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TRÊS DECADAS DE ASSECAN

Completa 30 anos 
a Associação Ecológica 
Canela - Planalto das 
Araucárias – ASSECAN.  
A entidade, constituída 
e mantida por volun-
tários, foi fundada em 
30.06.1989. Para a sua 
criação contou com o 
importante apoio do 
canelense Adelar Ama-
ro Dias, quando exercia 
o cargo de Secretário 
Municipal de Planeja-
mento.

A ASSECAN tem 
a sua sede na Reser-
va Particular do Patri-
mônio Natural – RPPN 
Bosque de Canela. Este 
patrimônio natural foi 
reconhecido, em 1998, 
pela Portaria 118 do 
IBAMA. E, desde então, 
como a Floresta Nacio-
nal de Canela, são as 
duas áreas naturais de 
Canela que integram 
o Sistema Nacional de 
Unidades de Conserva-
ção.

A RPPN e a ASSE-
CAN chegam a se con-
fundir, pois são exem-
plos de parceria com 
objetivos voltados para 
a conservação natural 
e para a educação am-
biental. Agora um gran-
de desa� o se apresenta 
para a ASSECAN: é o 
momento de reconsti-
tuir a história ambien-
tal de Canela e projetar 
uma agenda ambien-
tal de longo prazo, que 

contemple a realidade 
local como um todo que 
anseia transformações 
sustentáveis.

A ASSECAN lança 
um convite para a co-
munidade conhecer sua 
história ambiental e ter 
uma visão de sustenta-
bilidade para alcançar 
o primeiro centenário 
do Município, com de-
senvolvimento local, 
com desdobramentos 
que contemple as futu-
ras gerações, da história 
Ambiental da Microba-
cia do Arroio Caracol 
o convívio de 30 anos 
com a regeneração da 
paisagem na Reserva 
Natural Bosque de Ca-
nela. A ASSECAN e a 
RPPN Bosque de Canela 
estão envolvidas num 
estudo de História Am-
biental da Microbacia 
do Arroio Caracol, na 
qual se concentra o pa-
trimônio histórico e na-
tural do Município.

A entidade que já 
foi presidida por Cilon 
Estivalet, Paulo Rober-
to Doeber e Marcus Ar-
thur Gra� , tem hoje a 
diretoria formado por 
Presidente Luiz Jose-
mar Pereira da Silva, 
Vice-Presidente Amil-
car Jose Mielniczuk de 
Moura, Secretário Mar-
cus Arthur Gra� , e Te-
soureira Noeli Stopas-
sola Soares. Junte-se a 
nós.

O lenço para o 
gaúcho tem um valor 
inquestionável, tanto 
para a lida quanto para 
a sua construção social, 
os mais antigos, eram 
muitos simples e cum-
priam papeis variados 
na funcionalidade da 
peça, os mais modernos 
eram requintadas peças 
de seda, estes são resul-
tado da grande “Revo-
lução Industrial”, nas 
guerras políticas civis 
de 1893 e 1923 dividi-
ram os lados e as opi-
niões com as suas cores, 
verde, vermelho e bran-
co, xadrez e carijó. 

A origem da seri-
cultura vem da criação 
comercial do bicho-da-
seda. A atividade inclui 
desde a obtenção dos 
ovos, que irão originar 
as lagartas, a sua cria-
ção e o cultivo da amo-
reira, cujas folhas irão 
alimentar as lagartas até 
a obtenção dos casulos 
verdes.

A seda foi cobiçada 
por grandes impérios, 
produzida no oriente. 
Seu segredo foi guarda-
do por séculos, os ro-
manos tinham um en-
canto especial por este 
tecido leve e brilhante, 
foram incansáveis em 
descobrir as técnicas 
de fabricação; primeiro 
criaram a rota da seda 
ligando a Europa ao 

Oriente, atravessando 
o deserto no lombo dos 
Camelos, até se espa-
lhar pelo mundo.

“No Brasil, a seda 
foi introduzida somente 
no século XIX, durante 
o reinado de D. Pedro I, 
no Estado do Rio de Ja-
neiro, no município de 
Itaguaí, onde foi instala-
da a primeira indústria 
de seda nacional “Im-
perial Companhia Se-
ropédica Fluminense”. 
Posteriormente a ati-
vidade se desenvolveu 
em Minas Gerais com a 
instalação da 1ª Estação 
Experimental de Serici-
cultura, no município 
de Barbacena, em 1912. 
Em 1921, a atividade re-
cebeu estímulo para se 
instalar em São Paulo, 
com a criação na cida-
de de Campinas, da S/A 
Indústria de Seda Na-
cional. Em 1940, foi fun-
dada em Bastos – São 
Paulo, pelos imigrantes 
japoneses, a Sociedade 
Colonizadora do Bra-
sil – “Brajiru Takushoku 
Kumiai”, do qual ori-
ginou a Fiação de Seda 
BRATAC S.A., hoje a 
maior indústria de � a-
ção de seda que atua no 
Brasil”. (http://www.
agricultura.pr.gov.br/
arquivos/File/comple-
xo_da_seda/folder_ori-
gem.pdf

Aqui nos pagos a 

Do Pompéia ao Panceri,
lenços de tradição!

seda veio junto com 
os colonizadores, sua 
fabricação demorou 
muitos séculos, poucos 
tinham acesso a este te-
cido cobiçado por sua 
beleza. Quanto a fun-
cionalidade,  repele o 
calor do sol e cega o cor-
te da arma branca.

A história dos len-
ços Panceri  inicia com 
o imigrante italiano 
Giuseppe Panceri. Após 
sua chegada da Itália 
se instalou na colônia 
dedicando-se a agricul-
tura, contudo havia ad-
quirido o conhecimento 
da fabricação de tecidos 
em tecelagens italianas.  
Fez algumas economias 
e voltou a Caxias com 
um estoque de � os de 
algodão a � m de iniciar 
sua própria tecelagem. 
Como não havia equi-
pamentos disponíveis 
na colônia, construiu 
seus próprios teares, 
lançadeiras, pentes e 
outros apetrechos. Ini-
ciava também o traba-
lho com a seda, no qual 
viria a se notabilizar. 
Nesta época pratica-
mente não havia pro-
dução local e por isso 
incentivou os colonos 
a cultivarem a amoreira 
e a criarem o bicho-da-
seda, que se alimenta 
da referida árvore.

No � m do século 
XIX transferiu sua pe-
quena empresa para 
a sede urbana, deno-

minando-a Tecelagem 
Nossa Senhora de Pom-
péia, por isso chama-se 
LENÇO POMPÉIA. Em 
1909 mudou o nome da 
empresa para Tecela-
gem Panceri, hoje raros 
LENÇOS PANCERI E 
POMPÉIA. A esta altura 
a tecelagem já amplia-
ra signi� cativamente 
suas atividades, contava 
com a colaboração dos 
� lhos maiores e havia 
se tornado conhecida 
em todo o estado expor-
tando lenços, mantas e 
ponchos de seda, que 
tinham grande aceita-
ção na época. Viajou vá-
rias vezes para a Europa 
em busca de � os e equi-
pamentos melhores, 
modernizando a fábrica 
e aumentando a produ-
ção. 

A empresa perma-
neceu até 1981, quando 
encerrou suas ativida-
des. Desde a década de 
1920  Giuseppe Panceri 
foi reconhecido como o 
pioneiro na industriali-
zação da seda no esta-
do.

Assim o lenço foi 
e até os tempos atuais 
continua sendo uma 
das peças mais impor-
tantes e cobiçadas da 
indumentária na his-
tória do Rio Grande do 
Sul, com sua tradição 
seja ela familiar, política 
ou simplesmente pelo 
gosto do peão.

Mil Gracias!



CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

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

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

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

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

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

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

UCS SÊNIOR HORTÊNSIAS /
INSCRIÇÕES ABERTAS

O UCS Sênior Hortênsias é um programa 
voltado para pessoas acima dos 50 anos de 
idade, que buscam conhecimento e qualidade 
de vida.
Para o segundo semestre de 2019, a UCS 
Hortênsias oferece as seguintes atividades:
- Inglês Sênior- Básico I
- Tecnologias Digitais
- Jardim e Horta Orgânica
- Oficina de Canto Coral
- Memória Afiada
- Bordado com Literatura
- Dança como Exercício Mental e Corporal
- Laboratório de Escrita Criativa
- Fotografia Digital
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Cartório Eleitoral abre 
neste final de semana 

para realizar a biometria 
obrigatória em Canela

Em Canela o recadastramento é obrigatório e o prazo já está
terminando. Em Gramado não é obrigatório, mas já pode ser feito

A Justiça Eleitoral convo-
ca os eleitores de Canela para a 
realização do recadastramento 
biométrico obrigatório. O eleitor 
que não comparecer terá o título 
cancelado. Os eleitores precisam 
passar pela identificação biomé-
trica.

O Cartório Eleitoral da 65ª 
ZE, ao qual pertence Canela, 
alerta para que esta etapa não 
seja deixada para a última hora. 
Por este motivo, um horário es-
pecial será aberto neste final de 
semana, dias 06 e 07 de julho, 
das 12h às 19h.

Para fazer o recadastramen-
to biométrico, basta apresentar 
original do documento de iden-
tidade e do comprovante de resi-
dência atualizado.

Quem não se apresentar 
à Justiça Eleitoral terá seu tí-
tulo eleitoral cancelado, o que 
acarreta na impossibilidade de 
renovação do CPF e passapor-
te; financiamentos; matrícula 
em instituição de ensino, assu-
mir cargo público, entre outros 
transtornos. 

O Cartório Eleitoral de Ca-
nela fica na Rua Dona Carlinda, 
450. Maiores informações pelo 

telefone (54) 3282-3041.
Gramado não é obrigatório, 
mas já pode ser feito
O recadastramento biomé-

trico ainda não é obrigatório 
para Gramado, mas já pode ser 

realizado. A cidade conta com 
um posto de atendimento, junto 
ao Fórum, na Rua São Pedro.

Eleitores de Canela e Gra-
mado podem ser atendidos em 
qualquer uma das unidades.
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Câmara aprova cedência do Centro
de Feiras para Feira de Inverno

Após uma discus-
são sobre uma ação que 
acontece normalmente 
durante anos, a Câmara 
de Vereadores de Ca-
nela aprovou, na sessão 
da última segunda (1), a 
cedência do Centro de 
Feiras para a realização 
da Feira de Inverno da 
AMPEC – Associação dos 
Micro e Pequenos Em-
presários de Canela.

Desta forma, o even-
to está confirmado no 
período de 05 de julho a 
04 de agosto, com Praça 
de Alimentação, Móveis, 
Chocolate, Artesanato e 
outros produtos.
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São Francisco de Paula
recebe Selo + Turismo

e ganha prioridade
a nível nacional

Selo já garantiu 10 milhões de investimentos em
infraestrutura turística para a cidade em 2019

São Francisco de 
Paula agora faz par-
te do seleto grupo de 
municípios no Brasil 
que contam com o Selo 
Prodetur + Turismo. O 
Programa do Governo 
Federal prioriza os mu-
nicípios que possuem 
o selo, e que estão em 
regiões turísticas, na 
busca de investimentos 
federais, internacionais 
e demais financiamen-
tos. O selo identifica os 
projetos e ações priori-
tários, garantindo agi-
lidade nas análises dos 
pleitos de financiamen-
tos, além de taxa de ju-
ros especiais, carência e 
prazo diferenciados.

O Prefeito Marcos 
Aguzzolli e o Secretário 
de Turismo Rafael Cas-
tello Costa buscaram 
pessoalmente o Selo 
Prodetur+Turismo em 
Brasília, na última terça 
(2). A entrega foi realiza-
da pelo Secretário Na-
cional de Estruturação 

Eduardo Claudio Madeira, Robson Napier Borchio,
Rafael Castello Costa e Marcos Aguzzolli

do Turismo, Robson 
Napier Borchio e pelo 
Coordenador-geral de 
Planejamento Territo-
rial do Turismo Eduar-
do Claudio Madeira.

“O selo faz os muni-
cípios pensarem no se-
tor, pensarem o turismo 
como gerador de renda, 
de desenvolvimento so-

cial. São Francisco de 
Paula está se posicio-
nando, se definindo 
como um município que 
trabalha a grande vo-
cação que é o turismo. 
É uma conquista e uma 
vitória receber esse selo”,  
afirmou o Secretário de 
Turismo de São Fran-
cisco de Paula, Rafael 

Castello Costa.
Para 2019, já estão 

garantidos 10 milhões 
de reais que serão in-
vestidos em infraestru-
tura turística, entre as 
diretrizes estão ações 
como sinalização turís-
tica e revitalização de 
pontos turísticos da ci-
dade.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Campanha de
Pomares Domésticos

é realizada em São
Francisco de Paula

A fim de incen-
tivar a diversificação 
produtiva, segurança e 
soberania alimentar e 
a instalação de novos 
pomares, a equipe mu-
nicipal da Emater/RS
-Ascar de São Francisco 
de Paula organizou a 
aquisição de mudas de 
árvores frutíferas, além 
de ornamentais, para 
embelezamento dos ar-
redores. A distribuição 
foi realizada nesta quar-
ta-feira (03), na sede do 
município e nas locali-
dades de Lageado Gran-
de, Campestre do Tigre, 
Fazenda Velha, Cazuza 
Ferreira, Pedra Lisa e 
Lava Pés.

Neste ano partici-
param cerca de 70 pes-
soas, entre produtores 
rurais e comunidade 
em geral, totalizando 

750 mudas entregues. A 
atividade é realizada em 
parceria com o Viveiro 
do Beto, do município 
vizinho de Taquara, e 
com a Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e 
Desenvolvimento Eco-
nômico de São Francis-
co de Paula.

Além da entrega 
das mudas, foi realizada 
orientação de implan-
tação de pomares, des-
de a forma adequada 
de fazer a cova, posi-
cionamento das mudas 
e cuidados pós plantio, 
com distribuição de 
material informativo. A 
Campanha de Pomares 
Domésticos é realizada 
pelo Escritório Munici-
pal da Emater/RS-Ascar 
desde 1985, tendo dis-
tribuído cerca de 82 mil 
mudas neste período.
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São Francisco de Paula instaura Lei de Proteção aos Animais
Lei prevê microchipagem e castração gratuita multa para quem praticar maus tratos

O Prefeito de São 
Francisco de Paula, 
Marcos Aguzzolli, san-
cionou na quarta (3) 
a Lei 3.468/2019 que 
institui o Serviço Mu-
nicipal de Proteção aos 
Animais. A lei, que pos-
sui 30 artigos, promove 
o bem-estar animal e 
também regula mul-
ta de R$ 1.921,84 para 
quem praticar qualquer 
ato de abuso, agressão, 
privação ou abandono 
aos animais. O Serviço 
Municipal de Proteção 
aos Animais, atuante 
dentro da Secretaria de 
Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade, ainda 

poderá criar lares tem-
porários e casas de pas-
sagem para abrigar os 
cães e gatos de rua ou 
abandonados.

“A lei de crimes 
ambientais traz al-
guns subsídios para a 
punição de crimes de 
maus tratos. No entan-
to, muitas vezes é difícil 
enquadrar casos mais 
específicos. A lei muni-
cipal vem preencher es-
tas lacunas e tratar com 
mais rigor as práticas 
de maus tratos. Com a 
lei será intensificado o 
controle populacional 
e prática de abando-
no, trazendo subsídios 

para a conscientização 
da importância do bem 
estar animal e da posse 
responsável’’, explicou 
a Secretária Municipal 
de Meio Ambiente de 
Sustentabilidade, Da-
miane Boziki.

Além disso, a regu-
lação prevê que todos 
os cães e gatos do mu-
nicípio, sem responsá-
vel legal, deverão ser 
obrigatoriamente mi-
crochipados. A micro-
chipagem já é realiza-
da na cidade de forma 
gratuita, quando em 
animais de rua ou de 
pessoas de baixa renda, 
e permite saber a pro-

cedência do animal em 
caso de fuga ou neces-
sidade de encontrar os 
donos.

A lei 3.468/2019 
também institui a es-
terilização gratuita de 
animais domésticos 
para famílias de baixa 
renda e beneficiários 
de programas sociais, 
trabalho que já era rea-
lizado pela Secretaria 
de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade sem 
custo algum. Em 2017 
e 2018 a administração 
municipal castrou cer-
ca de 180 cães e gatos 
em São Francisco de 
Paula.
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Gramadozoo adota cuidados
especiais com animais no inverno

O Gramadozoo está 
redobrando os cuidados 
com os animais nos me-
ses de frio. Para suportar 
as baixas temperaturas 
que estão previstas ao 
longo da semana, a bi-
charada ganhou reforço 
calórico na alimentação. 
O pinhão, a polenta, o 
amendoim e a bergamo-
ta integram o cardápio 
especial da estação gela-
da. Os animais também 
são submetidos a ativida-
des aeróbicas para movi-
mentar o esqueleto. Os 
animais de clima quente 
contam com aquecedo-
res ou climatizadores em 
seus recintos.

Segundo o veteri-
nário Renan Alves Sta-
dler, responsável téc-
nico do Gramadozoo, a 
suplementação calórica 
contribui para o índice 
zero de internação hos-
pitalar. O veterinário 
destaca que o programa 
de enriquecimento am-
biental do zoo estimula 
os animais a fazerem 
exercícios físicos nos 

dias gelados. “Com as 
baixas temperaturas, os 
bichos tendem a ficar 
mais encolhidos. Nós 
propomos atividades 
ocupacionais para que 
eles se movimentem em 
busca do alimento”, ex-
plica.

Zoo aquecido
Das cidades brasi-

leiras que possuem zoo-
lógico, Gramado é a de 
inverno mais rigoroso. 
No entanto, o clima da 

região não interfere no 
conforto dos habitantes 
do zoo. Todos os recin-
tos possuem áreas cli-
matizadas para garantir 
qualidade de vida mes-
mo para espécies típi-
cas de clima quente.

Segundo o respon-
sável técnico do zoo, 
alguns animais ficam 
em ambientes espe-
ciais com aquecimento 
praticamente durante 
todo o inverno. É o caso 
dos jabotis. Já as cobras, 

contam com uma lâm-
pada especial que emite 
calor. “Além do aquece-
dor, uma lâmpada es-
pecial ajuda a manter o 
recinto aquecido”, expli-
ca. Os primatas contam 
com estufas em seus 
recintos. “Temos alguns 
macacos-prego que não 
abrem mão do cober-
tor”, diz o veterinário.

O Gramadozoo fica 
no Km-35 da ERS-115 e 
funciona diariamente 
das 9h às 17h.
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Rotary empossa 
Kids e entrega
equipamentos

para o HCC
O Rotary Clube de 

Canela empossou a 
nova diretoria do Ro-
tary Kids para o perío-
do 2019/2020.

Hoje, os integran-
tes do clube farão a 
entrega oficial de equi-
pamentos pro HCC no 
valor de R$ 133.643,00, 
comprados em con-
junto com o Rotary de 
Macomb Centennial 
Morning, dos EUA. A 
parceria veio através da 
nossa estudante de in-
tercâmbio, Clara Cas-
telli, que deve regressar 
à Canela no final do 
mês.

Além disso, será 
entregue também a sala 
do EJA da APAE, que foi 
reformada com a renda 
do burguer solidário. O 
Rotary de Canela deu o 
material e a Secretaria 
Municipal de Educa-
ção entrou com a mão 
de obra, a sala vai ser 

usada no período da 
manhã pelos adultos e 
na parte da tarde para 
oficinas e fonoaudiolo-
gia para as crianças.

Integrantes do Ro-
tary Kids para a gestão 
2019/20:

Presidente: Vicen-
te Diefenthaeler Cor-
reia, Vice presidente: 
Valentina de Abreu de 
Oliveira, Secretaria: 
Carolina Neuwald Bar-
reto, Protocolo: Vicen-
te de Abreu de Olivei-
ra, Tesoureiro: Miguel 
Berriel Thurler, Diretor 
de Companheirismo: 
Henrique de Abreu de 
Oliveira, Diretores de 
Imagem Pública: Va-
lentina Hinckel Garcia 
e Murilo Melo, Direto-
res Quadro Associativo: 
Augusto Adil de Olivei-
ra Ody e Pedro Thurler, 
Diretoras de Projetos: 
Valentina Guedes e Va-
lentina Paim.
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Prefeito sanciona Lei
que autoriza concessão

da Casa de Pedra
Redação final contempla reivindicações de artesãos e classe artística

O prefeito de Cane-
la, Constantino Orso-
lin, reuniu a imprensa 
para o ato em que san-
cionou a Lei Municipal 
4.300/2019, que permi-
te a concessão do espa-
ço Casa de Pedra. O tex-
to tinha sido aprovado 
por unanimidade pela 
Câmara de Vereadores, 
na última segunda (1).

Orsolin destacou 
o trabalho de consul-
ta à comunidade para 
elaboração do projeto, 
tanto pela Prefeitura 
quanto pela Câmara, 
que resultou em um 
projeto substitutivo e 
duas emendas legisla-
tivas, que passaram a 
faze parte da redação 
final da lei.

O prazo de conces-
são é de até 20 e o inves-
tidor deverá participar 
de uma licitação para 
apresentar a proposta 
que atenda a lei e traga 
mais benefícios ao Mu-
nicípio. Durante todo 
este prazo, um espaço 
de 300 metros quadra-
dos, com 16 espaços, 
deverá ser mantido e 
destinado ao artesanato 
local.

“Após a construção, 
uma concorrência pú-
blica vai definir quem 
são os artesãos que po-
derão ocupar o novo 
espaço”, afirmou o Pre-
feito. A lei diz ainda que 

Área total é de 3.319m²
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Orsolin mostra a área da Casa de Pedra
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a Casa de Pedra deve 
abrigar os artesãos já 
instalados nas casinhas 
de madeira, até que o 
novo espaço seja cons-
truído.

Uma das reivindi-
cações da classe artís-
tica, a lei estabelece a 
cedência de 60 dias por 
ano do espaço Casa de 
Pedra, com utilização a 
ser definida pela Prefei-
tura.

A empresa que re-
ceber a concessão de-
verá usar o espaço com 
a finalidade voltada ao 
âmbito turístico, cultu-
ral, ecológico, explora-
ção econômica e lazer. 
Além disso, deverá fazer 
diversos investimentos 
no local, com valor não 
inferior a R$ 5 milhões. 
Quanto à Casa de Pedra, 
deverão ser mantidos o 
padrão e a arquitetura, 
com reforma do teatro, 
telhado e aberturas, 
além de fazer um aces-
so pela Av. Osvaldo Ara-
nha.

O prefeito citou 
ainda que essa conces-
são vai abrilhantar o 
centro da cidade, fazen-
do parte deste “coração 
pulsante” que inclui a 
Estação Campos de Ca-
nella, a revitalização da 
Praça João Corrêa e, fu-
turamente, a concessão 
do teatrão.

Alguns detalhes do 

projeto que deverá ser 
apresentado foram di-
vulgados. É desejo do 
prefeito que os espaços 
que não forem cons-
truídos sejam cobertos, 
uma espécie de rua co-
berta. A expectativa é 

que cerca de 100 em-
pregos sejam gerados 
nos estabelecimentos 
comerciais. A ideia ini-
cial é que a revitalização 
e as construções fiquem 
prontas em até três 
anos.

Parque Terra
Mágica Florybal

realiza limpeza no
Arroio Canelinha

O grupo que realiza a limpeza
contou com o acompanhamento

do biólogo Renan Kauê Port

Na última quinta-
feira (27), acompanha-
dos pelo biólogo Renan 
Kauê Port, colaborado-
res do Parque Terra Ma-
gica Florybal realizaram 
a limpeza do Arroio Ca-
nelinha que passa pelo 
Parque.

Em 3 horas de tra-
balho, foi percorrido 
cerca de um quilometro 
de arroio e coletados 
aproximadamente 50 
sacos de lixo, dentre os 
objetos recolhidos tinha 
roupas, sapatos, sacoli-
nhas plásticas, vidros e 
garrafas pet.

Este arroio se torna 
o Arroio Caracol ao se 
juntar ao Arroio Pulador 
alguns metros adiante. 
Ele recebe esgotos de 
Canela e Gramado e por 
si só já possui uma gran-
de margem de poluição, 
mas recebendo um tra-

tamento convencional 
ou avançado pode ser 
destinado ao consumo 
humano e também à 
pesca amadora.

O Parque está posi-
cionado junto a Produ-
ção mais limpa (PmaiL), 
que incentiva a redução 
dos impactos ambien-
tais e o respeito à biodi-
versidade, realiza tam-
bém diversas ações em 
prol do meio ambiente 
possuindo um espaço 
exclusivo para o Teatro 
Ambiental, que exibe 
peças de conteúdo edu-
cacional sobre o meio 
ambiente.

A limpeza do Arroio 
Canelinha geralmente é 
feita pelos colaborado-
res no mês de fevereiro, 
neste ano, em comemo-
ração ao mês do meio 
ambiente a limpeza 
aconteceu em junho.
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Pequenas bailarinas brasileiras
fizeram bonito em Portugal

Duas pequenas bailarinas 
canelenses fizeram bonito em 
Portugal, representando o Brasil 
na Dance World Cup (Copa do 
Mundo de Dança). Neste ano, o 
evento aconteceu em Braga, de 
28 de junho e segue até 06 de ju-
lho.

Sofia Hencke, 9 anos, e Ga-
bryelli Corrêa, 8 anos, foram se-
lecionadas com a coreografia as 
Marinheiras, após a apresenta-
rem no Bento em Dança. As fa-
mílias, amigos e a escola Pulsarte 
viabilizaram a viagem com uma 
série de promoções e receberam 
ajuda de empresas canelenses.

A apresentação das meninas 
aconteceu na tarde de sábado 
(29) e foi emocionante. Na pri-
meira vez que subiram ao palco, 
um problema técnico interrom-
peu a música e elas seguiram com 
a coreografia As Marinheiras, ao 

som das palmas da plateia, mos-
trando muita personalidade.

Em razão do problema téc-
nico, elas foram perguntadas se 
gostariam de dançar novamente, 
dizendo que sim e subiram mais 
uma vez ao palco da Copa do 
Mundo de Dança.

Foram 20 coreografias na 
categoria, de países como Ale-
manha, França e Inglaterra. As 
brasileiras se classificaram em 
13º lugar.

A PulsArte, escola de dança 
de que as bailarinas fazem parte, 
através das redes sociais, ainda 
de Portugal, afirmou que “sentia 
orgulho de poder estar dançando 
com tanto talento junto, fizemos 
o nosso melhor e nunca dança-
mos tão bem nossa coreografia, 
estamos felizes com o resultado 
e mais ainda por estar vivendo 
tudo isso”! Gabrielly e Sofia foram o #teambrasil na Copa do Mundo de Dança
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Durante o primei-
ro semestre de 2019, 
alunos da Escola Mu-
nicipal João Alfredo 
participaram de muitas 
atividades esportivas, 
com o intuito de des-
tacar os valores neces-
sários para o convívio 
em sociedade, como a 
tolerância, a inclusão e 
o respeito, além do bem
-estar físico.

Os alunos mos-
traram que dominam 
muito bem todos esses 
conceitos e seus esfor-
ços e dedicação foram 
premiados com muitas 
medalhas nas mais va-
riadas modalidades es-
portivas. A comunidade 
escolar agradece seus 
professores e treinado-
res que mediaram todo 
o processo.

Alunos da Escola João 
Alfredo se destacam em 
competições esportivas

Projeto Olé Futsal, sub11 e sub 9, com
coordenação de Sargento Famoso e Cristiano Port

3º lugar futsal mirim - Olimpec 2019

Tainara Batista, 1º 
lugar 800m Infantil

Nicolas dos Reis, 1º lugar 
salto distância Mirim

Erica Kirch, 3º lugar 
salto distância e 400m 
Mirim

João Vítor 
Pimel, 3º lugar 
800m juvenil

Equipe 4 x 50m, 3º lugar Pré mirim

Equipe 4 x 50m, 3º lugar Pré mirim

Cíntia Kirch, 1º lugar 
lançamento Pelota Pré 
mirim

Gincana e Esportiva

Rústica: Tainara Batista - 2º lugar Infantil,
Nicolas dos Reis - 4º lugar Mirim e

Kaiane de Araújo -  5º lugar Infantil Mirim masculino 3º lugar

Infantil feminino 2º lugarMirim feminino 2º lugar

Infantil masculino - 2º lugar

Infantil feminino - Campeão

Mirim feminino - 3º lugar
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“Minha Escola é um Museu”
Projeto de História da Escola Estadual Luiza Corrêa

Durante o 
mês de 
m a i o , 
a Esco-

la Estadual de Ensino 
Fundamental Luiza 
Corrêa, em Canela, sob 
a direção da professo-
ra Sinara Maria Olinski 
Collorio e parceria com 
as demais professoras, 
realizou um projeto de 
História, que culminou 
com uma mostra no dia 
30 de maio.

Todos os alunos do 
1° ao 9° ano se envol-
veram, sendo que cada 

turma realizou pesqui-
sas e confeccionou ma-
teriais, de acordo com o 
conteúdo estudado no 
momento.

Os alunos do 1° ao 
5° ano trabalharam com 
a temática “os Índios e 
sua cultura”, mostran-
do como eles caçavam, 
pescavam, cultivavam 
e produziam seus remé-
dios usando os recur-
sos que a natureza lhes 
dava.

Já o 4°ano, com o 
conteúdo que contem-
plava o estudo do Muni-

cípio, mostrou através 
de maquetes, os princi-
pais pontos turísticos e 
as belezas da cidade.

A partir do 6° ano, 
cada turma transfor-
mou sua sala em um 
“museu”, a atividade 
aconteceu no dia 18 de 
maio, que é o Dia Inter-
nacional do Museu.

Assim, através dos 
trabalhos, dos materiais 
expositivos e das expli-
cações dadas pelos alu-
nos foram contemplar 

vários assuntos. A histó-
ria do tempo, com a tur-
ma do 6° ano,  mostrou 
o calendário, o relógio 
de sol, e como a huma-
nidade marca seus pe-
ríodos do dia e da noite.

O 7° ano mostrou o 
período da idade média, 
seus feudos com seus 
senhores e seus servos, 
ensinando também que 
foi neste período da 
história que surgem as 
universidades, que nas-
ceram na Europa e se 

espalharam pelo mun-
do.

As turmas de 8° ano 
contaram a vida dos 
mais importantes Ilu-
ministas, como Francis 
Bacon que tem como 
sua obra mais famosa 
´´O grito´´ e Maquiavel 
e sua obra “O príncipe”, 
bem como um pouco da 
vida de Voltarei, Rou-
sseau e outros tão im-
portantes no chamado 
´´Séculos das Luzes´´.

Por fim a turma do 
9º ano apresentou a 
história do dinheiro no 

Brasil, dos contos de 
Réis ao Real e a criação 
do Banco do Brasil.

O projeto foi cria-
do com o intuito de 
adquirir e oferecer co-
nhecimento Histórico 
por meio de explicações 
curtas e simplificadas 
para maior compreen-
são de nossos ouvintes.

A feira foi visitada 
por alunos, professores 
e funcionários e, tam-
bém, por pais e fami-
liares que foram até a 
escola prestigiarem os 
trabalhos.

Texto: Helen Kélita, 9° ano • Fotos: Reprodução
Escola Estadual de Ensino Fundamental Luiza Corrêa
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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 aparên-
cia. 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 motorista parti-
cular 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. Então, o 
motorista levou-a até uma pequena e humilde casa nos 
arredores da cidade, onde ela morava. Depois de entrar 
em sua casa, ela tirou os sapatos e as joias, guardan-
do 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 bastante 
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 desempenhados 
em falsidade. Isso é como vestir uma boa roupa por 
uma noite. 

Muitas orações longas são simulações, muitas en-
tonações piedosas são irreais, muitos elogios são falsos 
e com segundas intenções. Muitos vestem uma másca-
ra de cristão e fazendo-se de bonzinhos e de misericor-
diosos, 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 conhe-
cereis...” (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

Donnadina: pizzaria napoletana 
'auto service' em Canela

Empreendimento aberto ao lado da Catedral de Pedra deve atrair
o público pela comodidade do serviço e qualidade das pizzas

Recém inaugurada, 
Donnadina é o novo 
endereço da pizza esti-
lo napoletano na Serra 
Gaúcha. 

Ao lado da Catedral 
de Pedra de Canela, um 
dos principais pontos 
turísticos da cidade, o 
empreendimento se di-
ferencia - além da pizza 
-  pelo sistema de aten-
dimento ‘auto service’. 
O cliente tem a liber-
dade de pegar sua be-
bida direto do freezer, 
pedir a pizza, e ao final 
da experiência gastro-
nômica informa o que 
consumiu para gerar a 
comanda de pagamen-
to. A inspiração para o 
novo negócio do  em-
presário Peterson Sec-
co - dono da marca The 
Petit e Abbiamo Fatto - 
veio das pizzarias napo-
letanas da Europa. 

No cardápio, oito 
sabores salgados e uma 
opção doce, em massa 
leve, com ingredientes 
selecionados, e servidas 
em porções individuais. 
O funcionamento diário 
será das 11h às 23h, na 
Casa Auxiliadora (Praça 
Matriz, 40). 

Antes mesmo da 
abertura, a nova piz-
zaria napoletana de 
Canela causou burbu-
rinho. Peterson criou, 
em uma de suas redes 
sociais, um concurso 
para o público sugerir 
nomes para o negócio, 
o prêmio para o autor 

do nome escolhido: 
um ano de pizza grátis. 
“Donnadina é uma ho-
menagem para minha 
avó, Dina, que não está 
mais entre nós, mas 
foi essencial na minha 
vida, e me ajudou a 
montar minha primeira 

pizzaria, nos fundos de 
casa”, conta Secco. 

Além de empresá-
rio do ramo, Peterson 
Secco se destaca como 
pizzaiolo. Ele está em 
Nápoles, na Itália, onde 
integra a equipe brasi-
leira na Olimpiadi della 

Vera Pizza Napoletana, 
que acontece na pró-
xima semana, entre 8 e 
10 de junho, na sede da 
Associazione Verace Pi-
zza Napoletana (AVPN) 
e reúne os melhores pi-
zzaiolos do estilo ao re-
dor do mundo.

Donnadina, pizzaria napoletana 'auto service'
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Para comer como os italianos, com a mão. O negócio ainda
funciona como um pequeno mercado italiano, onde é possível

levar para casa alguns dos ingredientes originais da pizza, como
mozzarela de búfala e molho de tomate italiano
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:: Quer que o seu pequeno apareça na 
coluna mais fofa da Folha? Entre em 
contato com a gente pelo e-mail arte@
folhadecanela.com.br ou pelos what-
sapp’s da redação: (54) 98429.7910 e 
(54) 3282.2739 (Business) ::

Estevan Feier Canuto parabéns
pelos seus 3 anos no dia 04. Beijos

dos dindos Carol e Gabriel

Aurora, completou seu primeiro aninho
no dia 02 e comemorou brincando
muito no ensaio Smash the Paint!

Eliezer, 6 meses de tanta fofura!

As manas Érica e Lorena Corrêa Cardoso

Esbajando simpatia Maria
Luiza do Amaral Freitas

10 meses do caipirinha mais
fofo, Davy Matheus
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FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: JÊNIFER LAUFFER
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'Festival da Estação' 
começa nesta

sexta em Canela
Estação Campos de Canella

apresenta programação
cultural gratuita em todos os 

finais de semana de julho

Para marcar seu 
primeiro inverno em 
funcionamento, o 
complexo turístico 
Estação Campos de 
Canella preparou uma 
agenda com ativida-
des culturais gratuitas 
para todos os finais 
de semana do mês de 
julho: o Festival da 
Estação. As atividades 
acontecem de 5 a 28 
de julho, no Largo Be-
nito Urbani.

“São mais de dez 
atrações, com bandas 
e duos de rock, blues, 
jazz e MPB, em um es-
paço por onde todos 
os turistas circulam e 
poderão prestigiar sem 
nenhum custo. É nosso 
primeiro inverno com 
o complexo aberto e 
queremos marcar nos-
sa chegada e receber 
quem passa pela cida-
de na alta temporada”, 
afirma Luis Fernando 
Bassani, diretor co-
mercial da Novalter-
nativa, incorporadora 
responsável pelo com-

plexo. O objetivo é que 
o “Festival da Estação” 
tenha novas edições 
ao longo do ano.

Desde sua aber-
tura, em janeiro, a Es-
tação Campos de Ca-
nella tem funcionado 
como novo ponto de 
encontro e turismo 
em Canela, movimen-
tando a área central e 
a praça João Corrêa, 
que fica em frente 
ao centro comercial. 
No último sábado de 
junho, aconteceu o 
“Arraiá da Estação” 
reunindo centenas de 
pessoas para uma fes-
ta junina com gastro-
nomia, música e brin-
cadeiras. 

Além dos shows, 
quem conferir o Festi-
val da Estação poderá 
usufruir das opções de 
gastronomia do com-
plexo como os restau-
rantes e das opções de 
compras nas lojas da 
Florybal Chocolates, 
Mundo a Vapor, e Al-
pen Park.

Neste final de semana:
5 de julho, sexta-feira

19h - Acústico Menegallas
6 de julho, sábado

16h30 - Big Hits
7 de julho, domingo
15h30 -  Trio Folks

Trio Folks se apresenta às
15h30 no domingo (07)

FOTO: DIVULGAÇÃO
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42  publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Exposição Alma Silvestre

Marília Klein, artista responsável pelas obras da exposição Alma Silvestre,
juntamente com Marina Dal Ponte, proprietária da Galeria de Arte 12B.

FOTO: RODRIGO BILHERI

Nivaldo Dzyekanski, presidente
da Angus, Ana Doralina Menezes, 
gerente do programa Carne Angu
 e Josiano Schmitt proprietário do 
Malbec, onde comemoraram a
Terceiro edição do Angus Malbec, 
que se estende até dia 25 de agosto.

“O Chimarreiro” recebeu 
seus clientes com uma roda 

de chimarrão e muita
música tradicionalista.
Na foto, o proprietário 

Bruno Nobrega Magalhães
e o fotógrafo Cleiton Thiele.
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Vera Carneiro e Fabiana Costa no Arraial
da Estação Campos de Canella

Del Hay assina o novo projeto gastronômico 
“Chef recebe”, onde o jantar é na própria 

residência do chef, com uma culinária
cultural da Índia, no dia 25 de julho.

Andréia Tician gestora do Sky Centro Estético 
e Spa recebeu influenciadores em um brunch, 

apresentando os serviços exclusivos de
bem-estar e beleza do centro estético.

FOTO: THAÍS ABRANTES

FOTO: EDUARDO LOPES

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Amanhã, 06, Érica Ramos Correia
está comemorando 12 anos. Um
abraço dos dindos Gise e Cris!

Clarice e Antonio Alceu,
que vieram a Canela passear e

comemorar suas Bodas de Ouro,
aproveitaram para registrar esse

momento especial num lindo ensaio!

Em clima de festa junina Caroline,
Gabriel, Maria Alice, Vitória

e Otávio comemorando o aniversário
do primo Márcio Oliveira.

Gisele Gomes comemorou mais 
uma primavera no último dia 29

Laura Bonatto, musa do consulado
do Internacional de Canela

Ronaldo da Silva e Adlis Dartora 
estiveram presentes no dia 29. na 

Festa do Peixe em Tramandaí e 
acompanharam o show do Zezé di 

Camargo e Luciano.

FOTO: NAY HOFFMANN

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO
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• Comunicamos o falecimento da Sra. Ana Maria 
Potrich, aos 71 anos, residente de Canela. Deixa o 
esposo João Rogerio e os filhos Ricardo, Alessandro
e João.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Cesar Luis 
Basei, aos 59 anos, residente na cidade de Gramado. 
Deixa o esposo Ivani e os filhos Lucas e Julia.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Davi
Lorenso Machado Ramos, aos 02 meses.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Carlos Alberto 
Garcia Teixeira, aos 64 anos, residente de Canela. 

• Comunicamos o falecimento do Sr.
Gerson Cardoso, aos 55 anos. 

• Comunicamos o falecimento do Sr. Valter
de Oliveira, aos 72 anos.

• Comunicamos o falecimento do Sra. Julia
Fernanda de Oliveira, aos 21 anos, residente
em Canela. Deixa o esposo Marcio e os Endril
e Henrique. 

• Comunicamos o falecimento do Sr. Antonio
Francisco Velho, aos 70 anos, residente no São
Rafael. Deixa a esposa Maria Aurelio e os filhos
Reinaldo, Carlos, Paulo, Tania, Manuel e Mario.

• Comunicamos o falecimento do Sra. Erminia
de Aguiar Martins, aos 78 anos, residente no São 
Lucas. Deixa os filhos Valdeci, Flavia, Marina, Albino 
e Rosalina.

• Comunicamos o falecimento do Sr.
Urbano Michaelsen, aos 78 anos.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Lecy
Elisabete Ferreira Branchine, aos 80 anos,
residente na cidade de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Edewaldo
Herold, aos 85 anos, residia em Igrejinha.

• Comunicamos o falecimento da Sr. Geci Freitas
de Moraes, residente em Canela, deixa esposo
Manoel dos Santos e seus filhos Júlio, Julia, Juliano.

• Comunicamos o falecimento de Mateus de
Almeida Moraes.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Ivo
Micoleizacki, aos 73 anos. residia em Canela. 

• Comunicamos o falecimento do Sr. Ivo Zimmer, 
aos 63 anos. Residia em Canela, casado e deixa suas 
filhas Letícia e Estela.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Juliana
Trein Faes Cardoso. Residente em Canela,
deixa sua mãe Neuci, as irmãs Cristina e Dalvana, 
cunhadas e sobrinhos.
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Querendo ou não, o clima é de mais 
emoção e sensibilidade. Assuntos 
pessoais, amorosos e de família vêm a 
tona, assim como situações do passa-
do. Você pode se sentir mais sensível 
e ao mesmo tempo mais irritado, 
querendo correr contra o tempo e 
resolver tudo o mais rápido possível. 

É hora de rever suas ideias e concei-
tos e se abrir verdadeiramente para 
o novo. São tempos de mudanças 
e neste momento você terá mais 
clareza sobre isso. As conversas da 
semana tendem a ser mais profun-
das e cheias de ideias e insights. Um 
momento para repensar valores.

Mas em se tratando de pendências 
ou coisas que você já devia ter feito 
antes, tente focar nisso para não se 
arrepender depois. Semana mar-
cada por imprevistos, mudanças 
nos planos e algumas turbulências. 
Cuidado com brigas e acidentes.

A semana é de sensibilidade extra.
Você pode se sentir mais conectado 
consigo mesmo e envolvido com 
assuntos afetivos e até questões do 
passado. Suas relações pedem mais 
atenção e reflexões a respeito. É 
importante enxergar os limites dos 
outros e a realidade da relação.

É hora de olhar para dentro e 
buscar suas verdades internas. Um 
período mais desafiador, numa 
semana na qual tudo parece mais 
demorado, complicado ou atrasado. 
É necessário mais esforço para o 
resultado desejado. 

É hora de rever metas, projetos 
e amizades e agilizar as pendên-
cias, mas sem ansiedade ou pressa 
demais. As coisas podem parecer 
mais turbulentas, já que a semana 
te promete imprevistos e algumas 
mudanças nos planos. Tente seguir 
o fluxo e fazer o que for possível.

O momento é mais delicado para os 
assuntos de trabalho e é importante 
colocar mais energia naquilo que 
você considera mais importante. 
Não tenha medo de mudar de rota, 
se isso se fizer necessário. Faça 
sua parte sem esperar demais dos 
outros, para evitar decepções. 

Um bom momento para repensar 
tudo. Foco no que é mais importan-
te para você e siga em frente com 
cautela. Semana boa para viagens, 
estudos e autoconhecimento. Um 
bom momento para iniciar novos 
projetos no trabalho e também para 
comunicar novas ideias.

Mais do que isso, esses dias podem 
anunciar mudanças maiores, futu-
ras, e extremamente necessárias. 
Algumas conversas mais profundas 
podem se fazer necessárias. Mas são 
bons dias para curtir as viagens e 
fazer mais planos para o futuro.

Olhe para dentro e avalie melhor 
suas relações. Perceba seus pró-
prios limites e os dos outros e veja 
quais relações valem mesmo a 
pena. É hora de pensar sem cobrar 
demais, observando o que você 
mesmo pode e deve mudar nesse 
momento. 

Mas é bom rever sua rotina, orga-
nizar melhor sua vida, colocar mais 
energia nos projetos importantes de 
trabalho e ter certeza se está cuidan-
do bem de sua saúde. Um bom mo-
mento para rever metas e velocidade, 
prioridades e relações. 

Tenha certeza se você tem prazer 
na vida, se está trabalhando com 
sua vocação, se faz muito do que 
gosta. São dias importantes e deci-
sivos para o trabalho, com chances 
de resgate de velhos sonhos e pro-
jetos. Faça contatos que possam te 
ajudar a colocar seus sonhos em 
prática.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6162 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: PAULO RICARDO SILVA ALVES, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de São Francisco de Paula, ser-
vente, solteiro, domiciliado e residente na Rua da Igreja, nº 
710, Bairro Santa Marta, nesta Cidade e JÉSSICA ALINE 
DA SILVA, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, do 
lar, solteira, domiciliada e residente na Rua F, nº 25, Bairro 
Santa Marta, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 01 de Julho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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BANCO 34

CP
INTROMETIDA

NEURONIOR
LNRPRE
SINEDRIOS

SOSNUTLAC

NAMADOR
SANDOBI
AMACIÇOS

ARUSEUM
GEMLOROTA

EVITEAPI
NCULEC
TERMOMETRO

CORONARIAS

Letra
puxada no
sotaque
caipira

Direção da
agulha da
bússola
(abrev.)

Divisão do
cérebro
(Anat.)

Noz, em
inglês

Antiga 
mensagem
náutica de

socorro
George (?), 
escritora
francesa
(séc. XIX)

Agitação
intensa

e ruidosa

(?)-Wan
Kenobi,

persona-
gem (Cin.)

Grande
sapo 

dos rios 
amazônicos

Cadeias
de monta-

nhas 

Designa-
ção popu-
lar do PC

Formato do
circuito

oval da F1

Modelo de
navega-
dor da

internet

Ação difi-
cultada

pela hiper-
metropia

Acessório
do vestido
de noiva

Museu
Oscar

Niemeyer
(sigla)

"Abelha",
em "api-
cultura"Artérias

respon-
sáveis

pela oxi-
genação
cardíaca

Gema, em
inglês

Lago, em
francês

Meiguice
(fig.)

Celebram missas que incorporam
características do culto protestante, como

a emotividade intensa e externada
Manganês (símbolo) O ponto mais alto

Sistema de (?), cria-
ção de Descartes na
Geometria Analítica
Capital da Tunísia

Tribunal
que conde-
nou Cristo

Célula
que trans-

mite os
impulsos
nervosos

Enxerida

Condição do grupo
teatral mambembe
Nelson Mandela,
líder sul-africano

Pedra, em
tupi-

guarani

Bebida
alcoólica
antilhana

Tipo de cheque

No caso de

Mentira
(bras.)

Cantor e compositor
da MPB, integrou o
conjunto A Voz do

Morro

Medidor de
mercúrio

"(?) o
primeiro

gole",
slogan de 
campanhas

3/aru — gem — itá — lac — mon — nut — obi. 4/sand. 8/sinédrio.

Viu que a EGR tá 
fazendo 7 anos?

Sim, fazendo sete anos 
que ela cobra pedágio e 

manutenção muito
pouco, quase nada!

SECHSC tem nova diretoria
O Sindicato dos Empregados no 

Comércio Hoteleiro e Similares de 
Canela deu posse à sua nova diretoria 
(foto), com mandato de 2019 a 2025, 
na última segunda (1). Durante o ato, 

comemorou os seus 30 anos de fun-
dação.

Autoridades e representantes de 
sindicatos de outras áreas estiveram 
presentes na solenidade.

FO
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Capelas do centro voltam
a receber velórios

Antes fechadas por tempo indeterminado, as capelas mortuárias do cen-
tro voltam a receber velórios, porém, temporariamente, só uma das salas está 
funcionando. O local deve receber melhorias nas próximas semanas.
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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.

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 Moto Yamaha 
cryton 115 cc Ano 2010  
28 mil quilômetros roda-
dos. R$ 3.500,00. Fone: 
984277462 c/ Maicon.

PROCURO Vaga de
caseiro para casal em
sítio. Fone para contato: 
54 99662.3685.

VENDO. Casa na Rua 
Neusa Brizola. (R$ 260 
mil). F :5499694.8720.

VENDO OU TROCO. Casa em Arroio do Sal
(Balneário de Marambaia) por casa em Canela
ou São Chico. Fone: 54 99633.1120.

ALUGO Apartamento 
Super bem localizado em
Capão Novo, com box 
e condomínio cercado. 
Fone: 54 98147.2994.

VENDO Bicicleta nova 
Aro 26 Cadeado R$ 
590,00. 21 marchas.
F: 51 99672.4120.

Tortas da Dinda. Aceito 
encomendas de bolos
e salgadinhos pra festa
ótima qualidade. Fone: 
54 99967.1103 Débora.

VENDO Terreno 824m2 
Aprox 21 x 40. Rua Érico 
Verissimo 312, há 3min 
da Catedral de Pedra. 
Contém 2 casas de
madeira com aprox
35m2 + mesanino,
inacabadas. Cercado com 
aprox. 5 mil pedras de 
areia. Valor de 255mil. 
Fone: 54 9905-5989.

JARDINAGEM • PINTO
GRADES • LIMPO
CAIXA D’ÁGUA • CORTO 
GRAMA • LAVO CASA
Fone: 54 99677.9079.

VENDO. Baixo Elétrico
Cinco cordas. Daytona5.
Fone: 54 98170.4336.

ALUGO Casa no
Centro de Canela.
Sem garagem. Fone:
54 99979.2050. 

VENDO Monza SLE 
Completo. 1993.
Barbada. R$ 8.500,00.
Fone: 54 99103.0347.

ALUGO Apartamento mobiliado na Rua Martinho 
Lutero (fundos). Quarto, banheiro, sala e cozinha 
conjugados. Preferência sem animais. Caução de
1 mês no valor de R$ 850,00 + R$ 20 de água.
Fone: 54 3282.1591 • 98400.0947.

ALUGO Apartamento com dormitório de casal, 
sala e cozinha geminada, banheiro, todo mobilia-
do. DIRETO COM PROPRIETÁRIO. R$ 1.000,00. 
1 mês de cauição. Fone: 54 99924.4565 ou 54 
3282.1134.

PROCURO Serviço de 
faxina, diarista. Contato: 
54 98115.4875 com 
Patrícia.

Pousada mobiliada,
com 15 suítes, 10
dormitórios, banheiros sociais, 
cozinha, salão de buffet, sala de 
estar, sala de espera, recepção, 
hall, área de serviço, depósito 
e despensa, localizada na Rua 
Ernesto Urbani, nº 132, Centro, 
em frente a Rodoviária de Canela. 
Aluguel R$10.000,00 mais taxas.

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

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

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

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

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

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

Aluguel R$1.500,00 mais taxas.

Apartamento  nº 203C, com 02 dor-
mitórios, sala de estar com sacada 
e churrasqueira, cozinha com área 
de serviço, banheiro social, box des-
coberto nº126. Infraestrutura: Salão 
de Festa, Playground, Quiosque, TV 
a cabo e Portaria. Localizado na Rua 
Dr. Ruy Vianna Rocha, 1300, São 
Luiz. Aluguel R$700,00 + taxas

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

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

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

VENDO Chevette Hatch.
1981. Creme. Lindo
carro. 54 98419.2575.

VENDO Linda Pousada. Ótimo bairro em Canela.
Grande Oportunidade. 54 99952.6277.

VENDO Apartamento
lindo na Vila Suzana em
Canela. 1 quarto. Box de
estacionamento. Salão
de festas e academia.
54 99952.6277



O Palácio Piratini e a Pra-
ça da Matriz em Porto Alegre 
(RS) são algumas das loca-
ções do filme que, também, 

são os cenários da história 
real. Nos porões do Palá-
cio do Governo gaúcho foi 
montada por Brizola a Rede 

da Legalidade, que transmi-
tia em ondas curtas, usando 
os equipamentos da Rádio 
Guaíba, as informações da 
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Filme Legalidade será exibido em sessão
especial no 47º Festival de Cinema de Gramado

Exibição faz homenagem ao ator Leo Machado, que interpreta
Leonel Brizola, líder da Campanha da Legalidade

Legalidade, filme de Zeca 
Brito, será exibido em sessão 
especial durante o Festival 
de Cinema de Gramado. Pro-
duzido pela Prana Filmes, a 
obra foi premiada recente-
mente durante o 42ª Festival 
Guarnicê de Cinema (São 
Luís, MA), vencendo nas ca-
tegorias de Melhor Direção 
(Zeca Brito), Direção de Arte 
(Adriana Borba), Fotografia 
(Bruno Polidoro) e Melhor 
Ator (Leonardo Machado – in 
memoriam).

No longa, Leonardo Ma-
chado interpreta uma das 
mais emblemáticas figuras 
políticas que o Brasil já teve, 
Leonel Brizola, que liderou a 
Campanha da Legalidade, em 
1961. O movimento, sem pre-
cedentes na história do país, 
foi uma mobilização civil e de 
alguns setores militares para 
garantir a posse do vice-pre-
sidente João Goulart após a 
renúncia do presidente Jânio 
Quadros, a fim de assegurar 
que a Constituição Federal 
fosse respeitada e impedir o 
golpe militar. 

Leonardo Machado interpreta Brizola 

FOTO: JOBA MIGLIORIN/DIVULGAÇÃO

resistência para as cidades do 
interior do RS e para outros 
Estados, ação que articulou 
as mobilizações. No filme, 
em meio ao golpe iminen-
te, uma misteriosa jornalista 
vivida por Cléo Pires pode 
mudar os rumos do país. O 
elenco ainda conta com as 
presenças de Letícia Saba-
tella, Fernando Alves Pinto, 
José Henrique Ligabue, Fábio 
Rangel e Sapiran Brito. 

A exibição também é 
uma forma de homenagem 
ao ator Leo Machado, que 
morreu precocemente em se-
tembro de 2018, aos 42 anos 
e foi o apresentador oficial 
do Festival por oito edições, 
desde 2010. Também rece-
beu o Kikito de Melhor Ator 
pela interpretação do perso-
nagem Boni no filme Em teu 
nome, de Paulo Nascimento, 
em 2009. 

A sessão acontece fora de 
competição, no Palácio dos 
Festivais, dia 18 de agosto, à 
noite. O filme estreia em cir-
cuito comercial em 12 de se-
tembro.

Prefeitura apresenta projeto de ampliação 
de videomonitoramento em Gramado

O projeto para amplia-
ção do videomonitoramen-
to em Gramado foi apre-
sentado pelo secretário de 
Trânsito e Mobilidade Ur-
bana, Luiz Quevedo, na sex-
ta-feira (28), na sede do 1º 
Batalhão de Policiamento 
em Áreas Turísticas (BPAT).

O prefeito Fedoca Ber-
tolucci, o tenente-coronel 
Gilson Wagner, o major 
André Lima, a capitã Cláu-

dia Maldaner, o diretor de 
Trânsito Milton Szimeski e 
o presidente do Movimento 
Comunitário de Combate à 
Violência (MOCOVI), San-
dro Bazzan, acompanharam 
a exposição de Quevedo.

O projeto básico prevê 
a aquisição de 35 câmeras 
Bullet IP Varifocal, seis câ-
meras LPR (leitura de pla-
cas) e licenças dos softwa-
res, contratação de serviços 

de transporte de dados e de 
manutenção preventiva. O 
investimento estimado é de 
R$ 540 mil (dos quais R$ 80 
mil de emendas impositivas 
da Câmara Municipal e R$ 
460 mil do Executivo).

Segundo a projeção, 11 
novos pontos de videomo-
nitoramento serão criados 
e, somados aos atuais 13 
instalados na cidade, tota-
lizarão 24 equipamentos de 

apoio à segurança pública.
Conforme o prefeito Fe-

doca Bertolucci, os investi-
mentos em saúde, educação 
e segurança são compro-
missos de seu governo e a 
apresentação do projeto de 
ampliação do videomonito-
ramento mostra isso.

Os investimentos em se-
gurança pública com recur-
sos do Município, em 2019, 
anunciados pela Secretaria 

de Trânsito e Mobilidade 
Urbana, devem alcançar R$ 
815 mil.

Na segunda-feira (01), 
o projeto da nova fase de 
videomonitoramento em 
Gramado foi exposto na Câ-
mara Municipal – embora 
não precise de autorização 
legislativa, parcela do re-
curso tem origem a partir de 
emenda impositiva de ve-
reador.
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SÚMULA DOS CONTRATOS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2019

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de JUNHO/2019: CONTRATO NÚMERO 121/2019 – VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ 17.856.392/0001-98, Pregão Presencial nº 06/2019. Objeto – Contratação de mão de obra para assentamento de paralelepípedo, blocos de con-
creto e colocação de meio-fio nas seguintes ruas: Beco 1 (Transversal a Adalberto Wortmann) e Rua Theobaldo Weber. Valor – R$ 15.808,50 (quinze mil, oitocentos e oito reais e cinquenta centavos). 
Vigência – 30 de Novembro de 2019. Assinatura – 03 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 122/2019 – FRASSETO & RIZZON LTDA ME, CNPJ 17.061.906/0001-19, Pregão Presencial13/2019. 
Objeto – Contratação de empresa especializada em mão de obra para execução dos seguintes serviços: Instalação e substituição de luminárias de vias públicas e Instalação retirada substituição individual 
de luminárias. Valor – R$ 181.000,00 (cento e oitenta e um mil reais). Vigência – 30 de Novembro de 2019. Assinatura – 03 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 123/2019 – GASPERIN COMÉRCIO 
DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME, CNPJ 12.671.029/0001-84, Pregão Presencial 13/2019. Objeto – Contratação de empresa especializada em mão de obra para 
execução dos seguintes serviços de mão de obra para retirada e substituição de 2000 (duas mil) luminárias de vias públicas. Valor – R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais). Vigência – 30 de Novem-
bro de 2019. Assinatura – 03 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 124/2019 – GASPERIN COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA ME, CNPJ 12.671.029/0001-
84, Pregão Presencial 13/2019. Objeto – Contratação de empresa para execução de 100 (cem) horas máquinas de caminhão Munck 12m. Valor – R$ 7.700,00(sete mil e setecentos reais). Vigência – 01 
de Outubro de 2019. Assinatura – 03 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 125/2019 – UNA GESTÃO E ASSESSORIA LTDA, CNPJ 05.540.260/0001-73, Dispensa de Licitação Art. 24 II. Objeto 
–Contratação de empresa para a elaborar/aplicar prova teórica do processo seletivo da eleição do Conselho Tutelar 2019.Valor – R$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais). Vigência – 01 de 
Dezembro de 2019. Assinatura – 04 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 126/2019 – CAMILLO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ 07.884.914/0001-01, Inexigibilidade de Licitação Art. 25 
III. Objeto – Contratação da apresentação musical do cantor “Daniel”, para o evento 75° Aniversário de emancipação política do município de Canela 2019, a realizar-se no dia 28o de dezembro de 2019. 
Valor – R$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Vigência – 12 de Janeiro de 2020. Assinatura – 04 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 127/2019 – ANDRÉ GUEDES, CNPJ 14.795.233/0001-
32, Inexigibilidade de Licitação Art. 25 III. Objeto – Contratação de 35 (trinta e cinco) apresentações para alunos da rede municipal e escolas conveniadas da peça teatral “o Rio da Alegria” para a 22° 
Semana do Meio Ambiente em Canela – 2019. Valor – R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Vigência – 30 de Junho de 2019. Assinatura – 04 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 128/2019 – SANDRA 
RASQUIN RABENSCHLAG – ME, CNPJ 10.748.594/0001-77, Dispensa de Licitação Art. 24 II. Objeto – Contratação de empresa para prestação de serviços de perícia contábil, com a finalidade de con-
ferência e revisão de cálculo judicial e assistência técnica na execução de sentença. Valor – R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais). Vigência – 04 de Julho de 2019. Assinatura – 04 de Junho 
de 2019. CONTRATO NÚMERO 129/2019 – SANDRA RASQUIN RABENSCHLAG – ME, CNPJ 10.748.594/0001-77, Dispensa de Licitação Art. 24 II. Objeto –Contratação de empresa para prestação de 
serviços de perícia contábil, com a finalidade de conferência e revisão de cálculo judicial e assistência técnica na execução de sentença. Valor – R$ 1.650,00 (hum mil seiscentos e cinquenta reais). Vigên-
cia – 04 de Julho de 2019. Assinatura – 04 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 130/2019 – INSTITUTO HOLUS LTDA-ME, CNPJ 08.617.948-0001-00, Inexigibilidade de Licitação Art. 25 II. Obje-
to – Contratação de cursos de treinamento e capacitação, para qualificar o atendimento no campo da saúde. Valor – R$5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) mensais. Vigência – 05 de janeiro de 2020. 
Assinatura – 05 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 131/2019 – EDUARDO XAVIER MEDEIROS DE OLIVEIRA, CPF 058.755.177-19. Credenciamento 01/2019. Objeto – Credenciamento de 
profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos usuários do SUS. Especialidade Cirurgia Vascular. Valor – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por consulta. Vi-
gência – 06 de Junho de 2020. Assinatura – 06 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 132/2019 – CARLA REIS MEI, CNPJ 15.241.535/0001-21, Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto – Contratação de 
10 (dez) apresentações da peça teatral “Um Pedido de Socorro” para a 22° Semana do Meio Ambiente em Canela – 2019. Valor –R$ 12.695,00  (doze mil, seiscentos e noventa e cinco reais). Vigência 
– 30 de Junho de 2019. Assinatura – 06 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 133/2019 – EMPREITEIRA CASTELO BRANCO, CNPJ 20.351.828/0001-00, Dispensa de Licitação Art. 24, II. Objeto 
– Contratação de 130 (cento e vinte) horas - máquina de mini escavadeira para auxiliar a equipe de drenagem municipal. Valor –R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). Vigência – 08 de Agosto de 
2019. Assinatura – 10 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 134/2019 – VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ 17.856.392/0001-98,Pregão Presencial 
06/2019. Objeto – Contratação de mão de obra para assentamento de blocos de concreto e colocação de meio-fio. Valor –R$ 11.871,00 (onze mil, oitocentos e setenta e um reais). Vigência – 09 de 
Agosto de 2019. Assinatura –10 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 135/2019 – LUÍS CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA 01718964080, CNPJ 31.812.932/0001-62, Pregão Presencial 22/2019. 
Objeto –Contratação de empresa para realização de aulas de Capoeira destinadas aos usuários do CRAS. Valor –R$ 1.192,00 (hum mil cento e noventa e dois reais) referente à 80 horas-aula por mês. 
Vigência – 10 de Junho de 2020. Assinatura – 10 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO136/2019 – SAMUEL LUIZ LIVI, DAP SDW0010406560562204191110, Chamada Pública 01/2019. Objeto – 
Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Valor –R$ 2.893,28 (dois mil oitocentos e noventa e três reais 
e vinte e oito centavos). Vigência – 11 de Junho de 2020. Assinatura –11 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 137/2019 – JOÃO ALBERTO SLONGO MARTINS, CPF 897.050.760-49, Credencia-
mento 01/2019. Objeto –Contratação de profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Especialidade em Psi-
quiatria. Valor – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por consulta. Vigência – 11 de Junho 2020. Assinatura –11 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 138/2019 – THOMAZI TERRAPLANAGEM LTDA 
EPP, CNPJ 05.255.106/0001-50, Pregão Presencial 63/2018. Objeto –Contratação de empresa para execução de serviços de 400 (quatrocentas) horas-máquina, de um CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA 
para manutenção e conservação de vias não pavimentadas na zona rural e urbana; 200 (duzentas) horas de uma ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. Valor – R$ 61.172,00 (sessenta e um mil, cento e setenta 
e dois reais) total. Vigência – 11 de Junho de 2020. Assinatura – 11 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 139/2019 – JOCELITO BERTI, DAP RS 43044080301142500000370, Chamada Pública 
01/2019. Objeto – Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Valor – R$ 19.023,30 (dezenove mil, vinte 
e três reais e trinta centavos). Vigência – 11 de Junho de 2020. Assinatura –11 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 140/2019 – TEREZA DE FÁTIMA MACEDO DE OLIVEIRA, DAP RS 
43044080301142500000349, Chamada Pública 01/2019. Objeto – Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE. Valor – R$15.197,90 (quinze mil, cento e noventa e sete reais e noventa centavos). Vigência – 11 de Junho de 2020. Assinatura –11 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 141/2019 – ELOIR 
SCHMITT, DAP SDW 0558005720200712170152, Chamada Pública 01/2019. Objeto – Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica 
pública, verba FNDE/PNAE. Valor – R$ 9.108,00 (nove mil cento e oito reais). Vigência – 11 de Junho de 2020. Assinatura –11 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 142/2019 – VANESSA LIVI 
SCMITT, DAP SDW0020002160560707170840, Chamada Pública 01/2019. Objeto – Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pú-
blica, verba FNDE/PNAE. Valor – R$ 5.858,10 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e dez centavos). Vigência – 11 de Junho de 2020. Assinatura –11 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 
143/2019 – BEATRIZ PEREIRA FERREIRA, DAP SDW0956271200100503180939, Chamada Pública 01/2019. Objeto – Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos 
da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Valor – R$ 6.683,94 (seis mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos). Vigência – 11 de Junho de 2020. Assinatura –11 de 
Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 144/2019 – TATIANA CLETES DE MORAES CEGONI, DAP RS 43044080301142500000347, Chamada Pública 01/2019. Objeto – Gêneros alimentícios da Agri-
cultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Valor – R$ 3.922,38 (três mil novecentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos). Vi-
gência – 11 de Junho de 2020. Assinatura –11 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 145/2019 – RAUL JOSÉ CLETES DE MORAES JÚNIOR, DAP 0826088140341412171104, Chamada Pública 
01/2019. Objeto – Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Valor – R$ 16.857,72 (dezesseis mil, oito-
centos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos). Vigência – 11 de Junho de 2020. Assinatura –11 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 146/2019 – ADELAR FRANCISCO BEDIN, DAP 
641534950341204171121, Chamada Pública 01/2019. Objeto – Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. 
Valor – R$ 18.367,00 (dezoito mil, trezentos e sessenta e sete reais). Vigência – 11 de Junho de 2020. Assinatura –11 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 147/2019 – SAN MARTINI FERREIRA, 
DAP 0016732430612704181020, Chamada Pública 01/2019. Objeto – Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE. Valor – R$ 16.515,68. (dezesseis mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e oito centavos). Vigência – 11 de Junho de 2020. Assinatura –11 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 148/2019 
– BEATRIZ PORT, DAP RS43044080301142500000346, Chamada Pública 01/2019. Objeto – Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação 
básica pública, verba FNDE/PNAE. Valor – R$ 18.737,43 (dezoito mil, setecentos e trinta e sete mil reais e quarenta e três centavos). Vigência – 11 de Junho de 2020. Assinatura –11 de Junho de 2019. 
CONTRATO NÚMERO 149/2019 – AGROVITA – ASSOCIAÇÃO DE APOIO E COMÉRCIO AGRÍCOLA CNPJ 29.682.996/0001-44, Chamada Pública 01/2019. Objeto – Gêneros alimentícios da Agricul-
tura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Valor – R$ 50.715,00. (cinquenta mil, setecentos e quinze reais). Vigência – 11 de Junho de 
2020. Assinatura –11 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 150/2019 – COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA, CNPJ n° 88.587.357/0066-04, Chamada Pública 01/2019. Objeto – Gêneros alimen-
tícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE. Valor – R$ 2.990,00 (dois mil, novecentos e noventa e nove reais). Vigência 
– 11 de Junho de 2020. Assinatura –11 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 151/2019 – GASPERIN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA -ME, CNPJ 12.671.029/0001-84, Pregão Presencial 28/2019. 
Objeto – Contratação de empresa especializada em Confecção, Restauração, Montagem, Manutenção, Desmontagem e Armazenamento de cenografia urbana da cidade para os eventos Temporada de 
Inverno e Festa Colonial de Canela 2019. Valor –R$ 249.448,08 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e oito centavos). Vigência – 09 de Agosto de 2019. Assinatura –13 
de junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 152/2019 – MAIS STAND PROJETOS INTELIGENTES LTDA, CNPJ 11.723.870/0001-71, Inexigibilidade art. 25, caput. Objeto – Contratação de serviços de 
locação e montagem de estrutura de 1(um) estande com espaço total de 90m2, no evento 27° Expotchê, a ser realizado de 07 a 16 de junho de 2019 no Pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília/DF. 
Valor –R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Vigência – 26 de Junho de 2019. Assinatura –14 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 153/2019 – SANDRA RASQUIN RABENSCHLAG – ME, CNPJ 
10.748.594/0001-77, Dispensa Art. II. Objeto – Contratação de serviço de cálculo atuarial de estimativa de indenização pela não utilização da área destinada à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura 
prevista na Cláusula Primeira do TERMO DE CONCESSÃO DE USO N° 100/2015. Valor – R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais). Vigência – 17 de Julho de 2019. Assinatura –17 de Junho 
de 2019. CONTRATO NÚMERO 154/2019 – THOMAZI TERRAPLANAGEM LTDA EPP, CNPJ 05.255.106/0001-50, Pregão Presencial 63/2018. Objeto –Contratação de empresa para execução de 
serviços de empresa para execução de serviços de 300 (trezentas)horas-máquina de uma RETROESCAVADEIRA 4X4, tracionada com braço extensor, potência mínima do motor de 105 HP e concha 
carregadeira frontal com capacidade mínima de 0,8m3 – ano de 1996. Valor – R$ 18.300,00(dezoito mil e trezentos reais). Vigência –18 de Junho de 2019. Assinatura –18 de junho de 2020. CONTRATO 
NÚMERO 155/2019 – SIDNEI ALVES FERREIRA ME, CNPJ 21.352.155/0001-67, Pregão Presencial 20/2019. Objeto –Contratação de arbitragem para a realização dos Campeonatos Municipais de 
Futsal que será promovido pelo Departamento de Esporte e Lazer. Valor –R$ 107.600,00  (cento e sete mil seiscentos reais). Vigência –23 de Dezembro de 2019. Assinatura – 19 de Junho de 2019. 
CONTRATO NÚMERO 156/2019 – ASSOCIAÇÃO GRAMADENSE DE ÁRBITROS, CNPJ 02.977.979/0001-88, Pregão Presencial 20/2019. Objeto – Contrato tem por objeto a contratação de arbitragem 
para a realização dos Campeonatos Municipais de jogo Futsal de base, jogo futebol de campo e jogo de vôlei que será promovido pelo Departamento de Esporte e Lazer. Valor –R$ 101.750,00 (cento e 
um mil, setecentos e cinquenta reais). Vigência – 23 de Dezembro de 2019. Assinatura –19 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 157/2019 – J. PASQUINI ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE 
EVENTOS EIRELI-ME CNPJ 27.063.418/0001-02, Inexigibilidade Art. 25 Caput. Objeto – Contratação de participação do Município de Canela nos eventos “Meeting Brasil 2019”, a realizar-se em Monte-
vidéu no dia 29 de Julho de 2019, em Buenos Aires no dia 31 de Julho de 2019, Assunção no dia 02 de Agosto de 2019, em Bogotá no dia 05 de Agosto de 2019 e em Lima no dia 07 de Agosto de 2019. 
Valor – R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Vigência – 27 de Agosto de 2019. Assinatura –24 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 158/2019 – COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTI-
MENTOS SICREDI PIONEIRA – RS SICREDI PIONEIRA RS, CNPJ 91.586.982/0001-09, Chamamento Público 04/2019. Objeto – Patrocínio ao evento “Temporada de Inverno 2019”, a realizar-se de 30 
de Junho de 2019 a 04 de Agosto de 2019, na modalidade PATROCINADOR BRONZE. Valor –R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Vigência –04 de Agosto de 2019. Assinatura – 24 de Junho de 2019. 
CONTRATO NÚMERO 159/2019 – COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SICREDI PIONEIRA – RS SICREDI PIONEIRA RS, CNPJ 91.586.982/0001-09, Chamamento Público 
04/2019. Objeto –Patrocínio ao evento “32° Sonho de Natal Canela 2019” a realizar-se de 26 de Outubro de 2019 a 12 de Janeiro de 2020, na modalidade APOIADOR I. Valor –R$100.00,00 (cem mil 
reais). Vigência –12 de Janeiro de 2020. Assinatura –24 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 160/2019 – ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ROSA DE SAROM, CNPJ10.263.245/0001-
65, Dispensa de Licitação art. 24, IV. Objeto – Contratação emergencial a fim de prestar serviço destinado ao abrigamento/acolhimento institucional de crianças e adolescentes em situação de risco e/ou
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vulnerabilidade, na faixa etária de 0 a 18 anos. Valor –R$ 68.041,00 (sessenta e oito mil e quarenta e um reais).Vigência – 22 de Dezembro de 2019. Assinatura – 25 de Junho de 2019. CONTRATO 
NÚMERO 161/2019 – MARA CINÉIA DA SILVA PACHECO, CNPJ 09.000.733/0001-09, Dispensa de Licitação art. II. Objeto – Serviços de roçada em diversas ruas do Município, totalizando 8000 (oito 
mil) metros quadrados. Valor –R$ 15.232,00 (quinze mil, duzentos e trinta e dois reais). Vigência –26 de Junho de 2020. Assinatura – 26 de Junho de 2019. CONTRATO NÚMERO 162/2019 – BLUE 
ENTERTAINMENT EIRELI, CNPJ 24.126.833/0001-61, Pregão Presencial 29/2019. Objeto –Contratação dos serviços de pré-produção, produção e pós-produção para a “Temporada de Inverno de 
Canela 2019”. Valor –R$ 77.100,00 (setenta e sete mil e cem reais). Vigência – 04 de Agosto de 2019. Assinatura – 27 de Junho de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 017/2019 
– GARCIA E NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ 17.671.431/0001-82, Dispensa de Licitação, art. 24, I. PRAZO – 18 de julho de 2019. ASSINATURA – 12 de junho de 2019. PRIMEIRO ADI-
TIVO AO CONTRATO NÚMERO 066/2019 – OWS CONSTRUTORA LTDA – ME, CNPJ 23.872.730/0001-88, Tomada de Preços 03/2019. PRAZO – 24 de julho de 2019. ASSINATURA – 12 de junho 
de 2019. DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 173/2017 – GARCIA E NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ 17.671.431/0001-82, Concorrência Pública 10/2017. PRAZO – 20 de julho 
de 2019. ASSINATURA – 13 de junho de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 111/2019 – TATIANA MARLOWE CUNHA BRUNINI, CPF 702.326.870-72, Inexigibilidade de Licitação, 
art. 25, Caput. OBJETO – Fica incluído no presente Contrato o serviço de saúde de interpretação de eletrocardiograma, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. VALOR 
– Interpretação de eletrocardiograma – até 300/mês R$ 9,00.  (será somado ao valor da consulta). ASSINATURA – 14 de junho de 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 241/2018 – 
CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04, Concorrência Pública 07/2018. PRAZO – 25 de julho de 2019. ASSINATURA – 19 de junho de 2019. QUARTO 
ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 071/2015 – LUIZ DIVAN RAMOS SANTOS, CPF 312.201.770-91, Pregão Presencial 14/2015. PRAZO – 30 de junho de 2020. ASSINATURA – 24 de junho de 
2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 292/2018 – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS, CNPJ 03.422.707/0001-84, Dispensa de Licitação, art. 
24, II. PRAZO – 24 de agosto de 2019. ASSINATURA – 24 de junho de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÚMERO 335/2018 – JOÃO CARLOS LIKES, CPF 187.265.850-49, 
Dispensa de Licitação, art. 24, X. PRAZO – 28 de dezembro de 2019. ASSINATURA – 24 de junho de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 292/2018 – BENEFATTO PRÉ FABRI-
CADOS LTDA EPP, CNPJ 23.684.733/0001-98, Tomada de Preços 04/2017. PRAZO – 14 de outubro de 2019. ASSINATURA – 24 de junho de 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
135/2018 – SERMED SERVIÇOS DE ECOGRAFIA E RADIOLOGIA MÉDICA LTDA, CNPJ 94.470.978/0001-60, Chamamento Público 05/2018. PRAZO – 28 de junho de 2019. ASSINATURA – 27 de 
junho de 2019. DÉCIMO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 104/2016 – ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA, CNPJ 06.061.646/0001-65, Pregão Presencial 39/2016. OBJETO – Fica 
excluído na prestação de serviços de transporte de dados, através de fibra ótica visando a transmissão digital para sinais de voz, dados e/ou vídeo, em circuito fechado, na antiga sede da Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura, sito a rua Danton Corrêa da Silva, 746, bairro Centro. ASSINATURA – 27 de junho de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 082/2017 – CARLA REIS 
MEI, CNPJ 15.241.535/0001-21, Pregão Presencial 21/2017. PRAZO – 01 de junho de 2020. ASSINATURA – 27 de junho de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 083/2017 – SILVA-
NA PATZINGER MEI, CNPJ 27.731.101/0001-99, Pregão Presencial 21/2017. PRAZO – 01 de junho de 2020. ASSINATURA – 27 de junho de 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
068/2016 – ALVARO CEZAR DE ABREU E CIA LTDA ME, CNPJ 20.486.450/0001-43, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. PRAZO – 21 de junho de 2020. ASSINATURA – 27 de junho de 2019. 

Canela, 05 de julho de 2019.

     Paulo Nestor Tomasini Pedro Augusto Machado Schutz

ESI COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA
18.874.671/0001-47

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Licença Pré-
via, para a construção Prédio residencial Plurifamiliar, na 
Rua Constantino Fernandes Raymundo, n°130, loteamento 
Central, Canela/RS.
Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

(54) 3282.6625

VOLARE EMPREENDIMENTOS TURÍSTICO LTDA
29.723.868/0001-00

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana, a Licença de 
Instalação, para a atividade de Parque Temático, localizado 
na Estrada Banhado Grande, S/n°, cidade de Canela/RS.
Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

(54) 3282.6625

Ofício SMGPG/DLC n.º 249/2019

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, informa a publicação do se-
guinte edital:
ALTERAÇÃO DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 
14/2019 – Registro de preços para aquisição de pneus.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 34/2019 -  Registro de 
preços para contratação de empresa para mão de obra 
com caminhão Munck para execução de serviços de su-
pressão e poda de árvores de grande porte com altura a 
partir de 28 metros.
Informações poderão ser obtidas no Departamento de Li-
citações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/
RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através 
do       e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br.

Canela, 04 de julho de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

> Edital de Casamento nº 6163 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civ-
il desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: 
PAULO SOEIRO, natural deste Estado, nascido na Cidade 
de Ilópolis, supervisor de fruticultura, divorciado, domiciliado 
e residente na Estrada Tubiana, nº 2000, Bairro Saiqui, nesta 
Cidade e MARIA DA CRUZ, natural deste Estado, nascida 
na Cidade de Ilópolis, cozinheira, solteira, domiciliada e resi-
dente na Estrada Tubiana, nº 2000, Bairro Saiqui, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 01 de Julho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6164 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civ-
il desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: 
CRISTIANO TOMAZELLI, natural deste Estado, nascido na 
Cidade de Gramado, empresário, solteiro, domiciliado e residen-
te na Rua General Ernesto Dornelles, nº 844, Apto. 203, Centro, 
nesta Cidade e KÁTIA SALVADOR, natural deste Estado, nas-
cida na Cidade de São Francisco de Paula, funcionária pública, 
solteira, domiciliada e residente na Rua General Ernesto Dor-
nelles, nº 844, Apto. 203, Centro, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 03 de Julho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6165 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civ-
il desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: 
JOEL DE OLIVEIRA FRÖHLICH, natural deste Estado, 
nascido na Cidade de Gramado, eletrecista, solteiro, domicili-
ado e residente na Rua Presidente Ernesto Geisel, nº 260, nesta 
Cidade e FRANCIELE CARDOSO DE MOURA, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de Gramado, caixa, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Presidente Ernesto Geisel, nº 
260, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 03 de Julho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Universitários
gramadenses terão
transporte gratuito 
para a UCS Canela
Foi aprovado pe-

los Vereadores de 
Gramado na noite de 
ontem (01), o projeto 
de autoria do verea-
dor Professor Daniel, 
que busca incluir a 
UCS – Campus Cane-
la no fornecimento de 
subsídio destinado a 
atender aos estudan-
tes que se deslocam 
de Gramado para as 
instituições de ensino.

“O pedido se deve 
pela demanda consi-

derável de alunos que 
precisam de transpor-
te para esta univer-
sidade. Vale ressaltar 
que a inclusão dessa 
instituição na legisla-
ção não trará impacto 
orçamentário ao mu-
nicípio, visto que já 
ocorreu a adaptação 
de uma determinada 
linha (Cimol – Turno 
manhã), afim de, con-
seguir abranger essa 
universidade”, expli-
cou Daniel.
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Forças de Segurança
de Canela e Gramado 
realizam treinamento
simulado na ERS-235

Os Corpos de Bom-
beiros de Canela e Gra-
mado realizaram na 
manhã de ontem (4), 
uma simulação de aci-
dente com múltiplas 
vítimas, no qual foi 
acionado o Plano de 
Chamada do Corpo de 
Bombeiros Militar de 
Canela.

Todo efetivo do 
Corpo de Bombei-
ros Militar de Cane-
la, SAMU de Canela e 
Gramado, Polícia Ro-
doviária, Policiamento 
de Canela, Agentes de 
Trânsito de Canela e 
os Hospitais de Canela 
e Gramado participam 
do exercício.

O evento faz parte 
da Semana de Preven-
ção que é tradicional-
mente desenvolvida to-
dos os anos na primeira 

semana de julho, tendo 
em vista ao fato de que 
no dia 2 deste mês foi 
comemorado o Dia Na-
cional do Bombeiro.

Esse treinamento é 
uma oportunidade de 
integração e de verifi-
car a mobilização das 
Forças de Segurança e 
Saúde no atendimento 
às vítimas, além de co-
locar em prática as téc-
nicas das equipes.

A simulação iniciou 
por volta das 9h30min, 
no retorno em fren-
te a loja da Florybal 
Chocolates, na estrada 
Canela-Gramado, en-
volvendo um carro e 
um ônibus, com duas 
vítimas fatais, duas ví-
timas com ferimentos 
graves e diversas com 
ferimentos importan-
tes.

FOTOS: FILIPE ROCHA

Identificados três
acusados de ter praticado 

homicídio em Canela
Um deles teria participado, ainda, de dupla execução no mês de abril

A Polícia Civil de 
Canela considera es-
clarecido o homicídio 
ocorrido na cidade na 
madrugada do último 
sábado (29), quando 
Mateus de Almeida 
Moraes, 21 anos, foi 
morto em frente a uma 
residência localizada 
na Rua Otaviano do 
Amaral Pires, no Bairro 
Ulisses de Abreu (Tiri-
rica), entrando em luta 
corporal com outros 
três indivíduos. A vítima 
sofreu golpes de faca e 
enxada, sendo socorri-
da e levada ao Hospital 
de Caridade de Canela, 
mas não resistiu aos fe-
rimentos. Um dos auto-
res chegou a ser preso 
em flagrante pela Bri-
gada Militar na madru-
gada dos fatos, quando 
chegou ao Hospital de 
Canela com ferimentos.

O Delegado de Ca-
nela, Vladimir Medei-
ros, disse “que as in-
vestigações realizadas 

durante a semana iden-
tificaram a participação 
de outros dois autores, 
além do que foi preso na 
madrugada do crime”. 
Segundo apurado pela 
Seção de Investigação, 
os dois autores teriam 
fugido da cidade após a 
briga. Quando intima-
dos pela Polícia Civil, 
apresentaram-se à DP 
e negaram participação 
no crime. 

“A vítima foi ao en-
contro dos três autores 
naquela madrugada e, 
aparentemente exalta-
do, os chamava para o 
confronto na rua. Após 
alguma insistência, os 
três saíram da casa em 
que estavam e passa-
ram a agredir a vítima, 
inclusive com golpes de 
faca e enxada”, segundo 
relatos colhidos pela Se-
ção de Investigação. Os 

três autores respondem 
por homicídio qualifi-
cado (motivo fútil). 

Durante as investi-
gações, a Polícia Civil de 
Canela coletou, ainda, 
provas que atribuem a 
um dos autores desse 
homicídio participação 
também no duplo ho-
micídio ocorrido em 29 
de abril na cidade. Ele 
foi indiciado, segundo 
o delegado, como autor 
no homicídio deste sá-
bado e naquele de abril. 

Este foi o quarto 
homicídio praticado 
em Canela no ano de 
2019 (sendo um du-
plo, portanto, são cinco 
mortos), também ten-
do sido prioridade nas 
investigações. Vladimir 
Medeiros informou, 
ainda, que os índices de 
esclarecimento da Polí-
cia Civil em homicídios 
praticados em Canela 
é de praticamente de 
100% nos últimos anos 
na cidade.

FOTO: REPRODUÇÃO

Uma tonelada de cocaína é 
apreendida no Porto de Itajaí
em carga que vinha de Canela

Mais de uma to-
nelada de cocaína foi 
apreendida no Porto 
de Itajaí (SC), na tarde 
desta quarta-feira (3), 
em uma operação reali-
zada pela Receita Fede-
ral com a ajuda da Po-
lícia Federal de Itajaí. A 
droga estava escondida 
em uma carga de ma-
deira no cais peixeiro. 
O contêiner onde o en-
torpecente foi encon-
trado estava com 1274 
quilos.

A carga tem origem 
da cidade de Canela, o 
destino seria a Bélgica. 
Fiscais da Receita Fe-
deral desconfiaram do 
contêiner que estava no 
porto já há alguns dias 

e decidiram verificar. 
Por meio das imagens 
de um escâner durante 
uma fiscalização de ro-
tina foi possível identi-
fica o entorpecente.

A Polícia Federal e 
a Receita Federal farão 
uma investigação para 
identificar se os impor-
tadores e exportadores 
têm relação com a co-
caína. A polícia acre-
dita que a droga pode 
ter sido colocada na 
embarcação e na carga 
sem que as empresas 
envolvidas soubessem.

Por nota, o Porto 
de Itajaí informou que 
o caminhão com o con-
têiner passou por um 
portão no terminal na 

noite de 28 de junho. A 
passagem foi feita pelo 
escâner e os profissio-
nais do sistema de se-
gurança perceberam 
imagens suspeitas e 
enviaram dados e fotos 

para a Receita Federal.
A Receita tam-

bém afirmou que esta 
apreensão está entre as 
maiores já ocorridas no 
complexo do Porto de 
Itajaí.
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Polícia recupera objetos
comprados através de

fraude no comércio local
Criminosos utilizam dados de cartões obtidos

na internet para compras de alto valor

A Polícia Civil de 
Canela recuperou, na 
tarde desta quarta (03), 
diversos eletrodomés-
ticos e outros produ-
tos, todos de alto valor, 
após identificar prática 
de fraudes no comércio 
local.

Um adolescente foi 
apreendido em sua re-
sidência, no Bairro São 
Luís, na posse de diver-
sos produtos, inclusi-
ve uma Smart TV de 65 
polegadas, avaliada em 
cerca de R$ 5.000,00.

O delegado de Ca-
nela, Vladimir Medei-
ros, contou que os cri-
minosos adquiriram 
dados de cartões de 
crédito, como número, 
data de vencimento e 
código de verificação 
em redes sociais e, as-
sim, realizaram com-
pras pela internet. “Se-

gundo apurado pela 
Polícia Civil de Canela, 
os criminosos tinham 
acesso, ainda, a cadas-
tros de consumidores 
junto a sites de compras 
e contatos com funcio-
nários dos Correios”.

A Polícia Civil de 
Canela alerta que ja-
mais se deve repassar 
informações sobre con-
tas bancárias, cartões 
de crédito ou dados 
pessoais por telefone ou 
internet, tendo em vista 

que esses dados podem 
ser utilizados pelos cri-
minosos.

O adolescente foi 
ouvido na presença da 
mãe e liberado por força 
do Estatuto da Criança e 
do Adolescente.
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Polícia recupera 
gaiola roubada

A Polícia Civil de 
Canela realizou, na 
tarde desta quarta (03), 
a recuperação de um 
veículo do tipo gaiola, 
cujo proprietário ha-
via registrado seu furto 
junto à Delegacia de 
Polícia. Após identi-
ficar a localização do 
veículo, agentes da 
Seção de Investigação 
dirigiram-se a uma re-
sidência no Bairro Ca-
nelinha, onde estava 
estacionado, e reali-
zaram sua apreensão, 
conduzindo-o até o 
órgão policial. O veícu-
lo foi restituído à víti-
ma. Preliminarmente, 
o atual proprietário 
referiu ter adquirido 

o veículo de boa-fé. A 
DP Canela investiga o 
responsável pelo furto 
do veículo, estando as 
investigações em an-
damento. 

O Delegado Vladi-
mir Medeiros afirmou 
“ser importante, sem-
pre que se negocia um 
veículo, realizá-la com 
as formalidades legais 
exigidas junto ao DE-
TRAN, com checagem e 
transferência de docu-
mentos que comprovem 
a propriedade do bem, 
sendo muito comuns 
na cidade os negócios 
realizados apenas com 
procurações, muitas 
das vezes sem qualquer 
valor legal”.
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Principal vendedor de terrenos
“frios” de Canela confessou ter

vendido mais de 20 lotes
A Polícia Civil de 

Canela concluiu, nesta 
semana, as investiga-
ções relativas a vendas 
irregulares de terrenos 
na cidade. 

Segundo o delega-
do de Canela, Vladimir 
Medeiros, se trata da 
segunda fase da Ope-
ração Invasões, inicia-
da em abril de 2017, na 
qual foram apuradas as 
práticas dos crimes de 
parcelamento irregular 
do solo urbano, estelio-
nato, crime ambiental e 
outras fraudes. “o prin-
cipal vendedor de áreas 
irregulares em Canela, 
preso desde o dia 3 de ju-
nho, confessou ter ven-
dido cerca de vinte ter-
renos nos últimos anos, 
mas a Polícia Civil de 
Canela acredita que esse 

número possa ser muito 
maior, tendo em vista o 
volume de provas colhi-
das durante o inquérito 
policial”, afirmou.

Conforme a PC, 
muitas pessoas com-
praram terrenos, ge-
ralmente medindo 360 
metros quadrados, em 
áreas que jamais pode-
rão formalizar, seja por-
que estão localizadas 
em terrenos públicos, 
em área de preservação 
permanente ou que não 
pertencem legalmente 
aos vendedores.

“Os terrenos chega-
vam a custar mais de 
R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais) e eram comer-
cializados, ainda, com 
casas recém-construí-
das”, afirmou Medei-
ros. “Vamos continuar 
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fiscalizando a prática de 
venda irregular de terre-
nos na cidade, solicitan-
do que a comunidade 
informe sobre vendas 
ocorridas em qualquer 
bairro”.

A investigação foi 
realizada pelo Cartório 
de Combate à Corrup-
ção, aos Crimes Contra 
a Administração Públi-
ca e à Lavagem de Di-
nheiro da Delegacia de 

Polícia de Canela, ini-
ciativa pioneira no Es-
tado que já completará 
nesta semana três anos 
desde sua criação em 
julho de 2016 e já con-
cluiu mais de 60 inves-
tigações no Município.

As áreas em ques-
tão estão espalhadas 
em diversos bairros da 
cidade, como São Luiz, 
Santa Marta, Saiqui e 
Distrito Industrial.

Homem é preso
por furto em
residências

Na noite de terça-
feira (02), por volta das 
23h30min, a Brigada 
Militar de Canela foi 
acionada via 190, no 
Bairro Vila Dante na 
Rua dos Farrapos, em 
Canela, onde um indiví-
duo arrombou o porão 
de uma casa.

Conforme o comu-
nicante teria sido rou-
bado um botijão de gás. 
Foi realizado buscas, 
mas sem êxito.

Aproximadamen-
te meia hora depois, 
a mesma vítima ligou 
novamente ao 190, in-
formando que ouviu 
barulhos e percebeu 
que estavam arromban-
do outra residência que 
fica no mesmo terreno.

Os Policiais Milita-
res retornaram rapida-

mente e ao entrarem no 
pátio visualizaram o in-
divíduo com uma bolsa 
preta na mão evadindo 
pelo muro dos fundos.

O autor de 27 anos, 
com vasta ficha crimi-
nal por furtos, recep-
tação, foi preso em fla-
grante e encaminhado 
ao presídio de Canela.

Na sacola que car-
regava foi encontrado 
um aparelho de som 
portátil, um tablet e um 
secador de cabelo, que 
a vítima reconheceu 
como sendo os objetos 
furtados de sua casa.
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Campeão do Sub-11 será 
definido neste sábado

No próximo sába-
do (06), será disputada 
a grande final do Cam-
peonato Municipal de 
Futsal – Sub-11. A aber-
tura do evento acontece 
às 16h30min no Ginásio 
Maristão.

Antes da partida 
que encerra o torneio, 
será disputada a partida 
para definir o 3º colo-
cado. Leodoro de Aze-
vedo/João Alfredo “A” 
enfrentará a equipe “A” 
do Toque de Letra.

Após o confronto 
de 3º e 4º colocado a 
bola rola para a final.

EducaEsporte e Gê-
nios da Bola brigarão 
pela taça.

Segundona de Futsal
segue a todo vapor

Na última segunda-
feira (01), foi disputada 
a 30ª rodada da Segun-
da Divisão do Munici-
pal de Futsal de Cane-
la. A partida que abriu 
a rodada foi entre os 
lanternas do Grupo B. 
Limitados e Santa Cruz 
não haviam vencido ne-
nhuma partida no cam-
peonato, e essa situação 
desagradável agora pas-
sa a ser apenas do Santa 
Cruz. O Limitados da 
Serra bateu o rival da 
parte de baixo da tabela 
por 2 x 1. Luis Felipe e 
Edílson marcaram para 
a equipe vencedora. 
José Gustavo descontou 
para o Santa Cruz. Com 
os 3 pontos, o Limita-
dos da Serra deixou a 
vice-lanterna, assumin-
do a 7ª colocação com 
5 pontos. Com apenas 
1 ponto conquistado, 
o Santa Cruz segue na 
lanterna do Grupo B.

Na segunda partida 
da noite, o SM Mármo-
res voltou a vencer. A 
equipe teve dificulda-
des para bater o Atléti-
co. O placar final foi 3 
x 2, Roberto (2) e Ma-
theus (1) balançaram as 
redes adversárias pelo 
SM Mármores. Os gols 

do Atlético saíram dos 
pés de Márcio (2). Com 
a vitória, o SM Mármo-
res volta a brigar pela 
liderança do Grupo B, 
ficando na 2ª colocação 
com 15 pontos. O Atléti-
co perdeu uma posição 
com a derrota e agora 
assume o 8º lugar, ape-
nas na frente do lanter-
na Santa Cruz.

Ainda pelo Grupo B, 
na quarta-feira (03), foi 
disputada a 31ª rodada 
da competição. O Ave-
nida bateu o Sumariva 

por 2 x 1, Valter e Jeison 
marcaram para a equi-
pe vencedora, o gol do 
Sumariva foi marcado 
por Cássio. O Avenida 
chega a 12 pontos com 
a vitória, se mantendo 
no 5º lugar. O Sumariva 
mesmo com a derrota 
não perdeu a 4ª coloca-
ção.

Fechando a roda-
da o Tequila goleou o 
Futsal Serra e assumiu 
a liderança isolado do 
Grupo B. A equipe ven-
ceu a partida por 9 x 4, 

com gols de Guilherme 
(2) e Vinícius (2) para o 
Futsal Serra e Marcelo 
(3), Jodaer (3), Jonatas 
(2) e Tiago (1).

Hoje à noite se en-
frentam na 32ª rodada, 
União Rancho Grande x 
Bola 8 e Bom Jesus x Po-
lar, ambas partidas vá-
lidas pelo Grupo A. Na 
segunda-feira (08), tam-
bém válidas pelo Gru-
po A, Bom Jesus x Rio 
Branco e Corínthians x 
Mercenários se enfren-
tam pela 33ª rodada.

Após pausa no
último fim de

semana, Segundona 
de Campo retorna 

neste sábado
Amanhã (06), será 

disputada a 7ª rodada 
da Segunda Divisão de 
Futebol de Campo mu-
nicipal. 

No Campo do Sesi, 
Bola-Bola e Rio Branco 
se enfrentam em busca 
dos 3 pontos.

Na Celulose, serão 
disputados dois jogos. 
Mercenários e União 
Rancho Grande abrem 
a rodada.

Na sequência o lan-
terna Santa Catarina 
tenta se recuperar con-
tra a equipe do Lavacar.

Tequila goleia e 
Mercado Tiririca 
vence Amigos do

Tiririca
Na última terça-fei-

ra (02), foi realizada a 3ª 
rodada do Campeona-
to Municipal de Futsal 
– Categoria Veterano. 
Abrindo a rodada, os 
dois times do Mercado 
Tiririca se enfrentaram, 
causando uma divertida 
confusão, os dois times 
trajavam o mesmo uni-
forme. Após um dos ti-
mes receber os coletes, 
foi dado o pontapé ini-
cial para a partida.

A equipe do Merca-
do Tiririca acabou ven-
cendo a partida por 5 
x 2. Os gols do time do 
Amigos do Tiririca fo-
ram marcados por Mar-
celo e por Cristiano. Os 
gols do Mercado Tiriri-
ca foram marcados por 
Jovane, Juliano, Dou-
glas, Paco e Nelsinho.

A segunda partida 
da rodada foi vencida 
pela equipe do Tequila. 

O time foi muito supe-
rior ao Comercial, que 
não teve chance algu-
ma contra o poderoso 
ataque do Tequila. O 
placar final apontou 15 
x 5. Os gols do Comer-
cial foram marcados 
por César (2), Rudimar 
(1), André (1) e Julio Cé-
sar (1). Os gols do Te-
quila foram marcados 
por Leandro (1), Cassiá 
(3), Jair (3) e Marcelo 
(8), este último deu um 
grande passo em busca 
do troféu de artilheiro.

Ontem à noite 
também teve rodada 
do Veterano, a equipe 
do AFCEEE enfrentou 
a Chapeação Prux e a 
equipe do CRC Futsal 
enfrentou o Bola 8. A 
edição desta semana foi 
fechada antes de sair os 
resultados da partida, 
confira os resultados 
em nosso site.

No último final de 
semana foi disputada 
a 2ª rodada do returno 
do Campeonato Muni-
cipal de Bocha. Confira 
os resultados: São José 0 
x 3 Amigos do Canastra; 
Leodoro de Azevedo 3 x 
0 Santinha; Camêlos Bar 
2 x 1Bar do Minigite; Sai-
qui 2 x 1União Rancho 
Grande; Bar da Siloca 2 x 
1 AFCEEE “B”. A equipe 
“A” do AFCEEE folgou na 
rodada.

Amanhã acontece 
a 3ª rodada.
A equipe do Bar da 

Siloca recebe o Saiqui; 
o União Rancho Grande 
enfrenta em casa o AF-
CEEE “A”; A equipe do 
Amigos do Canastra en-
frentará o Bar do Minigi-
te; O Camêlos Bar recebe 
o Leodoro de Azevedo e 
fechando a rodada o San-
tinha enfrentará o São 
José. A equipe “B” do AF-
CEEE folgará na rodada.

Municipal de Bocha
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Sem imóvel que queria, Havan
desiste de se instalar em Canela

Entre as iniciati-
vas que a Prefeitura de 
Canela defende, a que 
menos me agrada é a 
instalação de uma loja 
da Havan em Canela, 
por 458 motivos que já 
expus em colunas an-
teriores.

Pois bem, para 
tristeza de muitos, in-
cluindo o secretário 
de Governança, Paulo 
Tomasini, e alegria de 
alguns, a loja de Lucia-
no Hang anunciou que 
desistiu de se instalar 
na cidade.

O motivo, segundo 
o próprio Tomasini, 
foi o desacerto com os 
proprietários do imó-
vel pretendido, a loja 
Lã Pião e Maria Boni-
ta, ao lado do Parque 

Mundo a Vapor. To-
masini voltou de férias 
na quarta (3) e recebeu 
a notícia do advogado 
dos proprietários, que 
teriam recebido uma 
oferta melhor de um 
segundo empreende-
dor, para um projeto 
ainda desconhecido.

Assim, a rede da 
Estátua da Liberdade 
recua definitivamen-
te, pelo menos por 
enquanto, pois neces-
sita de, no mínimo, 
5 mil metros quadra-
dos para construir sua 
loja, que é um projeto 
padrão para qualquer 
lugar que resolva ir. 
“Eles ainda procuram 
um local, pois querem 
uma loja entre Canela 
e Gramado”, diz To-

Jackson Müller é
o novo Secretário
de Meio Ambiente 

de Canela
O prefeito Constan-

tino Orsolin anunciou 
na manhã de terça (2), o 
novo secretário de Meio 
Ambiente, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana 
de Canela. O biólogo e 
professor Jackson Mül-
ler assume a pasta, ten-
do como secretário Ad-
junto David Keller.

Esta mudança já 
havia sido adiantada 
pela Coluna 360 Graus. 
Jackson destacou em 
pronunciamento que 
agradece a oportuni-
dade de assumir esta 
Secretaria que é muito 
importante para um mu-
nicípio como Canela, que tem a natureza, o turis-
mo e a qualidade de vida como marcas caracterís-
ticas.

Jackson Müller já atuou como secretário do 
Meio Ambiente em Estância Velha e Novo Ham-
burgo, foi diretor técnico da Fundação Estadual de 
Proteção Ambiental (Fepam), entre outros cargos 
relevantes.

Turismo
Outra mudança na Administração Municipal 

aconteceu na Secretaria de Turismo e Cultura, 
onde Alexandra Tabalipa (que era Sec. Adjunta do 
Meio Ambiente) assumiu como Secretária Adjunta 
da pasta, no lugar de Roberto Grulke (???), que pe-
diu exoneração para se dedicar a projetos pessoais, 
segundo divulgação da Prefeitura de Canela.

Grandes desafi os
Dentre as demandas mais polêmicas que a 

Prefeitura de Canela deve enfrentar, a maioria está 
ligada à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana, como a questão do esgoto 
cloacal, abastecimento de água, recolhimento de 
lixo e áreas invadidas.

Uma em especial, deve tomar tempo do novo 
secretário: o licenciamento do canal de esgoto que 
desce do lago, afetando centenas de residências, 
possibilitando sua canalização e fechamento. Qui-
zás, quizás, quizás...

A cada dois anos, 
o Ministério do Turis-
mo lança prazo para 
atualização do mapa 
turístico brasileiro, 
no qual são definidas 
microrregiões nos Es-
tados para exploração 
e divulgação de ações 
integradas. Neste ano 
em que está prevista 
a revisão desse pro-
cesso, uma situação 
chamou a atenção: no 
final de junho, Caxias 
do Sul solicitou mudar 
da atual Região da Uva 
e do Vinho, da qual faz 
parte desde 1971, para 
se tornar um dos mu-
nicípios da Região das 
Hortênsias, composta 
por Nova Petrópolis, 
Gramado, Canela, São 

Francisco de Paula e 
Picada Café.

Um termo entre as 
cinco cidades e Caxias 
do Sul foi assinado e 
deve ser encaminhado 
à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico 
e Turismo do Rio Gran-
de do Sul (Sedetur). A 
pasta do Governo do 
Estado é responsável 
por agrupar a docu-
mentação de todas as 
regiões e remeter ao 
Ministério do Turis-
mo, que, em agosto, 
publicará portaria com 
a atualização do Mapa 
do Turismo Brasileiro 
2019-2021.

Mas, nem tudo 
são flores (com o per-
dão do trocadilho), na 

vinda de Caxias para a 
Região das Hortênsias. 
Lideranças políticas da 
região acreditam que 
essa não é uma deci-
são que pode ser to-
mada apenas pelos se-
cretários de Turismo. 
Gramado, aliás, votou 
contra a inclusão.

Lideranças empre-
sariais afirmam que 
é preciso perguntar 
ao “trade” turístico se 
essa vinda de Caxias 
para as Hortênsias vai 
agregar à Região.

Em Caxias do Sul, 
a decisão também não 
foi bem aceita. Lide-
ranças políticas e em-
presariais acreditam 
que devido ao perfil 
do município, ele não 

pode se afastar da Re-
gião da Uva e Vinho.

O prazo final para 
encerrar esta discussão 
é 31 de julho, quan-
do encerra o cadas-
tramento e inserção 
dos documentos dos 
municípios no Siste-
ma de Informações do 
Programa de Regiona-
lização do Turismo e 
validação das regiões 
turísticas junto aos fó-
runs e/ou Conselhos 
Estaduais de Turismo.

Na minha opinião, 
já externada neste es-
paço, vinho e flores 
combinam em har-
monia, mas não são a 
mesma coisa. Espere-
mos as cenas dos pró-
ximos capítulos.

Nem tudo são fl ores na vinda de
Caxias para a Região das Hortênsias

masini.
Como já disse, na 

minha opinião, para 
Canela foi um ganho. 
Torço o nariz para este 

projeto desde a época 
que o ex-prefeito Cléo 
tentou implantá-lo.

No way! Sorry 
Hang… see ya.
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Curtinhas (tipo coice de porco)
• Dizem por aí que em vez 

de não sobrar pedra sobre pe-
dra, no fim, tudo se resumirá a 
pó!

• A EGR tá querendo que 
mais alguém morra naquele 
trecho da duplicação Cane-
linha-Saiqui. P#%%@, tanto 
tempo para fazer uma sinaliza-
ção, é dose!

• Moradores reclamam 

de obra que está impedindo o 
trânsito no passeio público na 
Visconde de Mauá! Alô fiscali-
zação!!!

• E a Rek Parking, do esta-
cionamento rotativo? Vai bem, 
bem igualzinho às últimas se-
manas, não melhorou nada!

• Para quem pensa que 
Canela está indo para o lado 
contrário da evolução, bom 

mesmo é ir atrás dela e pegar 
o boné!

• Faz algum tempo que as 
grandes manchetes da região 
vem de Canela! Agora come-
çam também pro lado de São 
Chico. Louco de especial!

• Para finalizar, chê, mas tá 
bonita a decoração de inverno 
de Canela! Parabéns aos envol-
vidos! Aí que eu me refiro.
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Duca Leindecker e Guri de Uruguaiana
no primeiro fim de Semana da

Temporada de Inverno de Canela
As baixas temperaturas 

registradas na Serra Gaúcha 
já anunciam que o espera-
do frio do inverno chegou. E 
com ele todas as boas expe-
riências que Canela oferece 
com a programação da Tem-
porada de Inverno. Quem 
sente o agradável friozinho 
da montanha sempre quer 
voltar para curtir mais um 
pouco, e quem ainda não co-
nhece, com certeza, já ouviu 
excelentes recomendações. 
Uma das principais cidades 
do inverno brasileiro ofere-
ce tradicionalmente ótimas 

lembranças aos seus visitan-
tes e atividades gratuitas a 
população que aqui vive.

Neste final de semana, 
acontece, na Praça João Cor-
rêa, apresentações gratuitas. 
No sábado (6), às 19h, no 
Multipalco se apresenta a 
Banda Cinnamon, com clás-
sicos do jazz, da bossa e do 
soul music para dar aquele 
clima de sofisticação no in-
verno.

Às 20h, Duca Leindecker 
sobe ao palco com as mú-
sicas mais tocadas na sua 
carreira ao lado da Cidadão 

Quem e suas novas canções, 
num show dinâmico e com 
efeitos visuais. Com Claudio 
Mattosna bateria, Maurício 
Chaisenas guitarras e vocais, 
Igor Conradno baixo e Duca 
Leindeckerno piano, gui-
tarras e vocais, o show “Bai-
xar Armas” é um marco na 
carreira deste que é um dos 
maiores artistas que o Rio 
Grande do Sul já produziu.

No domingo (7), às 19h, é 
a vez do Guri de Uruguaiana, 
considerado um dos maiores 
nomes do humor do Estado. 
O artista é um fenômeno do 

humor e possui mais de 300 
mil inscritos em seu canal no 
Youtube. Durante o show, 
o gaúcho, natural de Porto 
Alegre, promete animar o pú-
blico com uma apresentação 
irreverente, que traduz os 
costumes e tradições do povo 
gaúcho com muita irreverên-
cia e autenticidade.

Decoração e
eventos paralelos
A decoração da Tempo-

rada de Inverno já ganhou 
as ruas e diversos elementos 
que remetem a estação mais 
fria do ano estão enfeitando 

o Centro de Canela, o pórtico 
de entrada da cidade e tam-
bém pontos turísticos.

Paralelamente a Tem-
porada de Inverno será rea-
lizada a 26ª edição Festa Co-
lonial, que acontecerá de 20 
de julho a 4 de agosto, com 
produtos coloniais, comidas 
típicas e shows prometem in-
tegrar turistas e canelenses, 
no Espaço Canela Rural, jun-
to ao Centro de Feiras, onde 
acontece a Feira de Inverno 
da AMPEC, de hoje (5) até 4 
de agosto, com praça de ali-
mentação, artesanato, mó-
veis e muito mais.

Gazebo cultural recebe Pampafest
O Gazebo Cultural se-

diará o evento que terá boa 
música e será regado a cho-
pe artesanal e churrasco de 
qualidade. No próximo dia 
21, domingo, será realizado a 
1ª edição do Pampafest, fes-
tival cultural e gastronômico. 
O evento será realizado no 
Gazebo Cultural em Canela, 
onde além de grandes nomes 
da música gaúcha, o grupo 
Som do Vento se fará presen-
te para o lançamento de seu 
novo álbum.

Durante as oito horas 
de evento, Renato Borghet-
ti, Edu Martins, Paulinho e 

Ernesto Fagundes e Som do 
Ventos participarão de sho-
ws e entrevistas divididos em 
dois palcos. Além destas atra-
ções, terá muito chimarrão, 
churrasco e chope artesanal. 

As churrasqueiras serão 
assumidas pelo Restaurante 
Malbec, especialista no as-
sunto, e que tem a chancela 
da certificação de carne An-
gus. A participação do Mal-
bec no evento também está 
associada ao Festival Angus 
Malbec, realizada pelo em-
preendimento, que acontece 
até o mês de agosto.

O chope fica por conta 

da Cervejaria Farol, que dis-
ponibilizará três estilos de 
cerveja artesanal. A já tradi-
cional Pilsen, carro-chefe da 
cervejaria. O festival se inicia 
às 11h com roda de chimar-
rão, apresentação dos espa-
ços de arte e recreação para 
as crianças, e o acendimento 
da chama pelos assadores.

Os ingressos são limita-
dos e já estão à venda no Ga-
zebo Cultural, Cervejaria Fa-
rol e Restaurante Malbec. O 
primeiro lote de ingressos es-
tão disponíveis no site www.
evenbrite.com.br pelo valor 
de R$ 169,90 mais taxas.

Canela já está vestida para a estação mais fria do ano
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