperador do Divino recebe a 
coroa para a realização da Festa 
do Divino de Pirenópolis, do ano 
seguinte.Fonte.Wikipédia

Início do Inverno
O Inverno tem início hoje, 

dia 21 de junho de 2019 às 
12h54min e termina em 23 de 
setembro de 2019, com o equi-
nócio da primavera.

Esta é a estação que antece-
de a primavera e sucede o ou-
tono. No Hemisfério Sul, onde 
está localizado o Brasil, o inver-
no caracteriza-se pelas tempe-
raturas baixas, dias mais curtos 
e noites mais longas.

As regiões sudeste e sul do 
país são as mais marcadas pe-

las características típicas do 
inverno, com frio, umidade, 
chuva, garoa e ventos gelados, 
chegando a nevar em algumas 
cidades, como: Canela, Grama-
do, São José dos Ausentes e ou-
tras cidades de Santa Catarina.  
Sendo que no restante do Brasil 
as temperaturas são mais equi-
libradas, com menor variação 
térmica.

Solstício de Inverno
O começo do inverno é mar-

cado pelo evento astronômico 
conhecido por Solstício de In-
verno, ou seja, o período em que 
o Hemisfério Norte está mais 
inclinado para o Sol.

O solstício de inverno é cha-
mado de solstício de verão no 
Hemisfério Norte, marcando o 
começo da estação mais quen-
te do ano nos países que ficam 
acima da linha do equador.

Equinócio de Setembro:
fim do inverno no Brasil
O fim do inverno é também 

marcado por outro fenômeno 
astronômico: o equinócio de se-
tembro, período quando o Sol 
incide com maior intensidade 
nas regiões próximas à linha 
do Equador. No Brasil e em todo 
o hemisfério sul, o equinócio 
acontece em 23 de setembro de 
2019, marcando o fim do inver-
no e começo da primavera.

No equinócio, o dia tem a 
mesma duração no hemisfério 
Norte e no hemisfério Sul.
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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
Inscrições até 24 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
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  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
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
Ministrante: Juliana Alano
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
Ministrante: Cícero Zanoni
Inscrições até o dia 14 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/

Carteira de Habilitação pode
ficar até 30% mais barata no RS

Concorrência entre CFCs para baixar preço do documento

Na esteira de outras ações 
que promovem a redução do 
preço da carteira nacional de 
habilitação (CNH), o Detran do 
Rio Grande do Sul aprovou me-
dida que estimula a concor-
rência entre Centros de For-
mação de Condutores (CFCs), 
terminando com o valor fixo 
de serviços oferecidos por es-
ses órgãos. 

Os Centros de Formação 
de Condutores (CFC) do Rio 
Grande do Sul poderão pas-
sar a cobrar preços diferentes 
para emitir a Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), cujo 
valor atualmente é tabelado. 
A determinação veio de uma 
portaria, assinada nesta ter-
ça-feira (18) pelo diretor-geral 
do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran), Ênio Bacci, 
e o governo espera que a habi-
litação fique 25% mais barata.

Outra mudança também 
assinada em portaria é a pos-
sibilidade de ter autoescolas 
em municípios com 20 mil 
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habitantes. Até então, apenas 
cidades com mais de 45 mil 
moradores poderiam formar 
motoristas. Ambas as porta-
rias passam a valer a partir da 
publicação no Diário Oficial do 
estado, o que deve ocorrer até 
semana que vem.

Atualmente, o preço para 
tirar a CNH tipo B, para carros, 
é R$ 2.270,76. Com as mudan-
ças anunciadas pelo Detran, e 
também alterações determi-

nadas pelo Conselho Nacional 
de Trânsito em âmbito nacio-
nal, o governo estadual espera 
que a habilitação fique mais 
barata.

A partir de setembro, a 
quantidade de aulas práticas 
exigidas para tirar a carteira 
será reduzida, e o uso do si-
mulador de direção passará 
a ser facultativo. Com isso, o 
Contran garante que a carteira 
ficará 14% mais em conta.

Inverno 2019 deve oscilar
entre temperaturas baixas

e dias quentes
Estação mais fria do ano começa hoje, oficialmente

O inverno começa 
oficialmente hoje (21) 
e até o "veranico" de 
junho deu uma tré-
gua nesta quarta-fei-
ra (19), mas os aman-
tes do frio não podem 
comemorar tanto as-
sim, porque as tempe-
raturas mais elevadas 
devem retornar já no 
fim de semana.

No sábado as tem-
peraturas já devem 
começar a se elevar de 
forma gradual. Para 
quem quiser apro-
veitar para dar uma 
volta na Região das 
Hortênsias no feria-
dão, que promete lo-
tar Canela e Gramado. 
Depois do calorzinho, 
uma nova frente fria 
deve chegar ao Estado 

na metade da próxi-
ma semana, trazen-
do de volta também a 
chuva. 

O inverno será 
diferente do ano pas-
sado, quando o frio 
intenso era mais fre-
quente. Neste ano, as 
ondas de frio devem 
ser espaçadas. Pode 
fazer bastante frio por 
dois dias, por exem-
plo, e nos cinco dias 
seguintes os termô-
metros se elevarem.

Em compensa-
ção, quando fizer frio, 
serão temperaturas 
mais baixas em com-
paração com os perí-
odos de frio de 2018. 
A explicação para a 
oscilação nas tempe-
raturas é creditada ao 
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El Niño. Este fenôme-
no provoca o aqueci-
mento anômalo das 
águas do Oceano Pací-
fico. Quando ele entra 
em ação, o centro do 

oceano fica aquecido 
e as temperaturas se 
elevam.

Então, prepare a 
lenha e o cobertor. O 
Inverno começou!
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Prefeitura anuncia projeto de
permuta da área do Cassino por

construção de novo hospital
Novo complexo de saúde deverá ser erguido na Cônego João Marchesi em dois anos e meio

Vilmar Santos, Gilberto Cezar e Constantino Orsolin
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O prefeito Cons-
tantino Orsolin reu-
niu a imprensa, na 
tarde de terça (18), em 
seu gabinete, para fa-
lar do projeto de tro-
ca da área das ruínas 
do Cassino, no Palace 
Hotel, pela construção 
de um novo hospital 
público.

O Portal da Folha 
anunciou a intenção, 
com exclusividade, 
na tarde de segun-
da (17). Agora, com o 
anúncio oficial, deta-
lhes do projeto foram 
explanados à impren-
sa.

“É importante 
destacar que estamos 
aqui apresentando 
uma possibilidade”, 
disse Orsolin. “Iremos 
ouvir a comunidade 
em uma série de as-
sembleias. Queremos 
ter certeza de que os 
canelenses aprovam 
esta ideia antes de dar 
o próximo passo que 
é enviar um projeto 
para aprovação na Câ-
mara de Vereadores”.

Segundo o pre-
feito, Canela está na 
rota dos grandes in-
vestimentos e vários 
empreendedores se 
interessam na área 
do Cassino, cerca de 
33 mil metros quadra-
dos, entre as Av. Pa-
lace Hotel e Canadá e 
as ruas Rio de Janeiro 
e do Oratório.  Ainda 
não há uma avaliação 
oficial da área, mas a 
estimativa da Prefei-
tura é que o valor de 
mercado ultrapasse 
os R$ 10 milhões.

“Este é um patri-
mônio da comuni-
dade canelense, uma 
obra inacabada que 
completa 80 anos em 
2019. Além de uma 

área nobre da cidade, 
tem o valor turístico e 
histórico”, afirmou o 
prefeito. “Porém, que-
remos utilizar esse va-
lor, que hoje não agre-
ga, em algo essencial 
para as pessoas, a 
saúde e consequente-
mente a vida”.

O novo hospital
Segundo o projeto, 

o valor do Cassino será 
investido na cons-
trução de um novo 
e moderno hospital 
público, em um ter-
reno ao lado da Uni-
dade Básica de Saúde 
do Bairro Canelinha, 
com frente para a Av. 
Cônego João Marchesi 
e lindeira a Rua Gas-
par Silveira Martins, 
no bairro São Lucas.

Com mais de 21 
metros quadrados, a 
área deve receber o 
novo hospital foi es-
colhida por estar “em 
uma localização es-
tratégica”, segundo o 
prefeito. “Ao lado da 
unidade de saúde e de 
fácil acesso à popula-
ção”.

Constantino de-
seja um prédio to-
talmente horizontal, 
cerca de 4 mil metros 
quadrados de área 
construída, com esta-
cionamento no subso-
lo e todos os serviços 
em um mesmo pavi-
mento, reunindo os 52 
leitos, blocos cirúrgi-
cos e alas de exames, 
que deverá oferecer 
todos procedimentos 
que não forem de alta 
complexidade.

“Tem que ser um 
hospital moderno”, 
afirma Orsolin, “que 
possa atender a comu-
nidade de Canela por 
bem mais de 80 anos, 

90 anos”.
Já o secretário de 

Saúde, Vilmar San-
tos, lembrou que “se 
a construção do novo 
hospital não gastar 
todo o valor da ava-
liação da área do Cas-
sino, o restante deve 
ser colocado em equi-
pamentos, bem como 
agregar outros ser-
viços de saúde, como 
Caps, neste complexo”.

Novo hospital
não deve ser
administrado 
pela Prefeitura
Apesar de ser um 

prédio público, deven-
do ser direcionado ao 
SUS e à comunidade 
em geral, não será 
administrado pela 
Prefeitura. “Se eu for o 
Prefeito, vamos tercei-
rizar o novo hospital. 
A Prefeitura não tem 
expertise para admi-
nistração hospita-
lar, iremos continuar 
comprando serviços 
nele, como fizemos 
hoje com o HCC e ou-
tros hospitais”, afir-
mou Constantino.

Já o secretário Vil-
mar Santos disse que 
o segredo para o novo 
hospital se manter 
será a oferta de novos 
serviços e cirurgias, 
“as quais não podem 
ser oferecidas hoje no 
HCC, mas poderão, na 
nova estrutura, tra-
zendo mais recursos 
financeiros”.

Porque um
novo hospital?
“Quando o HCC 

foi construído, há 70 
anos atrás, era uma 
atração turística, um 
prédio moderno, mas 
hoje, já não atende 
mais às necessida-

Área em que deverá ser construído o novo hospital

des. Investir dinheiro 
naquele prédio é uma 
imprudência. Refor-
mar o HCC custaria 
duas vezes a constru-
ção de um novo”, afir-
mou Constantino.

“É inviável atender 
as atuais exigências 
técnicas de saúde no 
prédio do Hospital de 

Caridade de Canela”, 
informou Vilmar San-
tos. “Hoje, não temos 
alvará sanitário do 
Estado e são mais de 
180 apontamentos da 
vigilância sanitária, 
praticamente impos-
síveis de cumprir sem 
gastar muitos recur-
sos públicos”.

Segundo Vilmar, 
durante os 60 dias de 
intervenção muni-
cipal muito foi feito, 
custos cortados e ser-
viços normalizados, 
mesmo assim, longe 
do que realmente é o 
ideal para atender a 
comunidade canelen-
se.

FOTO: REPROD
U

ÇÃO



EMPREENDIMENTO .05Sexta-feira, 21 de junho de 2019

Próximos passos
“Minha preocupa-

ção é ter a certeza de 
que a cidade quer essa 
permuta, por isso, 
nos próximos 20 dias 
acontecerão uma série 
de assembleias para 
ouvir o canelense”, 
destacou Constantino. 
Após, o projeto deve 
ser encaminhado à 
Câmara de Vereadores 
para votação.

Orsolin calcula 
que em prazo de 90 
dias, se todo o proces-
so for ágil, já poderá 
ser publicado o edital 
de concorrência, que 
estabelecerá as regras 
para os investidos in-
teressados na permu-
ta.

Entre as exigên-
cias está a de que o 
projeto deve man-
ter características do 
antigo cassino, ser 
um atrativo turístico, 
como um hotel, po-
dendo ter restauran-
tes e até um museu do 
cassino.

“Eu quase não 
durmo, esta ideia é 
fantástica. Precisa-
mos que a comunida-
de se aproprie desta 
ideia”, disse o prefeito. 
“Acreditamos que tudo 
possa estar finalizado 
em dois anos e meio, o 
edital vai fixar o pra-
zo para a finalização 
do novo hospital e a 
escritura da área do 
Cassino somente será 
passada após receber-
mos a obra”.

O vice-prefeito Gil-
berto Cezar, presen-
te na coletiva, refor-
çou que este modelo 
de permuta por área 
construída, com par-
ceria público-privada, 
é o mais rápido para 
a construção, pois evi-
ta que o poder público 
gerencie recursos, eli-
minando assim novas 
licitações e trâmites 
burocráticos.

Após apresenta-
das as propostas dos 
investidores, uma co-
missão deverá avaliar 
o projeto que mais 
atende ao interesse 

público, declarando o 
vencedor da concor-
rência.

Área do
atual Hospital
Segundo o prefei-

to Constantino, se re-
alizada a construção 
do novo hospital no 
Canelinha, uma das 
alternativas para o 
Hospital de Caridade 
de Canela e sua área 
é a venda, com a uti-
lização dos recursos 
para saldar as dívi-
das, que chegam a R$ 
13 milhões.

Capelas
mortuárias
As atuais capelas 

mortuárias do cen-
tro, que pertencem ao 
HCC e eram adminis-
tradas pela ACM en-
contram-se fechadas. 
Questionado sobre o 
assunto, o secretário 
Municipal da Saúde e 
atual interventor do 
Hospital de Caridade, 
Vilmar Santos, afir-
mou que elas devem 
permanecer fechadas, 
já que a casa de saúde 
não tem recursos para 
reformá-las e a ACM 
não tem interesse em 
reabri-las.

“Hoje, a reabertu-
ra das capelas esbarra 
na inviabilidade técni-
ca e financeira, temos 
que focar os esforços 
para não deixar fal-
tar médicos e medica-
mentos no HCC”, disse 
o secretário.

Venda da área
das capelas
Outra questão le-

vantada pela repor-
tagem da Folha diz 
respeito à venda da 
área das capelas para 
saldar uma dívida do 
HCC com o Governo do 
Estado, mais de R$ 1,2 
milhões de uma verba 
da Consulta Popular 
que deveria ter sido 
usada na construção 
da nova urgência/
emergência.

Porém, tal dinhei-
ro foi aplicado em 

parte do PPCI – Plano 
de Prevenção Contra 
Incêndio do Hospital e 
na folha de pagamen-
to.

Como o Hospital 
usou essa verba e não 
terminou a obra, foi 
intimado pelo Gover-
no do Estado a devol-
ver o valor corrigido 
e incluído no CADIN – 
Cadastro Informativo 
de Créditos não Qui-
tados do Setor Público 
Federal, uma espécie 
de Serasa, ou SPC de 
órgãos públicos.

Através de uma 
negociação com o 
Governo do Estado, a 
direção do Hospital 
obteve prazo para de-
volver o dinheiro ou 
terminar a obra até 
2021.

Agora, com a pos-
sibilidade da cons-
trução de um novo e 
moderno hospital pú-
blico, terminar a ala 
de urgência do Hospi-
tal de Canela se torna 
um plano sem senti-
do, logo, a permuta da 
área das capelas deve 
ser abandonada.

“O que vamos fazer 
é procurar o Gover-
no do Estado, explicar 
como a situação mu-
dou e encontrar uma 
solução para este im-
passe, mas, a permuta 
para finalizar a nova 
ala de emergência tor-
na-se uma ideia ob-
soleta”, finalizou Vil-
mar.

Debates com
a comunidade
Na manhã de sá-

bado (15), o prefeito 
Constantino Orsolin, 
acompanhado por se-
cretários municipais, 
recebeu em seu ga-
binete presidentes e 
representantes de di-
versas associações de 
moradores do muni-
cípio e outras entida-
des, com o objetivo de 
apresentar a proposta 
de construção do novo 
hospital.

Já na manhã de 
segunda-feira (17), 

Adquirida pela Prefeitura em 1999, a área das ruínas
do Cassino tem uma história que se confunde com

um dos períodos mais prósperos de Canela.

também no gabine-
te do Prefeito, ocor-
reu uma reunião com 
membros da diretoria 
da ACIC (Associação 
Comercial e Industrial 
de Canela) para tratar 
sobre a pauta do novo 
hospital. O prefeito 
Constantino Orsolin 
apresentou a proposta 
e ouviu sinalizações 
positivas dos repre-
sentantes da entidade 
empresarial.

Lei deve alterar 
utilidade da área 
do novo hospital
A área do novo 

hospital foi compra-
da para a construção 
de um complexo es-
portivo. Para receber 
o novo complexo de 
saúde, a Prefeitura 
deve enviar para a 
Câmara de Vereado-
res um projeto de Lei 
alterando a função do 
local.

Novo complexo 
esportivo
Segundo Constan-

tino, não só o Ginásio 
Municipal, mas um 
complexo esportivo 
deverá ser feito, com a 
recuperação e investi-
mento da área da Ce-
lulose, que tem 6 hec-
tares, um campo de 
futebol profissional e 
um prédio construído 
em 1934 que deve ser 
restaurado.

Confira a agenda de
encontros com a comunidade:

Segunda-feira – 24 de Junho
Manhã
Lions, Rotary Clube, Fundação 

Cultural, Servidores da Secretaria 
de Obras/Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais e Emater.

Terça-feira – 25 de Junho 
19h – Bairro São José/Escola 

Serafina Seibt
Quarta-feira – 26 de Junho 
19h – Bairros São Rafael e Distrito 

Industrial
Local: Escola Severino Travi
Quinta-feira – 27 de Junho 
19h – Bairro Eugênio Ferreira/Pa-

lace Hotel
Local: Escola Diva Pedroso da 

Cunha
Sexta-feira – 28 de Junho 
19h – Bairros Saiqui e Jardim das 

Fontes
Local: Sede Associação de Mora-

dores do Saiqui
Sábado – 29 de Junho
9h – Esportistas
Local: Câmara de Vereadores 
Dia 2 de Julho 
19h – Bairros São Luiz e Bom 

Jesus
Local: Escola Dante Bertoluci
Dia 3 de Julho 

19h – Bairros Leodoro de Azevedo 
e Cedro

Local: Sede Associação de Mora-
dores do bairro Leodoro de Azeve-
do 

Dia 4 de Julho 
19h – Bairros Santa Marta e Dante
Local: Ginásio Municipal
Dia 5 de Julho 
19h – Bairros Canelinha e Ulisses 

de Abreu
Escola Neusa Mari Pacheco (con-

firmar) 
Dia 8 de Julho 
19h – Bairro Boeira
Local: Salão Comunitário da Ca-

pela São Francisco de Assis
Dia 9 de Julho 
19h – Bairros SESI e Chacrão
Local: Escola João Alfredo Corrêa 

Pinto
Dia 16 de Julho 
19h – Bairros Loteamento Central 

e Maggi
Local: Salão da APAE
Dia 17 de Julho 
19h – Bairros Santa Terezinha/Al-

pes Verdes e Maggi
Local: Escola Santa Terezinha
Dia 18 de Julho 
19h – Bairros São Lucas, Irma e 

Miná
Local: Escola Municipal Bertholdo 

Oppitz
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Guri de Uruguaiana fará
show gratuito em Canela

Guri de Uruguaia-
na é a nova atração 
anunciada para a 
Temporada de Inver-
no de Canela. Ele fará 
show gratuito na Pra-
ça João Corrêa no dia 
7 de julho, às 19h, no 
Multipalco.

O anúncio foi fei-
to pelo secretário de 
turismo, Angelo San-
ches, diretamente 
de Brasília, para os 

presentes no evento 
Destaque Folha, que 
aconteceu na última 
sexta (14). Por men-
sagem de áudio, o se-
cretário parabenizou 
os agraciados na noi-
te e anunciou a nova 
atração.

Angelo estava em 
Brasília no evento Ex-
potchê, onde a cidade 
de Canela foi home-
nageada.
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A Fantástica Casa 
de Chocolates: 

Florybal do centro 
de Gramado está

de cara nova
A famosa loja 

Florybal localizada 
no centro de Grama-
do, está recebendo 
um novo nome, pas-
sando a se chamar 
“A Fantástica Casa de 
Chocolates”. A nova 
assinatura foi esco-
lhida porque o local 
já era conhecido pelos 
consumidores como 
uma casa mágica de 
chocolates, em razão 
do seu design inter-
no diferenciado, que 
possui como principal 
característica um teto 
de chocolate e árvores 
que em vez de frutos 
tem em seus galhos: 
bombons, truffas e 
barras. 

A nova nomen-
clatura também faz 
alusão a marca da 

Florybal, que tem 
como principal ele-
mento de sua logo 
uma casa e as lojas 
temáticas, a princi-
pal referência para 
os consumidores da 
Florybal.

Para reforçar a 
nova assinatura, o 
ponto de venda tam-
bém recebeu uma 
nova decoração, que 
deixou o local ainda 
mais fantástico, com 
personagens, objetos 
mágicos e elementos 
cenográficos.

Para quem quiser 
conferir como ficou 
o projeto, a loja lo-
caliza-se na Avenida 
Borges de Medeiros, 
número 2771 e abre to-
dos os dias, das 9h às 
22h30min.
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Restaurante Casa do
Pinóquio na Estação Campos

de Canella já está aberto
Desde quinta-fei-

ra (20), feriado de Cor-
pus Christi, a Estação 
Campos de Canella 
tem mais uma loja 
em funcionamento, 
é o restaurante Casa 
do Pinóquio que abre 
suas portas como 
nova atração gastro-
nômica do complexo 
turístico no centro de 
Canela. 

Servindo comida 
típica dos imigrantes 
italianos com um to-
que contemporâneo, 
insumos regionais e 
um ambiente temáti-
co dedicado ao bone-
co de madeira mais 
famoso do mundo, o 
restaurante será a sé-
tima operação do pro-

jeto a entrar em fun-
cionamento. A Casa 
do Pinóquio irá ocu-
par um dos espaços 
no prédio onde anti-
gamente funcionava 
a estação férrea de 
Canela instalada no 
Largo Benito Urbani, 
de frente para a Praça 
João Corrêa. 

A Estação Campos 
de Canella é o mais 
novo empreendimen-
to e ponto turístico 
de Canela. O projeto 
revitalizou a antiga 
estação férrea da ci-
dade transformando 
o local em centro cul-
tural, gastronômico e 
comercial com lojas, 
restaurantes e quios-
ques bem no coração 

da cidade. A Estação 
Campos de Canella é 
uma realização da in-

corporadora Novalter-
nativa. www.estacao-
canella.com.br.
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Tradicionais tapetes de Corpus
Christi são confeccionados em Canela

Como acontece há 
anos, a Paróquia Nos-
sa Senhora de Lourdes 
realiza em Canela a 
confecção dos tapetes, 
missa e procissão de 
Corpus Christi. A rua 
Felisberto Soares e os 
bairros São José, Boei-
ra e Canelinha ficam 
coloridos e enfeitados 
com diversos metros 
de imagens realizadas 
por milhares de pes-
soas da paróquia e co-
munidades da cidade.

Serragem colo-
rida, borra de café, 
tampinhas de garra-
fas entre muitos ou-
tros materiais fazem 
parte dos enfeites 

que começaram a ser 
confeccionados a par-
tir das 9h. Os tapetes 
de Corpus Christi são 
mais um dos atrativos 
que levam a cidade a 
receber milhares de 
turistas na data (20 de 
junho), mais um mo-
tivo de Canela manter 
a tradição que persiste 
em muitos lugares no 
país.

A partir das 15h, 
aconteceu a missa na 
Catedral de Pedra e 
nas capelas Santo An-
tônio, bairro São José; 
Nossa Senhora do 
Carmo, no Canelinha 
e São Francisco de As-
sis, no Boeira

A festa de Corpus 
Christi tem por obje-
tivo celebrar solene-
mente o mistério da 

Eucaristia – o Sacra-
mento do Corpo e do 
Sangue de Jesus Cris-
to.
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Maior evento de premiação da Região
aconteceu na última sexta-feira

Destaque Folha 2019 recebeu representantes de 90 segmentos de Canela

Uma festa para 
reverenciar os melho-
res da cidade de Cane-
la, assim é o Destaque 
Folha, que neste ano 
aconteceu pela tercei-
ra vez consecutiva na 
Churrascaria Garfo e 
Bombacha. Mais de 
450 pessoas, represen-
tando 90 segmentos, 
estiveram presentes 
na noite da última 
sexta (14), na cerimô-
nia que contou com a 
apresentação do you-
tuber Diogo Elzinga.

Além do tradicio-
nal show da chur-
rascaria, as empre-
sas participantes do 
evento deram brindes 

especiais que foram 
distribuídos aos pre-
sentes.

O caderno espe-
cial, com a cobertura 
do evento, circula na 
próxima sexta (28). 
Enquanto isso, os lei-
tores podem conferir 
aqui, um pouco do que 
aconteceu no Desta-
que 2019, na página do 
Portal da Folha no Fa-
cebook, onde o even-
to foi transmitido ao 
vivo e o vídeo ainda 
está disponível, no 
próprio Portal da Fo-
lha e nas nossas redes 
sócias, aonde serão 
publicadas fotos e ví-
deos até o dia 28. Garfo e Bombacha ficou lotado durante o evento

FOTOS: SÉRGIO ROCH
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Equipe da Folha de Canela

Diogo Elzinga
foi o mestre de

cerimônias

Foram mais de 30 brindes,
sorteados para os presentes,
oferecimento dos parceiros

presentes no evento:

Biih Biju; Conceito São de Beleza; Casa 
dos Colchões; Anis Farmácia de Manipula-
ção; Stop Chaves; Senac; Ferrê Flores; Su-
per Brombatti;  Emporium Natura; Estúdio 
Jéssica Trein; Academia Boeira; Parada 50; 
Ótica Cukos; Sinoscar Canela; Hospital Ve-
terinário Dr. Álvaro Abreu;  Claro Canela; 
Buxa Bikes; Allora Sorvetes; Farmácia Lí-
der; Gyba Bazar; Designatural; A Legítima 
Super 10; Pizzaria The Petit; Hencke Suporte 
e Assessoria; Kika Kouros; Fruteira Dapper; 
Floricultura Raio de Sol; Relojoaria BigBen 
e InoveCell.
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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 terá nova
pizzaria napoletana ao

lado da Catedral de Pedra
Depois de abrir 

recentemente mais 
uma franquia da piz-
zaria The Petit, desta 
vez em São Francisco 
de Paula, o empre-
sário Peterson Secco 
se prepara para seu 
mais novo empreen-
dimento: uma piz-
zaria napoletana na 
Casa Auxiliadora, em 
Canela.

Com a proposta 
de um serviço des-
contraído, simples e 
descomplicado, a pi-
zzaria seguirá o es-
tilo napoletano com 
porções individuais, 
massa leve e ingre-
dientes selecionados 
para ser apreciada 
com a mão mesmo, 
como é servida origi-
nalmente na Itália.

Serão oito sabores 
salgados e uma opção 
doce. “Vamos funcio-
nar a partir das 11h 
para atender ao meio-

dia. A pizza napole-
tana é perfeita para 
o almoço, com uma 
massa leve. O servi-
ço também será des-
complicado, o cliente 
mesmo pega a bebi-
da, depois que tomar 
e consumir ele paga. 
Agora os turistas que 
visitam a Catedral de 
Pedra terão finalmen-
te uma verdadeira pi-

zza”, explica Secco.
Concurso para es-

colher o nome oferece 
um ano de pizza grá-
tis

O negócio, que de-
verá abrir as portas 
até o fim do mês, ain-
da não foi batizado. 
Para escolher o nome 
da pizzaria, Secco 
está promovendo um 
concurso cultural em 

suas redes sociais. 
Quem indicar o nome 
escolhido terá um 
ano de pizza grátis 
no novo empreendi-
mento. As sugestões 
podem ser indicadas 
nos comentários do 
post que está no link 
https://tinyurl.com/
y4763no6. O resultado 
deve ser anunciado 
na próxima semana.
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Terceira temporada da Noite da Cerveja
vai fazer você “celebrar e beber mais”

“Pra comer, pra beber, ce-
lebrar e beber mais”! Este é o 
lema da Noite da Cerveja, in-
tervenção teatral que vai fa-
zer você dar boas risadas, com 
uma história de romance e ri-
validade entre duas famílias 
na busca pela melhor cerveja.

Além do espetáculo, são 
servidos três pratos baseados 
na gastronomia alemã e cer-
veja, que podem ser consumi-
dos a vontade enquanto você 
aproveita a noite.

A ação cultural foi motiva-
da por Maria Cristina da Silva 
(ativista cultural em Canela) 
e Mateus José da Silva (pro-
prietário da Cervejaria Farol) 
que desafiaram um grupo de 
atores, diretores e produtores 
para criar uma intervenção 
artística envolvendo o público 
e a cerveja.

Assim nasceu a divertida 
Noite da Cerveja, que conta a 
história de duas famílias: a de 

FOTOS: FRAN
CISCO ROCH
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Helga GutenBier e a de Rolf 
Braumeister. Tendo assuntos 
mal resolvidos no passado, 
eles viviam brigando e proi-
biram seus filhos de se apro-
ximarem. Na ocasião, eles 
também disputavam o título 
de melhor cerveja. Mas como 
ninguém segura o destino, o 
filho mais velho de Helga e a 
filha de Rolf se apaixonaram 
e, dessa paixão, nasceu uma 
cerveja que marcaria a união 

das duas famílias: a Supa Bier 
(Super Cerveja).

O espetáculo vai para a 
terceira temporada e traz 
novidades divertidíssimas 
em relação às anteriores. A 
intervenção acontece todas 
as quartas-feiras, durante a 
temporada de inverno.

O passaporte pode ser ad-
quirido na própria cervejaria 
e na internet.
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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) ::

Primeiro aninho do Lorenzo Hensing
Gonçalves completado no último dia 7

No dia 16 foi o dia da Martina Goncherenco 
Brum completar seus 4 aninhos!

Todo estiloso Pedro Henrique Roos

Aniversário do 1 ano do Conrado Leal
comemorado com familiares e amigos

na Casa de Festas Malla Mágica

Quanto charme da Yasmin
Melissa Bonette Weber

2 meses de muita gostosura da
Júlia Helena Gosch Freitas

Nova loja do
Alpen Park na

Estação Canella
O Alpen Park inau-

gurou uma loja junto 
à Estação Campos de 
Canella, onde antiga-
mente ficava a Esta-
ção Férrea da cidade. O 
espaço, que foi trans-
formado em um novo 
paradouro para comu-
nidade e turistas, com 
atrações de gastrono-
mia e entretenimento, 
conta agora com um 
ponto de venda de in-
gressos e souvenirs ex-
clusivos do Alpen Park.

“Esta nova loja foi 
instalada com o ob-
jetivo de aumentar a 
interação com nossos 
visitantes, permitindo 

que adquiram ingres-
sos antecipadamente, 
que comprem souve-
niers e que também 
possam ter uma pré-
via do passeio do nosso 
trenó, através de um 
equipamento de reali-
dade virtual. A Estação 
Campos de Canella é o 
novo point de Canela e 
o Alpen Park não po-
deria deixar de estar 
presente”, destaca o 
diretor do Alpen Park, 
Renato Fensterseifer. A 
loja Campos de Canella 
funciona diariamente, 
das 10h às 19h, no Lar-
go da Fama, 77, no cen-
tro de Canela.
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Gramado recebe
1º Mini Festival

do Japão
No próximo sá-

bado, dia 22 de ju-
nho, a partir das 10h, 
o Snowland promove 
o “1º Mini Festival do 
Japão”, em Gramado. 
O evento acontece em 
parceria com os orga-
nizadores dos concei-
tuados “Festival do Ja-
pão RS” e “Anime Buzz”.

Durante todo o dia, 
serão realizadas ativi-
dades lúdicas e de pro-
moção da cultura japo-
nesa. Na programação 
estão atrações como os 
grupos de dança folcló-
rica Shinsei e de instru-
mentos de percussão 

Taiko. Também serão 
realizados Desfile de 
Cosplayers, Oficina de 
Origami, demonstra-
ção da tradicional ceri-
mônia do chá, a “Chya 
no yu” ou “Chadou”, 
apresentações de artes 
marciais e miniaulas 
de língua japonesa. 

Durante o 1º Mini 
Festival do Japão, o 
Snowland estará aber-
to ao público com pas-
saportes por R$ 139,00 
para crianças de 4 a 11 
anos, R$ 169,00 a partir 
de 12 anos e R$ 84,00 
para estudantes e me-
lhor idade.
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O grupo Pousadas Serra Gaúcha se reuniu em um delicioso café da manhã
para influenciadores digitais locais, na Pousada do Bosque, dia 7 deste mês.

Casal Paula e Joel Oberher, na Festa
dos 10 anos do Cara de Mau.

Vanessa Zardin e Yves D’Arrigo no
Destaque Folha 2019, evento realizado

na Churrascaria Garfo e Bombacha.

FOTO: CLEITON THIELE

Gerson Junior,
Virginia e Gerson 
Sorgetz sendo
recepcionados por 
Michele e Mateus 
Leidens na Festa
dos 10 anos do
Cara de Mau.

O casal Josiane Schons Monteiro
e William Monteiro ao lado do

cerimonialista da noite do Destaque
Folha, o youtuber Diogo Elzinga.

FOTO: SÉRGIO ROCHA

Claudia Rech,
Marilia Vasconcelos
e Vanderlei Santos,

na apresentação da 
loja Conceito Sier.
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Divando nesse lindo ensaio,
Ingrid Pokomaier!

No último sábado no Guga
Panquecas foi festejado com a família

os 12 anos da Francine Rocha!

Amigos de Canela curtindo show do
Bruno & Marrone na Fenadoce em Pelotas

Apaixonada por este
ensaio... Mamãe Eni e Helena

Angela Cardoso, da Imperium 360
recebendo do prefeito Constantino

Orsolin o troféu Destaque 2019

A turminha do pré da Risque e Rabisque toda orgulhosa
recebendo o “Oscar” de melhor escolinha infantil!

Barbara Beneton Wingert de
aniversário hoje e Tiago Manique

que faz niversário dia 23. Parabéns, 
homenagem de Maria Inês e Seu Afonso
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Algumas coisas podem parecer mais 
difíceis e alguns atrasos podem 
deixar você mais preocupado. Os 
assuntos de família podem demandar 
mais tempo ou energia. Nas relações 
pessoais, cuidado para não exagerar 
nas promessas ou nas expectativas. 
Um bom momento para viagens.

Cuidado com os excessos e exage-
ros. Isso inclui alimentação, gastos e 
até o risco de desperdiçar seu tem-
po e energia no que não importa 
de verdade. Uma fase mais intensa 
nas relações. Cuidado com ciúmes 
que pode gerar uma briga no seu 
relacionamento.

Tente aproveitar a vida com mais 
leveza mas sem perder o foco. Suas 
relações podem pedir alguma defi-
nição ou decisão mais importante. 
Mas cuidado para não criar expec-
tativas demais ou prometer aquilo 
que não tem certeza se vai cumprir. 

Cuidado com a ansiedade ou o 
nervosismo. Tente praticar alguma 
atividade física e fazer outras coisas 
que aliviem a mente e as tensões. 
Um bom momento para colocar 
mais energia no trabalho, especial-
mente no que está trazendo resul-
tados. 

Foco no que está dando certo e use 
mais sua criatividade, especialmen-
te no trabalho e no amor. A semana 
é ótima em termos de vida social e 
afetiva. Tente se divertir mais e fa-
zer mais coisas que você gosta. Bons 
dias para estar com seus amigos.

Uma boa semana para cuidar mais 
de você. Vale mudar o visual. Alias, 
é um bom momento para repensar 
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.

Semana boa para viagens. Vale 
também planejar uma viagem para 
o futuro. A semana também favore-
ce conversas, negócios e contatos. 
Um momento importante e decisivo 
no trabalho, que requer mais foco e 
dedicação. Para isso, é importante 
saber o que você quer.

Se alguma coisa está mais compli-
cada que o planejado, pense bem 
se vale a pena seguir em frente. Se 
valer, seja persistente e contorne os 
obstáculos com criatividade e bom 
humor. 
E tente não controlar demais o
curso dos acontecimentos.

Aproveite para avaliar melhor o 
que está sentindo e pensar o que 
quer para sua vida. Uma fase mais 
leve e divertida no amor, aproveite 
para se declarar, curtir a compa-
nhia de quem você ama e fazer 
mais do que gosta com quem ama.

Tente observar atentamente o que 
está sentindo para pensar se não 
precisa resolver algum assunto 
antigo. Um momento bom para 
sentar e conversar com quem 
você gosta. Fale mais sobre seus 
sentimentos e expresse o que você 
gosta.

Um bom momento para estar com 
seus amigos mas, é importante sentar 
e conversar mais para entender se 
seus objetivos estão alinhados com os 
dos outros envolvidos em seus proje-
tos. Sente para conversar com quem 
compartilha alguma coisa com você. 

Você pode ter algum conflito entre 
casa e trabalho. E é importante sa-
ber dividir bem o seu tempo, espe-
cialmente se quer evitar conflitos 
em sua vida amorosa. A semana é 
de decisões a serem tomadas, mas 
é bom pensar bem antes de seguir 
por um novo caminho. Tente estar 
alinhado com seu propósito.

HORÓSCOPO DA FOLHA

Sexta-feira, 21 de junho de 201914. GERAL

> Edital de Casamento nº 6155 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: JHONATA VAZ SIMÕES, natural 
deste Estado, nascido na Cidade de Porto Alegre, pin-
tor, divorciado, domiciliado e residente na Rua Guiné 
Pereira, nº 1000, nesta Cidade e LILIAN KELLI DOS 
SANTOS OZELAME, natural deste Estado, nascida 
na Cidade de Constantina, vendedora, solteira, do-
miciliada e residente na Rua Guiné Pereira, nº 1000, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-
se na forma da lei.

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

Registradora

*Comunicamos o falecimento do Sr José
Ribeiro da Cruz, aos 93 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque
das Araucárias, e sepultado no cemitério 
Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Senilda 
Barreto dos Reis, aos 75 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na
capela 02 do São Lucas, e o sepultamento dia 
14/06/2019 as 09:00 no Cemitério Municipal.

*Comunicamos o falecimento do Sr.
Theofilo Griessang, aos 93 anos, era viúvo. 
Seu corpo foi velado na Capela 02 do Cemitério 
Ecumênico Parque das Araucárias, e sepultado 
no Cemitério Municipal De Canela.

*Comunicamos o falecimento de Davi
Lorenzo Machado Ramos com 2 meses
de idade, residente em Canela, seu corpo
foi velado na capela do São Lucas, e o
sepultado no Cemitério Municipal De Canela.

> 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: MAURO CÉSAR JARDIM MOURA, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, porteiro, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua dos Piratas, nº 
425, nesta Cidade e LORENA JOSELI DA SILVA, na-
tural deste Estado, nascida na Cidade de Novo Ham-
burgo, confeiteira, solteira, domiciliada e residente na 
Rua dos Piratas, nº 425, nesta Cidade. Quem conhe-
cer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 13 de Junho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6156 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: JAN PETER CLEBSCH, na-
tural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, 
cozinheiro, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
Norberto José Jahn, nº 47, casa 03, Bairro Santa 
Terezinha, nesta Cidade e NATHASCHA FULCHER 
DEBARBA, natural deste Estado, nascida na Cidade 
de Três Coroas, confeiteira, solteira, domiciliada e re-
sidente na Rua Norberto José Jahn, nº 47, casa 03, 
Bairro Santa Terezinha, nesta Cidade. Quem conhe-
cer impedimento, oponha-se na forma da lei.

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

Registradora
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GO
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INTERESSE
OOVDAS

ESTRATEGIA

O oficial
como o

primeiro-
tenente

Luis Gusta-
vo, ator de
"Brasil a 
Bordo" 

Significa
"Legal",
em IML

(?) Betto:
lutou

contra a
Ditadura

(?) Niño:
afeta o
clima

mundial

A do Nilo
tem forma
de delta

Zuzu
Angel,

estilista

Ocupar
ilegal-
mente

Organiza
eventos
culturais

Única
letra que
recebe a
cedilha

Salda 
(a dívida) 

Prato bai-
ano e re-
cheio do
acarajé

Gênero 
musical de
Emicida e

Criolo
O problema
de saúde
persis-
tente

Raduan
Nassar,
escritor

brasileiro

Cai
flocos 

brancos
de gelo

"(?) que 
é sua,

Taffarel!",
bordão

A arte dos
grandes
líderes

militares

Oduvaldo
Viana,
drama-
turgo

Formato 
do ben-
jamim

Carta
mais

valiosa 
na sueca

Moradores do bairro
da Liberdade (SP)

O Rei da MPB, coau-
tor de "Emoções"

Rua
estreita 
e curta
Disparo

Caloroso;
vigoroso

Esponjoso
(p. ext.)

Peixe do
Atlântico
Capim de
choças

Arma
portátil
Caneta,

em inglês

Nele
vivem os
cisnes
Desiste

Área de interesse do
empreendedor

Ingrediente com o
qual é feito o saquê

Perto, em
inglês 

Criminoso
que chega
a cobrar
100% de
juros por 

empréstimo

Habitação
de (?) 

Social: pro-
grama de
moradia

para famí-
lias de bai-
xa renda

Estibordo
(abrev.)

Raio
(abrev.)

3/foz — pen. 4/near. 6/poroso. 10/estratégia — subalterno. 16/mundo dos negócios.

> Edital de Casamento nº 61547 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cida-
de de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: RENAN ARRUDA DE 
MELO SILVA, natural do Estado de Pernambuco, nascido na Cidade de San-
ta Cruz do Capibaribe, vendedor, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
Willi Dienstmann, nº 338, Apto. 304, nesta Cidade e SARAH GABRIELLY 
LAGOS ALVES, natural do Estado de Pernambuco, nascida na Cidade de 
Santa Cruz do Capibaribe, gerente comercial, solteira, domiciliada e residen-
te na Rua Willi Dienstmann, nº 338, Apto. 304, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 19 de Junho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

RECOMEÇAR

Com um aperto no peito e a 
sensação de dever cumprido ve-
nho aqui escrever minha última 
coluna. Talvez um dia esteja na 
hora de voltar, mas é chegada a 
hora de parar.

Se não me engano foram mais 
de dois anos dividindo com vocês 
um pouco das minhas vivências, 
do meu aprendizado e do meu 
amor pela educação e pelas crian-
ças.

Mais do que nunca, estou en-
tendendo que a vida é feita de ci-
clos e que ciclos terminam. Nem 
sempre é fácil, mas quero enten-
der que tudo e todos que fi zeram 
parte de cada ciclo vivido foram 
fundamentais para o meu cresci-
mento, pessoal, profi ssional e hu-
mano.

Ninguém passa por nossas 
vidas sem nos ensinar nada, por 
isso sou grata por todas as experi-
ências que já vivi.

Encerro também minha fun-
ção na minha escola, que segue 
em novas mãos a quem confi ei 
meu sonho, realizado e vivido por 
quatorze anos.

Acredito que vou sentir falta, 
no momento não estou pensan-
do muito, mas o fato de continu-
ar trabalhando com crianças me 
alegra e me fortalece a continuar 
acreditando num mundo melhor.

Não vou fi car sem os sorri-
sos e abraços, claro que agora em 
menores quantidades. Vou sentir 
falta de cada um, pois criança pra 
mim nunca foi um número, fo-
ram sempre a razão e motivação 

do meu trabalho.
Venho aqui agradecer tanta 

gente que me acompanhou e me 
acompanha. Tantos amigos, qua-
lifi cados profi ssionais que fi zeram 
parte desse projeto e contribuíram 
com seus textos também. Tanta 
gente que admiro que sempre elo-
giou, compartilhou e se identifi -
cou com minhas colunas escritas 
não com teorias, mas com o que o 
coração queria dizer ou desabafar.

Por tantas vezes que pude dar 
voz ao que tantos educadores que-
riam dizer.

Professores, diretores e todos 
que trabalham com educação! Vo-
cês merecem todo o respeito do 
mundo, pois é gratifi cante sim, 
mas não é fácil!

Sigo novos caminhos, recome-
ço...

Fica a única frustração do livro 
que queria publicar com os textos, 
fi ca a saudade, fi ca a experiência e 
fi ca a gratidão! Mas tenho certeza 
que educar é um ato de amor e que 
essa é minha vocação! 

Fica a mensagem para os pais, 
valorizem os professores de seus 
fi lhos. Ser educador nos tempos 
em que vivemos é desafi ador. Fica 
a mensagem aos educadores, se-
jam fi rmes porque a caminhada 
não é e não vai ser fácil. E quando 
pensarem em desistir... recome-
cem!!!

Gratidão a todos, em especial 
ao Jornal Folha de Canela pela 
parceria!

Contem sempre comigo!



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.

Apartamento, nº 
404B, 02 dormitórios,
sendo 01 suíte, sala de jantar, sala 
de estar, cozinha, banheiro social, 
área de serviço, 02 vagas de box 
para carro, totalmente mobiliado e 
decorado, com vista, internet, água 
quente e muito mais. Localizado 
na Rua Paul Harrys, nº 55, esquina 
com Avenida Osvaldo Aranha, nº 
160, Edifício Residencial e Comercial 
Canela Boulevard, Centro. Aluguel 
R$2.800,00 mais taxas.

Casa residencial nº 123, com 03 dormitórios, sala de estar com lareira, cozinha, 
despensa, área de serviço com churrasqueira e garagem, pátio fechado.

Localizado na Rua Rodolfo Schilieper, Centro. Aluguel R$1.500,00 mais taxas.

Apartamento  nº 203C, com 02 dormitórios, sala de estar com sacada e chur-
rasqueira, cozinha com área de serviço, banheiro social, box descoberto nº126. 

Infraestrutura: Salão de Festa, Playground, Quiosque, TV a cabo e Portaria. Locali-
zado na Rua Dr. Ruy Vianna Rocha, 1300, São Luiz. Aluguel R$700,00 mais taxas.

Apartamento nº02, possui 02 dormitórios (pequenos), sala, cozinha,
lavanderia, box descoberto para 01 carro. Localizado na Rua Borges de

Medeiros nº1373, Santa Terezinha. (TÉRREO). Aluguel R$569,00 mais taxas.

Sala Comercial, nº 02, com aprox. 
40m². divisória interna, banheiro 
social, ar condicionado. Localizado
na Av. Júlio de Castilhos, 248, Ed. Ares 
da Serra, Centro. Aluguel R$1.400,00 
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.



SEGURANÇA .17Sexta-feira, 21 de junho de 2019

COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 1238/2019 de 17 de junho de 
2019, foi concedida    complementação de proventos de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
a servidora inativa MARLENE COLOMBO BANDEIRA 
que ocupava o cargo de Profissional do Magistério com 
Habilitação em Séries Iniciais, N III, classe F, nesta muni-
cipalidade, sendo que foi inativada pelo RGPS/INSS sob 
nº 189.561.090-4 com vigência a contar de 26.07.2018. 
A base de cálculo utilizada é a última remuneração, de-
vendo perceber a diferença, quando houver, entre o valor 
pago pelo RGPS/INSS e o valor que faria jus se perce-
besse por Regime Próprio de Previdência do Município.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

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

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

Edital nº 05/2019
EDITAL PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

DE RECURSOS 
PARA INSCRIÇÃO INDEFERIDA

PROCESSO DE ESCOLHA DOS
MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – COMDICA – do Município 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 a Pre-
sidente da Comissão Especial encarregada de realizar o 
Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar, 
no uso de suas atribuições legais de acordo com o art. 2º 
da Resolução do COMDICA nº 02/2019, torna público o 
presente Edital, prorrogando o prazo para entrada de re-
curso para inscrição indeferida:

Devido ao Decreto Municipal nº 8.366, de 5 de junho de 
2019, no art 1º “fica suspenso o expediente nas Repar-
tições Públicas Municipais no dia 21 de junho de 2019”, 
portanto os candidatos que tiveram sua inscrição indeferi-
da, para o Conselho Tutelar, terão até o dia 24 de junho de 
2019 para interpor Recurso.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Canela, 18 de junho de 2019.

COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 1237/2019 de 17 de junho de 
2019, foi concedida    complementação de proventos de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
a servidora inativa MARIA REJANE MELLO DOS SAN-
TOS que ocupava o cargo de Técnico em Enfermagem, 
NM V, classe C, nesta municipalidade, sendo que foi ina-
tivada pelo RGPS/INSS sob nº 178.424.988-0 com vigên-
cia a contar de 22.11.2016. A base de cálculo utilizada 
é a última remuneração, devendo perceber a diferença, 
quando houver, entre o valor pago pelo RGPS/INSS e o 
valor que faria jus se percebesse por Regime Próprio de 
Previdência do Município.

Constantino Orsolin
Prefeito MunicipalJunho/2019

Junho/2019

BM combate jogos
de azar em Gramado

No início da noite de quar-
ta-feira (19), a Brigada Militar, 
através do Pelotão de Opera-
ções Especiais (POE), realizou 
uma operação visando o com-
bate aos jogos de azar na cida-
de de Gramado.

Na ação, foram realizadas 
abordagens em cinco bares, 
onde foram abordadas e iden-
tificadas 65 pessoas frequen-
tadoras dos estabelecimentos.

Durante abordagem em 
um estabelecimento no Bair-
ro Piratini foram encontrados 
anotações e apostas do jogo 

do bicho, assim como dinhei-
ro do ilícito.

No Bairro Floresta, os 
Policiais Militares descon-
fiaram de um controle que 
estava no balcão. Ao apertar 
liberou uma porta, cujo cor-
redor levava até uma sala de 
jogos anexa, onde foram en-
contradas sete máquinas ca-
ça-níqueis ligadas e com di-
nheiro de apostas dentro. Ali 
também estava um homem 
realizando apostas nos equi-
pamentos. Ele confessou que 
havia inserido uma nota de 

R$ 100,00, que é frequentador 
do bar e que joga nas máqui-
nas pelo menos uma vez por 
semana. 

No local ainda havia um 
sistema de câmeras e de aler-
ta para os jogadores, avisando 
a chegada da polícia. As má-
quinas foram apreendidas.

Nos dois casos foram con-
feccionados termos circuns-
tanciados para os proprie-
tários dos estabelecimentos 
por jogos de azar, sendo que 
ambos possuem antecedentes 
pela contravenção.
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Caso Mikika: Civil
conclui investigações sobre
primeiro homicídio do ano

A Polícia Civil de 
Canela concluiu, nes-
ta segunda-feira (17), 
as investigações re-
lativas ao homicídio 
praticado contra a ví-
tima Loreno Nery de 
Oliveira, vulgo Miki-
ka, ocorrido na noite 
de 24 de março deste 
ano, quando teve sua 
casa, localizada na 
Rua Cipreste, no Bair-
ro São Lucas, arrom-
bada por cinco indiví-
duos, que dispararam 
diversas vezes contra 
seu corpo. A vítima foi 
alvejada por seis dis-
paros, sendo socorri-
da mas falecendo ao 
chegar ao hospital da 
cidade.

Iniciadas as in-
vestigações policiais 
ainda na noite dos fa-
tos, a Seção de Investi-
gação da Delegacia de 
Polícia identificou seis 
indivíduos envolvidos 
nos fatos, apurando 
que cinco deles aden-
traram a residência 
da vítima quando dos 
disparos, sendo que 
um sexto investigado 
teria sido responsá-
vel pelo transporte do 
grupo após os fatos. Os 
fatos, segundo apura-
do, deram-se em ra-
zão de vingança, uma 
vez que Mikika teria 
se envolvido em uma 
briga no dia anterior 
em um bar na Rua 

Adalberto Wortmann, 
no mesmo bairro. Os 
autores do homicídio 
são amigos de um in-
divíduo que teria sido 
agredido fisicamente 
por Mikika durante a 
briga.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 
e responsável pelas 
investigações, referiu 
que cinco indivíduos 
foram indiciados por 
homicídio qualificado 
(motivo torpe e recur-
so que impossibilitou 
a defesa da vítima), 
tendo sido represen-
tado, ainda durante 
o início do inquérito 
policial, pela prisão de 

três deles. A autorida-
de policial informou, 
ainda, que a Delegacia 
de Polícia de Canela 
mantém prioridade 
permanente em apu-
rações de crimes gra-
ves, como homicídios, 
obtendo elevados 
índices de esclareci-
mento nos últimos 
anos. A cidade teve 
mais de 30 homicídios 
e latrocínios nos últi-
mos cinco anos, tendo 
sido esclarecidos, até 
o presente momento, 
mais de 90% dos ca-
sos, refutando a auto-
ridade que se trata de 
resultado do empenho 
e dedicação dos poli-
ciais civis canelenses.
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Prefeitura assina contrato 
para investir R$ 4,8 milhões 
em pavimentação de 21 ruas
No último dia 14, 

a Prefeitura e a Cai-
xa Federal assinaram 
contrato referente ao 
empréstimo de R$ 4,8 
milhões, obtidos jun-
to ao programa de 
Financiamento à In-
fraestrutura e ao Sa-
neamento (Finisa), da 
Caixa, que será utili-
zado para a pavimen-
tação de mais 21 ruas 
no município.

Participaram da 
assinatura o Prefeito 
Constantino Orsolin, 
a engenheira civil, 
Vera Rosane Madeira 
e a arquiteta Patrícia 
Paiva Michelon pela 
Prefeitura e o Supe-
rintendente Regional, 
Rodrigo Canani Me-
deiros, o Gerente Re-
gional da Serra, Dari 
Luiz Reinhert e o ge-
rente executivo de go-
verno, Luís Carlos Ve-
dovelli, pela Caixa.

“A etapa finaliza-
da hoje representa um 

trabalho em conjunto 
entre diversas secre-
tarias, onde cada um 
fez sua parte para re-
sultar em um contrato 
assinado com extre-
ma responsabilidade e 
analisado em detalhes 
pelos técnicos”, afir-
mou o prefeito Cons-
tantino.

“Com esse mon-
tante liberado pela 
Caixa, poderemos em 
curto espaço de tem-
po realizar mais in-
vestimento em prol de 
nossos cidadãos. Esta-
mos sempre buscando 
por mais recursos que 
garantam mais quali-
dade de vida aos nos-

sos moradores”, come-
morou o Secretário de 
Obras, Luiz Cláudio da 
Silva.

O Prefeito Cons-
tantino explica que 
com a assinatura do 
contrato, agora os 
técnicos da Prefeitura 
trabalharão para a li-
citação da obra.

Vias que serão contem-
pladas:

São Luiz: Ruas Benito 
Bertoluci, Pedro Nicanor de 
Oliveira, Francisco A. Mon-
tenegro, Luís Fachin, Luís 
Moraes, Ernildo Waldolino 
Jacks

Canelinha: Ruas Theo-
baldo Weber, Nossa Se-

nhora do Carmo, Rua Eva 
Fagundes, João Francisco 
de Oliveira e Ogobar Ca-
margo dos Santos.

São Rafael: Rua Pedro 
da Silva Nunes

Bom Jesus: Rua Loureiro 
da Silva

Ulisses de Abreu: Rua 
Arlindo Lawrenz

Palace Hotel: Rua Berlim
Boeira: Ruas dos Direi-

tos Humanos, Antônio Zini, 
Pedro Bisol

Vila do Cedro: Rua dos 
Gravatás

Loteamento Central: 
Constantino F. Raymundo

Sesi: Rua Godofredo 
Raymundo

Assinatura do contrato
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Prefeitos de
Canela e Três

Coroas na busca
de recursos
para a Rota
Panorâmica

O Prefeito de Ca-
nela Constantino Or-
solin (MDB) e o Pre-
feito de Três Coroas 
Orlando Teixeira (PSD) 
estiveram em Brasí-
lia na quarta-feira (12) 
para tratar sobre a li-
beração de recursos 
orçamentárias para a 
implantação de infra-
estrutura na Rota Pa-
norâmica, via que liga 
os dois municípios.

Também acom-
panharam o chefe do 
executivo canelense, 
o Secretário Adjunto 
de Governança Pla-
nejamento e Gestão, 
Germano Junges e 
os vereadores Emí-
lia Fulcher e Marcelo 
Dhremer, ambos do 
MDB.

O primeiro encon-
tro aconteceu no Palá-
cio do Planalto, onde 
na Secretaria de Go-
verno (SEGOV), foram 
recebidos pelo asses-
sor especial de Rela-
ções Institucionais 
Abel Leite, que tomou 
conhecimento do pro-
jeto, recebeu os docu-
mentos referentes a 
Emenda da Bancada 
Gaúcha aprovada e 
da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) 2019 e dis-
se dar andamento ao 

pleito. 
O segundo encon-

tro foi uma audiência 
com o Ministro-Che-
fe da Casa Civil, Ônix 
Lorenzoni, que garan-
tiu conhecer o trajeto 
da Rota Panorâmica, 
pois em 2015, com o 
bloqueio total da ERS 
115, utilizou o trajeto 
para retornar da Re-
gião das Hortênsias 
para Porto Alegre. O 
Ministro garantiu que 
estudará um forma 
de viabilizar a libera-
ção do recurso no Or-
çamento de 2019, para 
se dar início a trami-
tação junto ao Minis-
tério do Turismo.

Os recursos para 
pavimentação de 
aproximadamente 22 
quilômetros da Rota 
Panorâmica são fru-
to de emenda parla-
mentar da Bancada 
Gaúcha, prevista no 
Orçamento de 2019, e 
que aguarda autori-
zação da Casa Civil e 
da SEGOV para iniciar 
sua tramitação jun-
to ao Ministério do 
Turismo. Estão pre-
vistos investimentos 
na ordem de R$ 20,8 
milhões para implan-
tação desta rota turís-
tica.
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Prefeito Constantino estará na 
Câmara na próxima segunda

A convite da 
Mesa Diretora da Câ-
mara de Vereadores 
de Canela, o Prefei-
to Constantino Or-
solin participará da 
Sessão Ordinária do 
dia 24 de Junho, se-
gunda-feira, a partir 
das 19h. O objetivo 
principal será passar 
mais informações 
referentes a uma 
possível parceria 
público-privada que 
visa à construção de 

um novo e moderno 
hospital. 

Visando a impor-
tância deste projeto, 

a Câmara de Verea-
dores, como sendo 
um dos principais 
espaços para apre-

sentar esta ideia 
para a comunidade, 
tratará do assunto 
na próxima semana.

FOTO: REPROD
U

ÇÃO

Em tempo recorde,
Câmara libera projeto 
que pavimentará 21

ruas em Canela
Na tarde de sexta-

feira, 14, o Poder Exe-
cutivo de Canela e a 
Caixa Federal assina-
ram um contrato refe-
rente ao empréstimo 
de R$ 4,8 milhões, ob-
tidos junto ao progra-
ma de Financiamento 
à Infraestrutura e ao 
Saneamento (Finisa), 
da Caixa, que será 
utilizado para a pavi-
mentação de mais 21 
ruas no município.

Segundo a Câma-
ra de Vereadores de 
Canela, essa ação con-
seguiu ser realizada 
muito pelo empenho 
de todos os vereado-
res, pois o projeto po-
deria muito bem ser 
mais analisado, mais 
discutido, mas com 
isso, o Poder Execu-
tivo perderia o pra-
zo, e provavelmente, 
a cidade ficaria sem 
verba. Mas, em uma 
grande ação dos vere-

adores, que se empe-
nharam em adiantar 
os pareceres e análi-
ses, conseguiram re-
alizar a votação deste 
projeto na segunda-
feira, 10, em sessão 
que ocorreu na Escola 
Dânton Corrêa.

"Este tipo de pos-
tura da Câmara de 
Vereadores apenas 
mostra o empenho de 
todos em trazer uma 
Canela melhor e mais 
próspera para nossa 
comunidade. Não te-
mos aqui mais politi-
cagem, para trancar 
projetos por desaven-
ças políticas, mas sim, 
vereadores preocupa-
dos com o crescimen-
to de nossa cidade. Os 
canelenses podem ter 
a certeza que a atual 
Câmara está sim do 
lado do povo de nosso 
município", ressaltou 
o Presidente da Câma-
ra, Marcelo Savi.

Prova escrita para seleção
de estagiários na Prefeitura

acontecem domingo
Os candidatos a 

seleção pública para 
estagiários da Pre-
feitura de Canela 
devem realizar no 
domingo (23), prova 
escrita que acontece-
rá na Escola de En-
sino Médio Danton 

Corrêa da Silva, Rua 
Borges de Medeiros, 
235, às 14h.

O processo é rea-
lizado pelo Centro de 
Integração Empresa 
Escola - CIEE-RS que 
orienta os candida-
tos a apresentar-se 

no local com meia 
hora de antecedência 
do horário de início 
das provas, muni-
do de documento de 
identidade com foto-
grafia (expedida por 
autoridade civil ou 
militar) e caneta es-

ferográfica cor azul 
ou preta de ponta 
grossa, feita em ma-
terial transparente.

A seleção de es-
tagiários acontecem 
em nível médio e su-
perior com 160 ins-
critos no total.

Condenados por crime contra mulher não podem
ser contratados pelo Executivo e Legislativo

Foi aprovado, por una-
nimidade, na sessão de se-
gunda (17), o projeto de au-
toria da vereadora Manu da 
Costa que altera dispositivo 
da Lei no 3623 de 26 de fe-
vereiro de 2018, que institui 
a ficha limpa na nomeação 
de servidores a cargos co-
missionados ou designação 

de funções gratificadas no 
âmbito da administração 
direta, autárquica e funda-
cional do Poder Executivo 
e do Poder Legislativo, e dá 
outras providências.

Assim sendo, os que fo-
rem condenados em deci-
são transitada em julgado 
ou proferida por órgão judi-

cial colegiada desde a con-
denação até o transcurso 
do prazo de oito anos após 
o cumprimento da pena, 
por crime contra a mulher, 
através de violência domés-
tica e familiar, nos termos 
da Lei Federal nº 11.340 de 07 
de agosto de 2006 – Lei Ma-
ria da Penha, não poderão 

ser nomeados para Cargos 
Públicos Municipais em co-
missão, no âmbito dos Po-
deres Executivo e Legislati-
vo, sejam eles Secretários 
Municipais, ocupantes de 
cargos de chefia, assesso-
ramento ou direção, bem 
como aqueles que recebam 
função gratificada.
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Mercado Tiririca é campeão invicto no Sub-20
O Mercado Tiririca 

foi o grande campeão do 
Campeonato Municipal 
de Futsal Sub-20, a con-
quista teve um gosto es-
pecial por ter sido de for-
ma invicta. O confronto 
entre Mercado Tiririca e 
Rio Branco aconteceu na 
última sexta-feira (14).

O Mercado Tiririca 
não teve dificuldades na 
partida final, vencendo o 
Rio Branco por 4 x 1, Pe-
reira marcou duas vezes, 
o artilheiro do campeo-
nato João Vitor marcou 
uma vez e Érick também 
balançou as redes uma 
vez. O gol do Rio Branco 
foi de Raziél.

Após o apito final, 
atletas de ambas equipes 
entraram em confronto 
físico. A reportagem da 
Folha de Canela insisten-
temente entrou em con-
tato com o Departamen-
to Municipal de Esporte 
e Lazer na tentativa de 
buscar mais informações 
sobre o ocorrido, não ob-
tivemos respostas. Em 
sua rede social, a Prefei-
tura de Canela publicou 
uma nota de repúdio e 
afirmou que os envolvi-
dos serão punidos.

Campeão – Mercado Tiririca

Vice-Campeão – Rio BrancoDisciplina – Gênios da Bola

Destaque do
Campeonato – Paulo 
Ricardo (Rio Branco)

Destaque da Final e
Goleiro Menos Vazzado

Vinicius (Mercado
Tiririca)

Revelação do
Campeonato – Alan

(São Lucas)

Melhor Treinador –
Claudio Nascimento 
(Mercado Tiririca) 

Goleador – João Vitor 
(Mercado Tiririca) 
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Atletismo da Escola
João Alfredo se destaca

Iniciado neste ano, o projeto de 
atletismo da EMEF João Alfredo Corrê 
Pinto já começa da dar os primeiros 
resultados. No último final de sema-
na, os alunos participaram do Circuito 
do Sesc, em Capão da Canoa, conquis-
tando pódios e trazendo medalhas, 
isso tudo com apenas alguns meses 
de treinamento.

No próximo domingo, os alu-
nos irão competir em São Leopoldo. 
O projeto é capitaneado pelo Sargen-
to Famoso e pela professora Josi, de 
educação física. As crianças utilizam 
o Parque do Lago como espaço para 
treinamento e contam com o suporte 
da escola, onde recebem lanche após 
as atividades.

FOTOS: REPRODUÇÃO

Alunos da João Alfredo em Capão da Canoa

EducaEsportes confirma
favoritismo e chega a final

No último sábado 
(15), foi disputada a fase 
semifinal da competição 
de base. Abrindo as dis-
putas, o EducaEsportes 
confirmou o favoritismo 
de véspera e venceu o 
Toque de Letra “A” por 4 
x 2. José Antônio marcou 
3 vezes e Miguel fez 1 gol 
para a equipe vencedo-
ra. Fernando descontou 
2 vezes para o Toque de 
Letra.

O segundo confron-
to foi entre Gênios da 
Bola e Leodoro de Azeve-
do, durante todo o con-
fronto, as equipes se en-
frentaram de igual para 
igual, equilíbrio que foi 
refletido no placar. A 
partida terminou em 1 

Segundona de Futsal
teve grande jogos
durante a semana

Na sexta-feira 
passada (14), antece-
dendo a partida final 
do Campeonato de 
Futsal Sub-20, a equi-
pe do Tequila aplicou 
uma das maiores go-
leadas do campeona-
to em uma abatido 
Santa Cruz em partida 
válida pelo Grupo B. A 
equipe venceu por 9 x 
2, com gols de Jair (2), 
Jodaer (2), Tiago (2), 
Finha (2) e Cássio (1). 
Já na segunda-feira, 
foi a vez das equipes 
do Grupo A entrar em 
quadra. Bola 8 e Co-
rínthians fizeram um 
grande confronto, a 
partida terminou em-
patada em 5 x 5. Na 
segunda partida da 
rodada, a equipe do 
Bom Jesus conquistou 
3 pontos ao bater o 
lanterna Borussia por 
5 x 3.

Hoje à noite tam-
bém é dia de segundo-
na. A equipe do Limi-
tados entra em quadra 

Futsal Veterano tem 9
equipes em busca do título
Na última terça-

feira (18), foi dado o 
pontapé inicial para o 
Campeonato Municipal 
de Futsal – Categoria 
Veterano. 9 equipes en-
trarão em quadra para 
erguer a taça no final 
do campeonato. AFCE-
EE/Lancheria Quaraí, 
Amigos do Bulhões, 
Amigos do Tiririca, Bola 
8, Chapeação Prux, CRC, 
Comercial, Mercado Ti-

ririca e Tequila são as 
equipes no torneio.

Logo na primeira 
partida do campeona-
to, o Tequila atropelou 
o Mercado Tiririca por 
5 x 0, Marcelo (3), Jair 
(1) e Brito (1) balança-
ram as redes do Tiri-
rica. Desta forma, a 
equipe do Tequila é o 
primeiro líder do cam-
peonato.

Na segunda parti-

da, também com go-
leada, o Bola 8 bateu 
sem dificuldades o AF-
CEEE/Lancheria Quaraí 
por 5 x 1. Rafael Gralha 
(2), Rodrigo Gralha(1), 
Renan (1) e Gabriel (1) 
marcaram para a equi-
pe vencedora. O gol de 
honra marcado pelo 
AFCEEE foi de Tiago (1).

A próxima rodada 
acontece na terça-feira 
(24).

União Rancho
Grande vence e assume

a 2ª colocação
Rio Branco mesmo folgando segue líder

No último sába-
do (15), foi disputada 
mais uma rodada da 
Segunda Divisão do 
Campeonato Munici-
pal de Futebol de Cam-
po. No campo do Sesi 
equipe do União Ran-
cho Grande venceu a 
equipe do Santa Cata-
rina e manteve a boa 
campanha, a equipe 
ganhou os três pontos 
com o gol de Braian e 
chegou a 2ª colocação 
com 10 pontos. A equi-
pe do Santa Catarina 
segue sem vitórias na 
competição, figuran-
do na lanterna com 
apenas 1 ponto con-
quistado.

Na Celulose, Lava-

car e União ficaram 
no 0 x 0 em um jogo 
sem muita emoção, 
com o empate o União 
chegou a 7 pontos, se 
mantendo na 4ª posi-
ção. O Lavacar chegou 
a 4 pontos, ficando em 
5º lugar. Fechando a 
rodada a equipe do Bo-
la-Bola bateu o Merce-
nários por 2 x 1, João 
Pedro e Darlan mar-
caram os gols da vitó-
ria, Juliano descontou 
para o time perdedor. 
Com a vitória, a equi-
pe do Bola-Bola assu-
miu a 3ª posição com 7 
pontos conquistados. 
O Mercenários segue 
sem vitórias na com-
petição, se mantendo 

na vice-lanterna com 
1 ponto.

Amanhã, se o 
tempo bom continu-
ar, será disputada 
mais uma rodada da 
competição. No cam-
po da Celulose, o La-
vacar enfrentará o Bo-
la-Bola.  No campo do 
Sesi acontecerá o due-
lo dos desesperados, 
Santa Catarina e Mer-
cenários se enfren-
tam, ambas equipes 
tem 1 ponto e dividem 
a lanterna. Fechando 
a rodada, a equipe do 
União enfrentará o 
líder Rio Branco, que 
pode terminar a roda-
da isolado na lideran-
ça.

buscando uma recu-
peração contra a equi-
pe do Futsal Serra. Na 
sequência acontecerá 
um confronto direto 
entre equipes da par-
te de cima da tabela 
do Grupo B, Sumariva 
e Tequila devem fazer 
um grande jogo em 
busca da liderança.

Na segunda-feira 
(24), acontece a 27ª ro-

dada da competição. 
Atlético e Manipula-
dos da Serra se en-
frentam na primeira 
partida da rodada. Fe-
chando a noite, Santa 
Cruz e Avenida farão 
o confronto dos de-
sesperados, ambas as 
equipes frequentam a 
parte de baixo da ta-
bela e querem se recu-
perar no campeonato.

Gênios da Bola é o adversário

x 1, indo para a prorro-
gação. Na prorrogação o 
Gênios conseguiu supe-
rar a defesa do Leodoro, 
vencendo por 2 x 1.

A final está marca-
da para o dia 06 de ju-
lho, em um sábado. A 
equipe do EducaEsportes 

tem um grande favori-
tismo ao título devido a 
grande campanha feita 
até a fase final. A equipe 
do Gênios da Bola sur-
preendeu e garantiu a 
ida a final. Tudo indica 
que será um grande jogo 
entre a gurizada.



Sexta-feira, 21 de junho de 201922. GERAL

Ofício SMGPG/DLC n.º 234/2019

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

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 32/2019 – Contrata-
ção dos serviços de pré-produção, produção e pós-produ-
ção para evento 26ª Festa Colonial de Canela RS.

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, 19 de junho de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

EXTRATO DOS EDITAIS Nº 42/2019 E 43/2019
- SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS

Encontra-se publicado no mural da sede da Prefeitura 
de Canela, bem como nos sites www.canela.rs.gov.br e 
www.cieers.org.br, o Edital nº 42/2019 que retifica o Ane-
xo I do Edital nº 41/2019, e homologa as inscrições, e o 
Edital nº 43/2019 que divulga data, horário e realização 
das provas escritas, conforme segue:

Data da Prova escrita: 23/06/2019.
Horário de início das provas escritas: 14h. O can-

didato deverá apresentar-se no local com meia hora de 
antecedência do horário de início das provas, munido de 
documento de identidade com fotografia (expedida por 
autoridade civil ou militar) e caneta esferográfica cor azul 
ou preta de ponta grossa, feita em material transparente.

Local: Escola de Ensino Médio Danton Correa da Silva, 
situada na Rua Borges de Medeiros, 235, Bairro Centro, 
no município de Canela.

Em 19/06/2019.
Constantino Orsolin

Em pedido de recuperação
judicial, empresa admite mais

de $ 11 milhões em dívidas
A reportagem da 

Folha de Canela teve 
acesso ao anexo do 
pedido de recupera-
ção judicial da Bela 
Pagamentos, que após 
dificuldades financei-
ras, deixou diversos 
clientes sem receber 
as vendas realizadas 
no cartão de crédito.

No documento de 
47 páginas, a empre-
sa admite o valor de 

R$ 15.511.093,57, devido 
a 835 credores, na Re-
gião das Hortênsias, 
Vale do Paranhana e 
Balneário Camboriú, 
além de outras cida-
des do País.

Entre as dívidas 
relatadas, estão dí-
vidas trabalhistas e 
débitos com fornece-
dores e clientes, que 
variam de R$ 10,00 a 
R$ 3,7 milhões.
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Traficante caiu com 240g de
maconha e 30g de cocaína

Na tarde de quar-
ta-feira (19), a Briga-
da Militar de Canela 
prendeu um trafican-
te no Bairro Leodoro 
de Azevedo. Ele possui 
antecedente pelo cri-
me e confessou a co-
mercialização.

Os Policiais Mi-
litares já possuíam 
informações que o in-
divíduo estaria comer-
cializando drogas nas 
imediações do Fundo 
do Campo, sendo que 
nesta tarde, por volta 
das 15h, visualizaram 
o suspeito saindo da 
residência para uma 
possível venda.

Ao ver a viatura 
ele correu para outra 

rua, sendo alcançado 
e abordado dentro de 
um pátio vizinho. Em 
revista pessoal foi en-
contrado um celular, 
um tablete de maco-
nha e uma bucha de 
pó. Ele confessou que 
estava vendendo dro-
gas. 

Em sua residência 
foram encontradas 
mais drogas, em bai-
xo da cama, totalizan-
do 240 gramas de ma-
conha, 30 gramas de 
cocaína. Sobre o cria-
do-mudo, foi apre-
endido uma colher e 
uma faca, com res-
quícios das substân-
cias (usados para fra-
cionar), além de uma 

balança de precisão e 
mais uma quantia em 
dinheiro, sendo bas-
tante moedas e cédu-
las de pequeno valor.

O autor de 23 anos, 

com antecedentes por 
furtos e tráfico de en-
torpecentes, foi preso 
em flagrante e enca-
minhado ao sistema 
prisional.
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Preso com
espingarda

cano serrado
em Canela

Na tarde de sába-
do (15), por volta das 
14h30min, a Brigada 
Militar, através do 
Pelotão de Operações 
Especiais (POE), em 
ações de polícia no 
município de Canela, 
desconfiou de um ve-
ículo GM Kadett Ipa-
nema, placas de Novo 
Hamburgo, com dois 
tripulantes, que saia 
de uma residência, 
conhecida como pon-
to de tráfico na Vila 
Miná. 

Em revista vei-
cular, foi encontra-
da, no banco de trás, 
uma espingarda cali-
bre 12, cano serrado, 
municiada com cinco 
cartuchos, além de 
mais dez munições 
intactas e uma defla-
grada, em uma sacola 
plástica junto a arma. 

Na casa do condutor 
do veículo de 22 anos, 
foram encontrados e 
apreendidos cinco te-
lefones celulares, dois 
tablets, um aspirador 
de pó, um carregador 
de bateria e duas ro-
çadeiras, materiais 
sem procedência, que 
podem ter sido obje-
tos de troca no tráfico 
de drogas.

O autor foi preso 
em flagrante por por-
te ilegal de arma de 
fogo.

O outro tripulan-
te do veículo era um 
menor de 17 anos, 
sendo em revista pes-
soal encontrado uma 
porção de maconha. 
Ele foi conduzido a 
delegacia onde foi re-
gistrada ocorrência 
por posse de entorpe-
centes.
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Na terça-feira (18), 
por volta do meio dia, 
a Brigada Militar de 
Canela foi acionada 
na Av. Cônego João 
Marchesi, Bairro São 
Lucas, para atender 
uma ocorrência de 
roubo a pedestre.

A vítima relatou 
que o autor sacou uma 
arma de fogo e lhe 
mandou passar o ce-
lular e a carteira que 

continha R$ 270,00. 
No local, a guar-

nição abordou o au-
tor, reconhecido pela 
vítima, porém não 
foi encontrada nem a 
arma nem o material 
furtado. O autor de 33 
anos, com vasta ficha 
criminal por furtos e 
tráfico de drogas, foi 
preso em flagrante e 
conduzido ao presídio 
de Canela.

BM prende por 
roubo a pedestre 

em Canela
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Dizem que este
inverno vai ser de 
renguear cusco!

Nosso muito 
obrigado!
Preciso agrade-

cer de coração todos 
os amigos e clientes 
que  estiveram no 
Destaque Folha, na 
última sexta (14), na 
Churrascaria Garfo e 
Bombacha. Na cor-
reria do evento fi ca 
difícil dar um abraço 
em cada um de vo-
cês, mas reitero meu 
agradecimento pela 
confi ança, assim, 
continuaremos fa-
zendo o maior even-
to da região.

Também, meu 
agradecimento à 
equipe da Folha de 
Canela, a mais pau-
ferro do jornalismo 
regional.  Somos uma 
empresa familiar, 
comandada por este 
humilde colunis-
ta, que tem o admi-
nistrativo realizado 
pela minha esposa, 
Bethy, a arte gráfi ca 
pelo meu fi lho, Sér-
gio, e parte da repor-
tagem realizada pelo 
meu outro fi lho, Fili-
pe. Ainda, contamos 
com o apoio da Noeli 
Stopassola Soares, no 

comercial, e de cola-
boradores, como a 
Rê Willrich, colunis-
ta social, o Martins, 
chargista, e o Ga-
briel, na entrega.

Com esta equipe 
reduzida, conduzi-
mos o maior portal 
de notícias na inter-
net da Região e colo-
camos na rua a Folha 
de Canela impressa, 
veículo canelense 
que alcança a região 
por meio das plata-
formas digitais, com 
grande índice de cre-
dibilidade junto aos 
leitores.

Por fi m, um 
grande abraço a to-
dos da Churrascaria 
Grafo & Bombacha, 
que abre suas portas 
para receber nosso 
evento com profi s-
sionalismo e muito 
talento.

O caderno espe-
cial do evento sai na 
próxima sexta (28), 
mas, aos poucos, va-
mos divulgando a 
cobertura do evento 
nas plataformas di-
gitais.

Aí que eu me re-
fi ro!

Sobre o Cassino I
Como vocês sa-

bem, sou “cria du Ca-
nela”, nasci no HCC e 
desci o morro da Sete 
de Setembro, paran-
do aqui na esquina 
com a Padre Cacique, 
por onde habito há 43 
anos.

No que diz respei-
to às ruínas do Cassi-
no, a gente já viu de 
quase tudo um pouco, 
passando pelo aban-
dono, uso do local por 
consumidores de dro-
gas, entre outros ilíci-
tos praticados por ali.

Vimos, ao longo 
do tempo, algumas 
coisas boas e muitas 
outras ruins. Mas po-
de-se afi rmar, com 
certeza, que, salvo al-
gum turista que vai 
fazer fotos na fachada 
e alguns profi ssionais 
que utilizam as ruí-
nas para locação de 
ensaios, muito pouco 
a construção inaca-
bada contribui para o 
desenvolvimento ca-
nelense. Ou seja, uma 
área improdutiva.

Sobre o Cassino II
Projetos para ocu-

par a área, compra-
da pela Prefeitura em 
1999 (ou seja, exatos 
20 anos atrás), sempre 
existiram, uns mais 
viajandões, outros 
menos, mas sempre 
querendo levar vanta-

gem sobre o patrimô-
nio público.

Agora, a propos-
ta de trocar esta área 
pela construção de 
um novo hospital nos 
traz uma possibilida-
de real de utilização 
das ruínas com algo 
efetivo, quem sabe um 
hotel, no Palace Ho-
tel, valorizando toda 
aquela região e resga-
tando a história das 
ruínas.

Sobre o Hospital
Não há como re-

formar o atual hos-
pital, custaria muito 
mais caro que cons-
truir um novo. Além 
disso, tirar a casa de 
saúde da área central 
e levar para a Cônego 
João Marchesi, lado 
para o qual Canela 
pode e está crescendo, 
é uma grande sacada.

Sempre vai ter
Por outro lado, 

sempre vai ter alguém 
contra, é normal de 
uma democracia. Al-
guém que fi cou chate-
ado porque não vai ter 
vantagem pessoal ou 
política, outro alguém 
que não concorda com 
o uso do Cassino para 
um hotel, ou ainda 
pessoas que recla-
mam por reclamar.

O fato é que de 
cada 100 pessoas que 
se comenta sobre o 

projeto, 99 são a favor.
Este projeto, se 

concretizado e quan-
do construído, será 
com certeza o grande 
legado de Constantino 
Orsolin na sua passa-
gem pela Prefeitura.

Pra não dizer
que não falei
de fl ores I
Estão fi cando lin-

dos os canteiros cen-
trais da Osvaldo/Pra-
ça. Os da João Pessoa, 
também, muito boni-
tos. Parabéns aos en-
volvidos.

Por outro lado, 
quando mesmo va-
mos ter um projeto 
de lei transformando 
esse canal de esgo-
to que sai do lago em 
um canal de macro-
drenagem urbana? Já 
passou da hora, né, 
Secretaria de Meio 
Ambiente?

Pra não dizer
que não falei
de fl ores II
Alô, alô, Governo 

do Estado e EGR!
Não é de hoje 

que a RS 466, Estrada 
do Caracol, apresen-
ta desgastes. Alguns 
tapa-buracos foram 
feitos nela, mas já se 
notam trechos em que 
o asfalto dá sinais que 
precisa de cuidados.

Vão esperar en-
cher de rachaduras e 

panelas?
90% do movimen-

to turístico da nossa 
região passa naquela 
estrada. Tá na hora de 
se ligar, EGR!

Discurso político
A cada novo en-

contro público e a cada 
acesso às redes sociais 
se nota que, para al-
guns, a eleição 2020 
já começou. Quem tá 
encostado no governo 
cola na foto para apa-
recer e quem não tá 
encostado e quer en-
trar usa as redes so-
ciais para reclamar.

A velha receita 
de sempre. Haja saco 
para tanta demago-
gia.

Por isso afi rmou 
que deveríamos ter 
eleições gerais, do pre-
sidente ao vereador, 
uma só, de quatro em 
quatro anos. Assim 
não teríamos que su-
portar isso a cada dois 
anos.

E não adianta li-
gar pra redação bo-
tando pressão pra sair 
na matéria. Empre-
sa de capital privado 
(como é a minha) não 
tem obrigações políti-
cas. Eu publico quem 
eu quero, quando eu 
quero e, principal-
mente, como eu quero 
(daí tem alguns que 
não gostam. Né?).

#fi caadica

Sempre sobra
pra mim!
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