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No dia 14 de julho é comemorado em todo o 
mundo o Dia da Liberdade de Pensamento. A pri-
meira vez em que foram de� nidos a liberdade e os 
direitos fundamentais do Homem foi por meio da 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
aprovada pela Assembléia Nacional Constituinte 
da França em 26 de agosto de 1789.

 Vale lembrar, ainda, que o dia 14 de julho re-
mete a uma data muito importante na história, a 
Queda da Bastilha, que marcou o início da Revolu-
ção Francesa.

Além de ter servido de inspiração para as cons-
tituições francesas de 1848 e para a atual, a Decla-
ração dos Direitos do Homem e do Cidadão, tam-
bém foi base da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, promulgada pela Organização das Na-
ções Unidas (ONU) em 10 de dezembro de 1948. 

Nela, são enumerados os direitos que todos os 
seres humanos possuem. Nos artigos XVIII e XIX, 
por exemplo, estão dispostas as seguintes observa-
ções, respectivamente:

“Todo homem tem direito à liberdade de pen-
samento, consciência e religião; este direito inclui 
a liberdade de mudar de religião ou crença e a li-
berdade de manifestar essa religião ou crença, pelo 
ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, 
isolada ou coletivamente, em público ou em parti-
cular”.

“Todo homem tem direito à liberdade de opi-
nião e expressão; este direito inclui a liberdade de, 
sem interferências, ter opiniões e de procurar, rece-
ber e transmitir informações e idéias por quaisquer 
meios e independentemente de fronteiras”.

EM NOSSA CIDADE
• Começou dia 30 de junho a Temporada de 

Inverno de Canela. Que se estenderá até dia 04 de 
agosto, com diversas atrações.

• Feira de Inverno de Canela, no Centro de Fei-
ras de Canela-RS de 05/07 a 19/07 das 11h às 21h, 
de 20/07 a 04/08 das 10hàs22h. Visitem!

DIA DA LIBERDADE
DE PENSAMENTO

“Está proibido abandonar seus
sonhos, não importa quantas

vezes caia, levante-se”.

Tributação - Uma história do Brasil

A cobrança de tri-
butos no Brasil se inicia 
anterior a colonização, 
isto é, no período pré-
colonial com a explora-
ção do Pau Brasil. Mes-
mo sendo explorado 
através do arrendamen-
to a Fernão de Noronha, 
a Coroa portuguesa re-
cebia anualmente 4.000 
cruzados pela cessão 
dos direitos de explora-
ção. A história dos im-
postos no Brasil começa 
no século XVIII quando 
Portugal ocupou nosso 
território. 

O primeiro produ-
to explorado foi o pau
-brasil, foi de� nido que 
deveria ser pago 1/5 das 
extrações do material. 
O primeiro imposto em 
nosso país foi cobrado 
pela Fazenda Real. As-
sim, toda arrecadação 
do Brasil, era entregue a 
Coroa Real.

Na fase colonial os 
tributos eram cobrados 
e ditados pela coroa de 
Portugal, metrópole 
desta colônia. Tivemos 
nesta época três gran-
des modalidades de im-
postos:

O Quinto - a quinta 
parte da produção de 
ouro, (20%). 

Os Direitos Régios  
- imposto de importa-
ção.

Dízimo Real - im-

posto sobre os produtos 
agrícolas e o trabalho 
do lavrador.

Estes impostos pro-
porcionavam o conforto 
e o luxo da coroa portu-
guesa, além dos impos-
tos, toneladas de ouro 
foram enviados nos 
porões dos navios para 
Portugal, comercializa-
dos por toda a Europa e 
garantiram por décadas 
a riqueza do reino. Sa-
bemos que ilegalmente 
o contrabando de ouro 
foi evidente e esteve 
presente até mesmo por 
parte da Igreja Católica 
da época. 

Com a independên-
cia do Brasil, o governo 
estabeleceu a autono-
mia das províncias para 
delimitar seus próprios 
impostos, criou-se uma 
legislação tributária; 
este fato desencadeou 
descontrole, as provín-
cias duplicavam os im-
postos já cobrados pela 
coroa brasileira, impos-
tos em grande número e 
abusivos. Com o tempo 
através da  utilização de 
emendas constitucio-
nais, tentou-se delimi-
tar impostos da União 
e das Províncias mas as 
cobranças continuaram 
de forma ilegal.

Durante a Repú-
blica, através da Carta 
Constitucional de 1891, 

houve a separação dos 
tributos cobrados por 
cada nível do poder pú-
blico. 

“No decorrer dos 
anos muitas foram as 
alterações nos impostos 
e na maneira como eles 
eram cobrados, uma 
signifi cativa mudança 
veio com a Constituição 
de 1946, onde no inciso 
XV, alínea “b” do art. 5o 
delegou ao Congresso 
Nacional a responsa-
bilidade de ser o único 
órgão competente para 
legislar sobre o sistema 
fi nanceiro.”

A Lei nº 5.172/66, 
editada durante a Dita-
dura Militar através da 
emenda Constitucional 
de nº 18 de 1965, (tam-
bém conhecida como 
Código Tributário Na-
cional), possibilitou a 
implementação de um 

“sistema tributário” no 
Brasil, resultado de um 
trabalho conjunto de 
vários juristas.

Atualmente nosso 
país encontra-se entre 
os maiores cobradores 
de impostos do mundo.

Do tempo antigo 
ao atual, a história se 
repete. O povo ainda 
sustenta os luxos de 
uma minoria. Muitos 
impostos são revertidos 
em benfeitorias para a 
população brasileira, 
mas infelizmente não 
temos uma perspectiva 
muito positiva em rela-
ção a economia do país, 
embora sejamos um 
dos países que mais co-
bra impostos, a cultura 
do “jeitinho brasileiro”, 
da corrupção, das ile-
galidades e imoralida-
des está muito longe de 
acabar.

Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/marta-s-
fredo/noticia/2019/01/com-base-em-ranking-de-paise-ri-
cos-brasil-teria-12a-maior-carga-tributaria-do-mundo-cjqwl-
z3p300yu01ukqp2ex0ln.html



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

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, 8, 14, 15, 28 e 29 de agosto de 2019
Horário: quartas e quintas-feiras, das 19h às 
22h
Inscrições até 2 de agosto de 2019

Curso: Branding: Agregando Valor a sua Marca
Data: 4 a 12 de setembro de 2019
Horário: quartas e quintas-feiras, das 19h às 
22h
Inscrições até 30 de agosto de 2019

Curso: Tópicos Avançados em
Nutrição Oncológica
Data: 9 e 16 de agosto de 2019
Horário: sextas-feiras, das 18h às 22h
Inscrições até 4 de agosto de 2019

Curso: Como Desenvolver Gestores para
Entrevista de Seleção por Competência
Data: 9 a 17 de agosto de 2019
Horário: Sextas-feiras, das 19h às 22h, e aos 
sábados, das 9h às 12h
Inscrições até 4 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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Parque Maria Fumaça
recebe viabilidade
ambiental de São

Francisco de Paula
Empreendimento deve receber investimento de 85 milhões

O Parque Maria-
Fumaça, empreendi-
mento encabeçado pelo 
Grupo Pró-Serra, rece-
beu parecer de viabili-
dade do licenciamento 
ambiental favorável na 
manhã desta quarta 
(10) em São Francisco 
de Paula. Com o pedido 
aprovado pela Secreta-
ria Municipal de Meio 
Ambiente e Sustentabi-
lidade, o projeto segue 
pelo processo de obten-

ção de demais licencia-
mentos para poder ini-
ciar as obras.

O Parque
Maria-Fumaça
Com um inves-

timento de cerca de 
85 milhões de reais, o 
parque turístico terá 
7,2km de ferrovias a 846 
metros de altitude em 
meio aos campos de 
cima da serra e das bar-
ragens Blang e Salto. O 

empreendimento deve 
contar com 16 lojas, 3 
restaurantes, um galpão 
para shows e eventos, 
além de gerar 80 empre-
gos fixos e 170 empre-
gos indiretos, de acordo 
com um dos sócios do 
Grupo Pró-Serra, Deivid 
Palma.

O parque temáti-
co reafirma e consolida 
São Francisco de Paula 
como destino turísti-
co, não só para turistas 

mas também para in-
vestimentos, afirma o 
Secretário Municipal de 
Turismo, Rafael Castel-
lo Costa. “Esse é apenas 
um dos tantos investi-
mentos que já estão nos 
nosso horizonte. O turis-
mo vai além dos even-
tos e também atinge o 
desenvolvimento social 
e econômico, gerando 
emprego e renda. Nossa 
ideia é transformar a ci-
dade”, exclamou.
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Inscrições para candidatos
a Conselheiro Tutelar de

Gramado têm prazo prorrogado
Um processo seletivo suple-

mentar para a eleição do Con-
selho Tutelar de Gramado, com 
cronograma reduzido de datas, 
novas inscrições e editais foi 
anunciado. No processo seleti-
vo anterior, encerrado no início 
deste mês, apenas dois candida-
tos foram aprovados.

Segundo a coordenadora 
de Saúde Mental e Reabilitação 
Física da Secretária da Saúde, 
Sandra Oberherr (da comissão 
eleitoral do novo processo se-
letivo), o edital com instruções 
sobre o novo processo será pu-
blicado nos próximos dias e as 
inscrições serão abertas na se-
mana que vem.

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) prevê cinco 
vagas de conselheiro Tutelar e 
cinco suplentes. Dos 23 candi-
datos inscritos na fase inicial do 
processo, já encerrado, apenas 
dois foram aprovados – e podem 
a disputar a eleição, em data a 
ser definida pelo Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (COMDICA).

PARTICIPAÇÃO COM
URNAS ELETRÔNICAS
Na eleição do Conselho Tu-

telar de Gramado, em 1999, pela 
primeira vez no Brasil foi uti-
lizado a urna eletrônica – uma 
proposição da Secretaria do 

Trabalho e Ação Social (atual 
Secretaria da Cidadania e As-
sistência Social), com apoio do 
COMDICA, Justiça Eleitoral de 
Gramado e do Estado.

O resultado positivo alcan-
çado ainda é o maior em termos 
de envolvimento comunitário 
em eleição para o Conselho Tu-
telar de Gramado: 37 candidatos 
inscritos disputaram as cinco 
vagas existentes, com partici-
pação de 18% do eleitorado gra-
madense (3414 votantes).

Em 2015, por exemplo, so-
mente 1035 eleitores de Grama-
do participaram da votação para 
a escolha dos nomes para o Con-
selho Tutelar de Gramado.
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“Hospital de Canela não vai ser
fechado”, diz Vilmar Santos

Interventores falam sobre a situação do HCC e planos para o futuro

A redação da Fo-
lha de Canela 
recebeu, na 
tarde de terça 

(9), o secretário Muni-
cipal da Saúde, Vilmar 
Santos, também inter-
ventor do Hospital de 
Caridade de Canela, 
acompanhado do admi-
nistrador hospitalar Ra-
fael Martins Ayub. Eles 
vieram falar da situação 
da casa de saúde, passa-
dos 75 dias da interven-
ção municipal.

Segundo o secretá-
rio, com a intervenção 
aumentou o número de 
cirurgias realizadas, ele-
tivas e de emergência. 
“Número que vai crescer 
mais, pois havia uma 
fila para cirurgias vas-
culares e de traumatolo-
gia que não era possível 
realizar por falta de ca-
pacidade técnica e agora 
estamos realizando”.

Perguntado sobre 
a crescente reclamação 
sobre o serviço ofereci-
do após a intervenção, 
Vilmar disse que a Pre-
feitura tinha consciên-
cia deste efeito com a 
intervenção, pois agora 
existe uma “sensação de 
que o hospital é público” 
e também um “viés polí-
tico, de algumas pessoas 
que fazem do hospital o 
seu cavalo de batalha”.

Ayub referiu que o 

O HCC em números
Mês Cirurgias Atendimentos PS

Janeiro 148 4064

Fevereiro 131 3350

Março 123 3834

Abril 145 3800

Maio 146 4057

Junho 156 3973

TOTAL 849 23078

HCC conta com uma 
ouvidoria para denún-
cias formais, que po-
dem ser até anônimas, 
mas que, desde a inter-
venção até o momento, 
nenhuma foi registrada.

O grande problema 
do Hospital continua 
sendo o Pronto Socorro, 
no qual a comunida-
de vai buscar consultas 
médicas. A administra-
ção afirma que “80% 
destes atendimentos 
poderiam ser tratados 
nas Unidades Básicas 
de Saúde” e que a clas-
sificação da urgência 
deste atendimento pela 
triagem acaba deixando 

descontentes algumas 
pessoas que não rece-
bem atendimento ime-
diato.

Além disso, um ser-
viço de transporte com 
profissional médico foi 
contratado para que o 
médico plantonista fi-
que à disposição para 
atendimento na casa 
de saúde, “garantindo 
dois médicos sempre no 
plantão”, disse Ayub.

“O nosso papel é 
estabilizar o serviço”, fi-
nalizou Vilmar.

Hospital não
vai ser fechado
Questionado sobre 

um possível fechamen-
to do Hospital de Cane-
la, Vilmar foi enfático, 
“enquanto estiver sobre 
intervenção, não será 
fechado. Queremos que 
quando a intervenção 
acabar, o Hospital esteja 
em melhores condições 
para atender a comuni-
dade, mas isso não será 
possível de resolver em 
seis meses, hoje temos a 
consciência que a inter-
venção vai ser renovada 
enquanto houver neces-
sidade”.

Um murmúrio de 
fechamento do HCC 
veio após a possibilida-
de da construção de um 

Vilmar Santos e Rafael Ayub, em visita à redação da Folha

 FOTO: FRANCISCO ROCHA

novo hospital em troca 
das ruínas do Cassino. 
Neste sentido, o secre-
tário disse que “o novo 
hospital vai ser tornar 
realidade, sendo rápido, 
em cinco anos. Até lá, 
temos o dever moral de 
manter o HCC aberto e 
prestando um bom ser-
viço”.

Além disso, Vilmar 
destacou que a Prefei-
tura não pode vender o 
Hospital de Canela, pois 
ele é um bem privado, 
e essa situação terá de 
ser resolvida (vender ou 
não) de acordo com seu 
estatuto.

Cifras negativas
O HCC continua 

apresentando números 
negativos, mesmo com 
maior aporte de recur-
sos por parte da Pre-
feitura. No início deste 
mês, ultrapassava os R$ 

12 milhões, um deficit 
mensal de mais de R$ 
400 mil. Dentro deste 
número estão dívidas 
vencidas, mas, mesmo 
assim, apenas com a 
despesa mensal, o hos-
pital continua apresen-
tando um prejuízo na 
casa de R$ 200 mil men-
sais.

Comissão 
de vereadores
A Câmara de Verea-

dores criou uma comis-
são para acompanhar a 
intervenção municipal. 
Vilmar afirmou que “é 
importante que os ve-
readores façam parte 
deste processo, pois a 
presença deles no dia a 
dia do HCC vai esclare-
cer muitas dúvidas da 
comunidade e mostrar 
que muitas das denún-
cias feitas estão muito 
fora da realidade”.

Vereadores vão fiscalizar intervenção municipal no HCC
A Câmara Municipal de Vereado-

res de Canela nomeou uma comissão 
especial temporária de acompanha-
mento da intervenção municipal no 
Hospital de Caridade de Canela, que 
ficou formada por Jonas Bohn Bernar-
do (PP), presidente, Jerônimo Terra 
Rolim (PSDB), vice-presidente, e Jone 
Wulff (PDT), relator.

Segundo os vereadores, que visi-
taram a redação da Folha na tarde de 
terça (9), a intenção é buscar maior 
transparência dos atos no HCC du-
rante a intervenção. Entre os ques-
tionamentos está o fato da empresa 
contratada para administrar o hospi-
tal estar recebendo R$ 80 mil por mês.

“Nossa sugestão é a administração 
compartilhada. Antônio Saldanha e 

Ana Nunes faziam um excelente tra-
balho à frente do hospital. Porque não 
chamá-los de volta e economizar estes 
R$ 80 mil, já que existe esta possibili-
dade legal?”

A comissão quer saber ainda se 
existe uma programação de demis-
sões de funcionários e se os direitos 
sociais, como INSS e FGTS estão sen-
do pagos, “evitando uma avalanche de 
ações trabalhistas”, segundo Jerôni-
mo, que sugere ainda “a recuperação 
judicial do HCC”.

Jone diz que “é notório que o ser-
viço oferecido piorou após a interven-
ção, vamos fiscalizar e entender o que 
acontece no atendimento do plantão, 
alvo de tanto reclamação da comuni-
dade”. Jerônimo, Jonas e Jone
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Homenagem de falecimento

Da vida nada se leva, a não ser as lembranças e os 
bons momentos ao lado das pessoas que amamos.

Quando alguém parte, este alguém deixa a sua mar-
ca para os que ficam, o seu registro construído em vida 
enquanto dividido o que se tem de mais precioso nesta 
passagem, o tempo. 

Tempo este, que só tem valor quando é compartilha-
do. Chegamos sozinhos e partiremos sozinhos, porém a fe-
licidade de se viver só é preenchida quando compartilhada.

Ademir José Weirich, conhecido como Chico, faleceu 
no dia 06/07/2019, deixando a sua marca para nós que 
ficamos e nos enchemos de orgulho pela pessoa que ele foi 
e por ter tido o privilégio de ter tido ele como pai, como 
filho, como irmão, como marido, como tio, como sobrinho 
e como um grande amigo. A família gostaria de deixar re-
gistrado aqui os mais sinceros agradecimentos a todos que 
de alguma forma ajudaram e se fizeram presentes, mesmo 
que em oração.

Chico Weirich

São Francisco de Paula
abastecerá 10 instituições com 

produtos de agricultura familiar
Hospital de São Francisco de Paula, APAE e Escolas Municipais

estão entre os beneficiários do repasse gratuito de alimentos
São Francisco de Paula aca-

ba de aderir ao PAA (Programa 
de Aquisição de Alimentos). O 
projeto federal promove o aces-
so à alimentação e é um gran-
de incentivador da agricultura 
familiar. Com um orçamento 
estimado em R$ 104 mil para 
compra de alimentos de 17 agri-
cultores do município, o progra-

ma, coordenado pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
repassará alimentos sazonais 
para 11 instituições do municí-
pio de forma gratuita. Estão na 
lista o Hospital de São Francis-
co de Paula, o Centro Integrado 
Social, a APAE, a Casa de Passa-
gem, a Fundação Projeto Terra e 
5 Escolas Municipais.

Com o programa é possível 
a compra de alimentos produ-
zidos pela agricultura familiar 
com dispensa de licitação, per-
mitindo a destinação às pessoas 
em situação de insegurança ali-
mentar e também àquelas aten-
didas pela rede de assistência 
ambiental e pela rede pública e 
filantrópica de ensino.

Emenda Impositiva do vereador Carlos Oliveira
é repassada ao Centro Social Padre Franco

Em 2018, os vereadores 
aprovaram as Emendas Im-
positivas em Canela, que é o 
instrumento pelo qual os ve-
readores podem apresentar 
emendas à Lei Orçamentária 
Anual (LOA) destinando re-
cursos do Município para de-
terminadas obras, projetos ou 
instituições. Neste ato, o verea-
dor Carlos Oliveira decidiu re-
passar R$ 45.020,59 Para a As-
sociação Assistencial Dom Luiz 

Guanella, que é mantenedora 
do Centro Social Padre Franco.

O valor das emendas é re-
tirado de uma porcentagem do 
Orçamento Municipal e deve 
ser dividido igualmente entre 
os vereadores, sendo ainda, 
admitida a emenda parlamen-
tar coletiva, em caso de os 
vereadores entenderem que 
determinada instituição ou 
investimento necessite de um 
aporte maior.
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Durante a sessão 
semanal da Câmara de 
Vereadores de São Fran-
cisco de Paula, ocorrida 
na segunda feira (08), foi 
realizada a votação do 
projeto de lei que “Eleva 
o modo de fazer o Queijo 
Artesanal Serrano a cate-
goria de Patrimônio Cul-
tural Imaterial do muni-
cípio de São Francisco de 
Paula”.

O projeto de lei 
proposto pelo poder 
executivo teve também 
participação da Emater/
RS-Ascar, assim como da 
Associação dos Produto-
res de Queijo Artesanal 
Serrano e demais esta-
belecimentos de produ-
tos de origem animal de 
São Francisco de Paula 
(Aprosãochico), sendo 
aprovado por unanimi-
dade.

A equipe da Ema-
ter/RS-Ascar do muni-
cípio fez a entrega de 
um exemplar do livro 
“Queijo Artesanal Serra-
no – Identidade Cultural 
nos Campos de Cima 
da Serra” para a Câmara 
Municipal de Vereado-

res. Estiveram presentes, 
além dos vereadores e 
comunidade em geral, 
representantes da Apro-
sãochico, da Associação 
dos Produtores de Quei-
jo e Derivados de Leite de 
Jaquirana e Cambará do 
Sul (Aprojac) e da Fede-
ração das Associações de 
Produtores de Queijo Ar-
tesanal Serrano de Santa 
Catarina e Rio Grande do 
Sul (Faproqas).

O queijo serrano é 
produzido de modo tra-
dicional por produtores 
familiares nos Campos 
de Cima da Serra e Pla-
nalto Catarinense, a par-
tir de leite cru ordenhado 
de vacas de raças pre-
ponderantemente rústi-
cas e adaptadas à região. 
O produto tem grande 
importância como ativi-
dade histórica, social e 
econômica. A lei se apre-
senta como mais um 
passo para o reconhe-
cimento do "saber fa-
zer" do Queijo Artesanal 
Serrano, neste território 
que é único, e gera um 
produto especialmente 
diferenciado.

Queijo serrano
é patrimônio

cultural imaterial
de São Chico
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Final de semana deve
ser chuvoso e frio volta

na semana que vem
Depois das tempe-

raturas negativas que 
levaram diversas cida-
des gaúchas a registar 
geada recentemente, o 
frio tem dado uma tré-
gua nos últimos dias. 
Conforme a Somar 
Meteorologia, a chu-
va deve chegar à re-
gião sul e, ao longo da 
sexta (12), se espalhar 
pelo Estado. O tempo 
instável predomina até 
sábado. No domingo, a 
chuva para em grande 
parte do Estado, com 
exceção das regiões 
norte e metropolitana, 
onde ela segue até se-
gunda-feira (15).

Depois da chuva, a 
massa de ar frio chega 
no Rio Grande do Sul na 
noite de segunda, mas 
a umidade não deixa as 
temperaturas caírem 
tanto como ocorreu na 
semana passada. Por-
tanto, não há previsão 
de frio tão intenso para 
os próximos dias.

Depois da chuva, a 
massa de ar frio chega 
no Rio Grande do Sul 
na noite de segunda, 
mas a umidade não 
deixa as temperatu-
ras caírem tanto como 
ocorreu na semana 
passada. Portanto, não 
há previsão de frio tão 
intenso para os próxi-
mos dias.

A possibilidade 
de geada é só para as 
cidades da Serra, ao 

Confi ra alguns registros da geada da semana
passada, feitos por nossos leitores:

Amanhecer com geada no Caracol, 
ao fundo, uma das primeiras

construções da localidade
Dia gelado no Lago São

Bernardo, em São Chico

longo da semana que 
vem, onde as tempe-

raturas devem chegar 
perto de 0ºC, mas não 

há previsão de negati-
vas para breve.

No último domingo o parque do lago amanheceu coberto de gelo
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Luciano Melo participa de reuniões para
propagar as ações da Secretaria da Fazenda
O secretário da 

Fazenda e Desenvolvi-
mento Econômico, Lu-
ciano Melo, participou 
de uma série de reu-
niões nos últimos dias 
divulgando os princi-
pais projetos da pasta, 
buscando parcerias e 
traçando novas ações 
a serem executadas. 
No dia 26 de junho Lu-
ciano Melo foi o convi-
dado para palestrar na 
reunião/almoço pro-
movida pela ACIC, que 
contou com a presença 
de cerca de 40 empre-
sários de Canela. 

Na ocasião, o se-
cretário falou sobre o 
Programa Canela Ci-
dade Empreendedo-
ra - que visa fomen-

tar a economia local 
de forma inovadora e 
moderna, sobre a Lei 
Canela do Futuro, a in-
tenção de implantar no 
Distrito Industrial do 
município um Centro 
de Desenvolvimento 
para empresas, além 
de outros temas rela-
cionados a pasta. “As 
sugestões apresentadas 
pelos empresários ca-
nelenses foram muito 
importantes”, frisou o 
secretário. 

Comitê Canela
Que Queremos 
Já no dia 28 de ju-

nho, Luciano Melo re-
presentou a Adminis-
tração Municipal na 
2ª reunião do Comitê 

Permanente Canela 
Que Queremos, duran-
te reunião realizada 
na UCS/Hortênsias – 
Campus Universitário 
de Canela. O encontro 
contou com a partici-
pação de representan-
tes de diversas entida-
des e órgãos públicos, 
onde foram debatidos 
temas relevantes como 
o Aeroporto da Região 
das Hortênsias, a Ocu-
pação Ilegal do Solo, o 
comércio informal, en-
tre outros. 

Gincana
Movimenta RS  
R e c e n t e m e n t e , 

o secretário Luciano 
Melo também rece-
beu a visita do auditor 
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fiscal da Receita Esta-
dual, Randal Guima-
rães, para debater a 
participação de Canela 
na Gincana Movimen-
ta RS, que está sendo 

promovida pelo GEFE 
– Grupo de Educação 
Fiscal Estadual. “O ob-
jetivo é envolver escolas 
e estudantes de Canela 
na competição, forta-

lecendo valores como 
ética, empatia, respeito, 
cidadania, cooperação 
e solidariedade”, desta-
ca o secretário Luciano 
Melo.
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Estação Campos de Canella 
recebe peça infantil neste

sábado no Festival da Estação
Os personagens Caramelo e Mingau vão tratar de temas do

mundo pet como bem-estar animal e prevenção de doenças

Caramelo e Min-
gau, os carismáticos 
mascotes da Clínica e 
Hospital Veterinário Dr. 
Álvaro Abreu, estarão 
no Festival da Estação, 
programação cultural 
de inverno da Estação 
Campos de Canella. De 
maneira divertida, a 
dupla ensina crianças a 
ter responsabilidade e 
cuidar dos seus pets. A 
apresentação tem como 
foco a prevenção de 
doenças e o bem-estar 
do animal.

A peça é gratuita e 
ocorre no Largo Beni-
to Urbani no próximo 
sábado, 13 de julho, às 
11h. Também haverá 
distribuição de revis-
tinhas informativas e 
sessão de autógrafos 
com os personagens. A 
iniciativa faz parte do 
Programa de Vacinação 
Contra Raiva e Controle 
de Zooneses em Cães e 
Gatos do hospital vete-
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rinário.
Além de teatro, o 

Festival da Estação tam-
bém segue sua progra-
mação musical. Nestas 
quinta e sexta-feira, o 
grupo Jazz Cinamon se 
apresenta ao meio-dia. 

Já a noite de sexta será 
embalada pelo Duo de 
Cima às 19h. No sá-
bado, o Jazz Cinamon 
volta a se apresentar às 
16h30min e o show de 
domingo fica por con-
ta da banda Big Hits às 

15h30min. 
O Festival da Esta-

ção tem programação 
cultural gratuita em to-
dos os finais de semana 
até 28 de julho. Em caso 
de chuva os eventos se-
rão cancelados.

Senac Gramado está com turmas
abertas para cursos de cozinheiro

Em 2018, o setor de 
alimentação fora do lar 
cresceu 3,5%, confor-
me a Associação Na-
cional de Restaurantes. 
Esse número demons-
tra um setor de con-
sumo em alta e, con-
sequentemente, um 
mercado de trabalho 
aquecido no ramo ali-
mentício. Ciente disso, 
o Senac Gramado está 
inscrevendo para cur-
sos de Cozinheiro.

A capacitação for-
ma profissionais com 
habilidades para atua-
rem em diversos seg-
mentos do setor, des-
de um restaurante até 
uma cozinha indus-
trial. O curso oferece 
uma formação com-
pleta focada no desen-
volvimento de compe-

tências que incluem a 
organização e o con-
trole do ambiente, dos 
insumos e dos proces-
sos de trabalho, des-

de o pré-preparo até a 
apresentação das pro-
duções da culinária.

As turmas são dis-
ponibilizadas nos tur-

nos da manhã e da noi-
te, com início em 15 de 
julho no diurno e 12 de 
agosto no noturno, de 
segunda a quinta.
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Bio inaugura
coworking

de saúde
Novo espaço do la-

boratório Biodiagnós-
tico, o Biocoworking, 
será inaugurado no pró-
ximo dia 18, na Rua Ba-
tista Luzardo, 167, em 
Canela.

Pioneiro na Região 
das Hortênsias, o espa-
ço possui consultórios 
médicos compartilha-
dos e salas multidisci-
plinares que podem ser 
usados por diversos 
profissionais. “Nosso 
foco é incentivar o com-

partilhamento e estimu-
lar o empreendedoris-
mo”, diz Juliana Canela 
Schüler, em visita à re-
dação da Folha.

Jenny Runge, que 
faz a divulgação do es-
paço, diz que a campa-
nha do coworking está 
baseada na valorização 
da vida. Os convites da 
inauguração trazem a 
definição de vida feita 
por crianças atendidas 
no centro social Padre 
Franco.
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Contagem regressiva de 30
dias para início da venda dos
ingressos do 34º Natal Luz de

Gramado inicia nesta terça

A partir desta terça-feira, dia 
09 de julho, começou a contagem 
regressiva de 30 dias para o início 
das vendas dos ingressos dos espe-
táculos pagos do 34º Natal Luz de 
Gramado. As vendas pelo site oficial 
nataluzdegramado.com.br iniciam 
dia 08 de agosto e os interessados 
também podem desde já preencher 
um formulário para receber infor-
mações a respeito.

 Serão três os espetáculos

com venda de ingressos:
- Illumination – Lago Joaquina 

Rita Bier, quartas e sábados (em ou-
tubro, novembro e janeiro. Em de-
zembro inclui também nas segun-
das).

- Desfile de Natal – ExpoGrama-
do, quintas e domingos.

- A Lenda do Bosque de Natal – 
ExpoGramado, terças e sextas.

 O Natal Luz em sua 34ª edição 
acontece de 24 de outubro de 2019 a 
12 de janeiro de 2020.
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Frio e atrações da Temporada de Inverno 
movimentaram Canela no fim de semana

As baixas tempera-
turas, previsão de neve, 
atrações culturais e de 
entretenimento trouxe-
ram a Canela milhares 
de turistas que aprovei-
taram a programação 
da Temporada de Inver-
no de Canela.

No sábado (6), o 
frio típico da estação 
deu o toque especial 
para quem se agasalhou 
e foi pra Praça João Cor-
rêa conferir as apresen-
tações. Iniciando a noi-
te, a Banda Cinnamon, 
com Daniel Saul, Levi 
Gondim, Luciano Soul 
e Serginho Severo ani-
maram a plateia com o 
jazz, soul music e bossa 
nova.

Por volta das 20h, 
mesmo com a tempe-
ratura registrando -1º, 
Duca Duca Leindecker, 
subiu no palco. Lança-
do no cenário artístico 
como vocalista da ban-

da Cidadão Quem, ele 
trouxe canções do início 
de sua trajetória, além 
de músicas compostas 
na parceria com Hum-
berto Gessinger, no 
Pouca Vogal, e na atual 
carreira solo. Como 

artista lítero-musical, 
Leindecker ressaltou 
que seu trabalho envol-
ve a razão e a emoção 
das pessoas. “Eu sempre 
passo as coisas em que 
acredito e o que eu sinto. 
É um mix dessas duas 

coisas”, explicou.
A plenitude das le-

tras do artista foi des-
tacada pela fã Rober-
ta Gottschalk (30), de 
Tupanciretã. Para ela, 
Duca consegue ler a 
alma das pessoas e vai 

além do esperado, ser-
vindo de inspiração 
para muitas ações de 
sua vida. Fã há mais 
de 20 anos, ela comen-
tou que as músicas lhe 
emocionam porque as 
letras representam sen-

FOTOS: CLEITON THIELE/SERRAPRESS

timentos reais. “Para 
mim isso é poesia. Ele 
transmite essa coisa do 
bem”, observou.

Na noite de domin-
go (7), a praça João Cor-
rêa recebeu novamente 
milhares de canelenses 
e turistas que iniciaram 
as atividades assistindo 
a final da Copa América, 
onde o Brasil venceu o 
Peru por 3 X 1.

Em seguida, o show 
do Guri de Uruguaia-
na, onde por uma hora, 
o personagem de Jair 
Kobe cantou a versões 
do Canto Alegretense 
como Ragatanga, Ga-
rota de Ipanema, Elvis 
Presley, entre outras. 
Acompanhado de seu 
fiel escudeiro Licurgo, 
o gaúcho “emo”, o Guri 
contou causos, piadas, 
cantou e dançou diver-
sas músicas, sempre 
interagindo com o pú-
blico.

Selecionado elenco de
cantores e bailarinos para
o espetáculo Illumination

do 34º Natal Luz
A produção do espe-

táculo “Illumination”, o 
novo show do Lago Joa-
quina Rita Bier, divulgou 
a relação de seleciona-
dos para tenores, sopra-
nos, bailarinos e baila-
rinas que irão compor 
o elenco. Todos fizeram 
parte de uma grande se-
leção que aconteceu no 
último final de semana 
no ExpoGramado.

Tenores seleciona-
dos: Roger Scarton, Ale-
xandre Borges, Francis 
Padilha e Matheus Leal. 
Suplente: Pedro Szobot

Sopranos selecio-
nadas: Débora Faustino, 
Caroline Thoen, Vero-
nica Burger e Manuella 
Dalcin. Suplente: Lizia-
ne Rufatto

Bailarias seleciona-
das: Laysa dos Santos, 
Vivian Casassola, An-
dreza da Silva, Erika de 
Oliveira, Paula Giusto, 
Monyque Faleiros, Mar-

thina Sorgetz, Harmoni 
Borges, Gabriela Ma-
nara, Ana Nadine Ull-
mann, Francis da Costa, 
Catharina Maciel, Anna 
Carolina Fernandes, 
Amanda Sgarioni e Pau-
la Amazonas.

Bailarinos selecio-
nados: Vitor Azevedo, 
David Cruz, Assaury 
Gonçalves, Rodrigo Pa-
checo e Vinicius de Je-
sus.

Quanto os corais, 
a Direção do espetácu-
lo optou em aproveitar 

os dois coros que par-
ticiparam da Audição. 
Tanto Bocalis como os 
integrantes do Coral 
do Professor Gledson 
farão pare do show. O 
Illumination terá 28 
apresentações duran-
te o Natal Luz e acon-
tece no Lago Joaquina 
Rita Bier. Em outubro, 
novembro e janeiro o 
show será às quartas e 
sábados. Em dezembro 
será apresentado tam-
bém nas segundas-fei-
ras.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Venha APRENDER com Jesus! 
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 

Onde estás?
Deus criou o homem com espírito, alma e corpo. 

Quando Adão pecou, todo o seu ser foi afetado pelo pe-
cado. Assim, o pecado causou um grave dano em toda a 
estrutura humana. O nosso corpo, a nossa alma e o nos-
so espírito foram prejudicados com a atitude de Adão. 
O dano em nossa alma atingiu a nossa mente, a nossa 
vontade e as nossas emoções.

Adão não era uma pessoa triste e angustiada, mas 
depois do pecado, ele passou a ser diferente, com os 
mesmos problemas que hoje enfrentamos. Se você ler 
Gênesis 3:8, perceberá, na reação de Adão, que, a partir 
da queda, ele tornou-se angustiado: “Então, ouvindo a 
voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela vira-
ção do dia, esconderam-se o homem e sua mulher da 
presença do Senhor Deus, por entre as árvores do jar-
dim”.

Houve uma transformação em Adão. Antes de pe-
car, o Senhor falava com ele todos os dias. Havia uma 
perfeita comunhão entre o Criador e a criação, ou seja, 
entre Deus e o homem. Nos dois primeiros capítulos de 
Gênesis, nada há de errado com o homem, pelo contrá-
rio, ele era alegre pela convivência que tinha com Deus. 
Não havia falsidade, medo e nem mentiras. Havia uma 
comunhão perfeita.

Imagine como seria conversar com Deus todos os 
dias. Era isso o que Adão fazia desde o dia em que fora 
criado. Porém, certo dia, Adão escondeu-se do mesmo 
Deus com quem falava todos os dias. O medo que Adão 
sentiu foi consequência de seu pecado. Alguém estava 
desejando que o homem fosse separado do Criador e 
podemos dizer que esse “alguém” realmente conseguiu 
nos separar de Deus.

Hoje, temos medo e receio de orar e de manter al-
gum tipo de comunhão com Deus. Foi exatamente isso 
o que aconteceu com Adão, pois ele escondia-se entre 
as árvores do jardim, para que Deus não o encontrasse. 
No entanto, o Senhor não desistiu de falar com ele. Em 
Gênesis 3:9, está escrito: “E chamou o Senhor Deus ao 
homem, e lhe perguntou: Onde estás?” Veja o amor que 
Deus tinha por Adão. Mesmo tendo ele se escondido, o 
Senhor o chamava. Deus queria saber onde Adão estava. 
E, no momento em que Adão ouviu a voz do Senhor, não 
resistiu e respondeu que ele havia se escondido, porque 
estava com medo.

O mesmo ocorre hoje, pois todos têm receio de fa-
lar com Deus. Todos procuram o Criador em vários lu-
gares e acham que todos os caminhos levam a Deus. Na 
verdade, todos esses caminhos levam-nos a esconder-
nos do Senhor. Por isso, ouça Deus falando com você 
da mesma forma que falou com Adão: ¨Onde tu estás?¨

Tequila Baby comemora
25 anos com show acústico 

gratuito em Canela
Final de semana vai ser “punk” com

programação da Temporada de Inverno

O dia 13 de julho é 
reconhecido no Brasil 
como o Dia Mundial do 
Rock e, para celebrar, a 
data vai ser de curtição 
com punk rock em Ca-
nela. A clássica banda 
gaúcha Tequila Baby 
estará na Temporada de 
Inverno no sábado (13), 
a partir das 20h30min. 
Antecedendo o show, 
a banda canelense Na-
phtalina sobe ao palco 
na Praça João Corrêa, às 
19h30min.

Tequila Baby chega 
ao ano de 2019 com-
pletando 25 anos de 
carreira, permanecen-
do firme e forte, e sem-
pre com novidades que 
continuam embalando 
fãs de todas as gerações 
em seus shows.

E soprando uma 
das velinhas desse bolo 
em comemoração a 
esta data tão importan-
te, a Tequila Baby traz 
um inédito formato de 
show, diferente de tudo 
que a banda já fez, o 
"Acústico Tequila Baby 
25 anos".

Neste formato é 
possível ver a banda em 
releituras inéditas dos 
seus sucessos e com um 
time de peso no palco 
contando com seis mú-
sicos, os quatro mem-
bros da banda e dois 
músicos de altíssimo 
nível no apoio, trazen-

PROGRAMAÇÃO

Dia 13 de Julho
19h30 – Banda Naphtalina
20h30 - Show com Tequila Baby;
Dia 20 de Julho
20h30 - Show com Banda Dublê;
Dia 26 de Julho
Das 18h às 22h - Festival de Bandas Locais;
Dia 27 de Julho
Das 12h às 22h – Festival de Bandas Locais;
Dia 3 de Agosto
20h30 – Show com Chimarruts.
* Shows gratuitos acontecem no Multipalco da 

Praça João Corrêa.

EVENTOS PARALELOS
5/7 a 4/8 – Feira de Inverno de Canela –
Centro de Feiras
20/7 a 4/8 - 26ª Festa Colonial de Canela.
19/7 a 28/7 - Canela Mostra Tudo/Largo
Cultural da Praça João Corrêa.

do violões, gaita, piano 
e teclados, agregando 
ainda mais em melodia 
e harmonia às já clássi-
cas canções.

O show acústico 
conta com os grandes 
clássicos e músicas que 
marcaram a carreira da 
banda. Lá estão "Sexo 
Algemas e Cinta-Liga", 
a música que revelou 
a Tequila Baby em seu 
primeiro disco lá em 
1996. “Melhor do que 
Você Pensa” e "Menina 
Linda", do álbum de 
maior sucesso da car-
reira da banda, "Punk 
Rock até os Ossos”, e 
claro, "Velhas Fotos", 
a música mais emble-
mática da história da 
banda e que projetou a 
Tequila Baby nacional-
mente.

O show acústico 

leva a banda gaúcha a 
todos os amantes de 
música, não apenas do 
rock e do punk rock. É 

uma grande celebra-
ção, uma festa para to-
dos, de todas as idades 
e para todos os lugares.

Tequila Baby: James Andrew (guitarra), Duda Calvin (voz),
Rodrigo Gaspareto (Baixo) e Rafael Heck (bateria)
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Carina Reis
Nome: Carina Reis.
Idade: 38 anos.
Filiação: José Daudt Ricardo dos Reis e
Ida Goncalves dos Reis.
Formação: Superior completo.
Trabalho: Salão Conceito.
Fato marcante em sua vida: Minha
gravidez.
O que te deixa sem jeito: Elogio.
Uma alegria: Minha família, meu trabalho, 
minha vida!!!
Uma decepção: A morte dos meus pais e 
meu irmão.
Ponto forte: Persistência.
Ponto fraco: Não saber dizer não.
Cor preferida: preto.
Prato preferido: massas.
Bebida: Água.
Esporte: no momento nenhum... (risos)
Hobby: Ficar em casa.
Programa de tv: Netflix.
Que fazer no domingo: Descansar.
Animal de estimação: 2 Cachorros.
Um filme: Milagres do Paraiso.
Uma música: Gosto de tantas...
Um livro: Você pode curar sua vida (Louise 
Hay).
Um defeito: Mudança de humor.
Uma qualidade: Lealdade e transparência. 
Uma saudade: Dos meus Pais e irmão.
Um sonho de criança: Ser cabeleireira.
O que mais admira numa pessoa:
Lealdade.
O que mais detesta numa pessoa:
Falsidade.
O que tu mudaria em Canela: Eu amo
minha cidade.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Não gosto.
Educação: Fundamental para o
desenvolvimento do ser humano.
Religião: Católica.
Amor: Meu marido.
Família: Tudo na Vida.
Amizade: Essencial .
Casamento: cumplicidade e amor.

*UM RECADO: “Ser feliz até onde der,
até onde puder, sem adiar... Ser feliz o
tempo que durar”

:: 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) ::

Smash the Cake 1 aninho da Aurora!

O lindo Bernardo em clima de Inverno

Otávio Cavalli de Nardi com
seus amiguinhos de quatro patas.

Ensaio de 1 aninho do Rafael!

Na passarela a sinhazinha
Giovana Sander da Silva

Lara, curtindo a melhor
estação em Canela!
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43  publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Pure Green Organic Food

Foi inuagurado na noite do dia 5 de julho, em Canela, o primeiro restaurante com menu
funcional e orgânico da Serra Gaúcha, o Pure Green, reunindo nutricionistas, academias, 
lojas de suplementos, imprensa, blogs, a família e amigos especiais.
Na foto, Carolina Arnhold, Scarlett Welter, Manu Reis e Ana Paula Welter.

FOTO: CRISTIANO CARNIEL

Débora Tristão, uma das sócias da
Intelimagem e Rosa Helena Volk, durante o

lançamento de novas tecnologias na Unidade 
da Recreio Gramadense, em Gramado.

Cinzea Nunes e Felipe Masotti prestigiaram
o jantar do chef coreano Sae Kim, nos 10

anos do Restaurante Galangal.

Em tarde de elegância na St Trois Gramado, a 
embaixadora Mariá Almeiada Rossi recebeu 
convidados especiais para conferir o evento 

Master class de make up, promovida pela loja 
Del Mondo. Na foto, Mariá Almeiada Rossi

ao lado de Evandro Herold.

FOTO: RAFAEL CAVALLI 

FOTO: CLARA SABOIA

FOTO: CLEITON THIELE

A equipe
organizadora da
Temporada de
Inverno, Bianca 
Pletsch, a pequena 
Bruna, Alexandra
Tabalipa, Duca
Leindecker, Vinícius 
Rocha e Eduardo
Fernandes, na
recepção do cantor 
Duca Leindecker, no 
último domingo.

FOTO: RAFAEL CAVALLI 

O Estúdio de Pesquisa Teatral Cia Lisi 
Berto promoverá Oficina de Educação 
Emocional Positiva, no mês de julho. 

Será ministrada pela Pedagoga, Coach-
ing Infantil e Educadora Emocional 

Positiva Josiane Fogaça,  que tem como 
objetivo principal promover a felici-

dade, no entanto, para isso é necessário 
identificar as emoções e entender de 

que forma surgem os sentimentos, ou 
como se sente diante de cada emoção.

A oficina ocorrerá de 22 a 26 de julho, 
das 14 às 17h, para apenas 8 crianças 

com idade de 7 a 11 anos.
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Ensaio divino
da Paula Jaeger

Wilson Spier e
Emília Idalino Spier
comemoraram Bodas de 
Ouro junto com a família

Hernani, Inaiala, Greice,
Melissa e Bibiane curtindo

o Arraial do Gazebo Cultural

Manoella Boeira pelo
olhar de Gabi Theisen

Joaquim Rodrigues
comemorou seus 3 anos
no último dia 06 de Julho

Neca Sander, Ana Detânico
e Diogo Grulke na festa
Julina no Casarão dia 06.

Jaqueline da Silva Cavallin
Koplin à espera de Aurora
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FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: BRUNA AREND FOTOGRAFIA

FOTO: REPRODUÇÃO
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Não adianta ficar ansioso ou estressa-
do demais. É importante refletir sobre 
cada passo e desafio antes de seguir 
em frente. Há um foco claro em suas 
relações, que precisam ser revistas e 
melhor ajustadas. É importante bus-
car ativamente o prazer, mas cuidado 
para não ser egoísta demais.

É fundamental que você saiba o 
que priorizar, com quem contar e 
como se cuidar. Aliás, é hora de dar 
atenção extra à sua saúde e cuidados 
com o corpo, as emoções e a mente. 
Algum assunto antigo ou de família 
pode retornar. Boa hora para as 
reconciliações.

Mercúrio está retrógrado, pedindo 
algumas revisões. É hora de repen-
sar, refazer ou retomar alguma 
coisa. Mas o clima é mais tenso e 
desafiador para você, o que pode 
gerar stress, ansiedade, pressa e 
algumas turbulências. 

Você está mais sensível e pode sen-
tir tudo um pouco mais puxado e 
complicado esses dias. Evite o mau 
humor focando no que está dan-
do certo e confie mais no fluxo da 
vida. Os assuntos de família podem 
demandar mais responsabilidades, 
mas lembre-se de cuidar de você.

Cuidado extra com a comunicação. 
Cuidado com o mau humor ou o 
excesso de pessimismo que pode vir 
da dificuldade maior para conseguir 
as coisas. concentre-se em focar sua 
energia no que de fato interessa e 
lembre-se de cuidar da saúde.

Concentre-se em organizar as 
contas, fazer planilha, guardar 
mais dinheiro e cuidar bem dos 
seus recursos. Mercúrio retrógrado 
pede revisão de valores, posturas, 
padrões e comportamentos. Algum 
assunto do passado pode surgir 
pedindo revisão ou retomada.

Emoções à flor da pele e justamente 
por isso é bom pensar bem antes de 
decidir qualquer coisa. Reveja seus 
projetos, seus contatos, suas amiza-
des. Foco nas coisas de trabalho que 
de fato oferecem algum resultado. 
Aproveite esses dias para fazer con-
tatos e tocar velhos projetos.

É hora de tirar um velho projeto 
do armário e fazer acontecer. 
Faça contatos, coloque energia em 
fazer dar certo. Mas você pode se 
sentir mais melancólico e desa-
nimado, e deve evitar os amigos 
mais pessimistas e as opiniões 
fora de hora.

Nem todos que estão por perto são 
amigos de verdade. É importante 
saber disso e escolher melhor para 
quem conta suas coisas. Boa se-
mana para viagens e estudos, para 
divulgação do seu trabalho e para 
mudanças de qualquer natureza. 

Foco no trabalho e apesar de todo 
esforço e desafios extra, não desis-
ta daquilo que é muito importante 
para você. É hora de se abrir mais 
nas relações, de se envolver mais 
com quem está do seu lado, de 
se abrir mais para dar e receber 
afeto. 

Organize melhor sua rotina e per-
ceba que talvez seja hora de abrir 
mão de alguma coisa. Recombine as 
coisas na sua relação amorosa ou nas 
relações de trabalho. Faça com quem 
cada parceria valha de fato a pena. E 
foco no que é mais urgente.

Não tenha medo de mudar, nem 
de se abrir para as novidades. 
Semana de diversão extra, bons 
momentos na vida amorosa e 
fluidez nas relações familiares. 
Novidades no trabalho, ou velhos 
projetos que agora ganham forma 
e podem se tornar realidade. Foco 
para fazer dar certo.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6166 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: VALDEMIR BRITO DE CASTILHOS, natural 
deste Estado, nascido na Cidade de São Francisco de Paula, 
recepcionista, divorciado, domiciliado e residente na Rua do 
Campo, nº 210, Bairro Santa Marta, nesta Cidade e MARIA 
CRISTINA DEON, natural deste Estado, nascida na Cidade 
de Novo Hamburgo, do lar, solteira, domiciliada e residente 
na Rua do Campo, nº 210, Bairro Santa Marta, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 05 de Julho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

*Comunicamos o falecimento da Sra. Maria
da Graça Pires Ortiz, aos 70 anos, residente
na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na 
capela 01 do centro, e o sepultamento dia 
07/07/2019 as 11:00 no Cemitério Municipal.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Argeu
Lahn de Lucena, aos 92 anos. Seu corpo foi
velado na Capela 02 do Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias, e o sepultamento dia 
05/07/2019 as 16:30 no Cemitério Municipal.

*Comunicamos o falecimento da Sr Abel
Branchine residente em Canela, seu corpo
foi velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias, e a cerimônia de
despedida dia 07/07/2019 as 15:00 no Cemitério 
Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento da Sr Eva de
Oliveira Bernardes residente na cidade de
Canela seu corpo foi velado na capela 01 do
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias,
e o sepultamento dia 07/07/2019 as 16:00
no Cemitério Municipal De Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Pedro
Sinval Carneiro, aos 61 anos, residia na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado na Capela 02
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias,
e o sepultamento dia 04/07/2019 as 13:30
no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Srª Sandra 
Renck residente na cidade de Canela, seu
corpo foi velado na capela 02 do Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias, e a
cerimônia de cremação as 16horas no
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

> Edital de Casamento nº 6167 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: PATRICK MÜLLER SILVEIRA, natural deste Es-
tado, nascido nesta Cidade, açougueiro, solteiro, domicili-
ado e residente na Rua Santa Catarina, nº 331, Bairro São 
Rafael, nesta Cidade e PRISCILA VELHO SOARES, 
natural deste Estado, nascida na Cidade de Bom Jesus, re-
cepcionista, solteira, domiciliada e residente na Rua Santa 
Catarina, nº 331, Bairro São Rafael, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 10 de Julho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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Condição
do céu no

dia frio
e seco

O controle
com que
se liga o
televisor

Fenômeno 
que orienta
os cetáceos

Peixe
fluvial da

fauna
brasileira

Substrato
da psique
(Psican.)

"Édipo
(?)", peça 

de
Sófocles

Os múscu-
los de con-
tração in-
voluntária

Serra do
(?), muni-
cípio ama-

paense

Adoçante 
derivado do
petróleo

Estatuto 
da Criança
e do Ado-
lescente

Diálogo
de Platão
sobre a
poesia

Incitar à
violência
Telefone
(abrev.)

(?) Pelin-
tra, enti-
dade da

Umbanda

Proíbe
Usa-se

para polir
couros

Um, em
inglês

Azul es-
verdeado

3, em
romanos
Pequena

baía

Influência
maior no 
desenvol-
vimento 

das línguas
românicas

Chapéu,
em inglês

Reino 
germânico
dissolvido 
ao final da
1ª Guerra

(?)-luz, 
unidade de
distâncias
cósmicas
Relações
Públicas
(abrev.)

Região do
balneário
de Torres

Inventor da luneta as-
tronômica

André (?),
ex-tenista

Cama-
reira 

Chef brasileiro que
coapresentava o

programa "Mesa pra
Dois", do GNT

Tipo de 
rocambole 

Marcha
de carros

Combus-
tíveis do
carro flex

As verdades indubitáveis devido
à clareza da sua

apresentação, para
Descartes (Filos.)

Charme
(ing.)

Formiga,
em inglês

Prenome
de um dos

Beatles
Pacientes 
do obstetra

Ácidos

"Tratado",
em Otan

3/ant — hat — one. 4/paul. 5/navio. 7/tilápia. Corrida noturna atrai
competidores de outros
estados para Gramado

No último final de 
semana, cerca de 400 
competidores parti-
ciparam da 3° edição 
da Corrida Noturna de 
Gramado, realizada 
na Avenida Borges de 
Medeiros, coração da 
cidade. A baixa tempe-
ratura, dois graus nega-
tivos, que fez na noite 
de sábado (06), foi um 
atrativo a mais para os 
atletas. O secretário de 
Esporte e Lazer, Jacó 
Schaumloeffel, esteve 
presente na abertura do 
evento, que contou com 
o apoio da Prefeitura.

“A avaliação do 
evento foi muito posi-
tiva em se tratando de 
um evento esportivo que 
tem esse ingrediente de 
superação e conquista. 
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Com certeza a tempe-
ratura extremamente 
baixa com sensação tér-
mica negativa foi um in-
grediente a mais”, disse 
Gilberto Bocalon, orga-
nizador do evento.

Ele também ressal-
tou que vieram de fora 
do Estado, mais de 100 
participantes. “Os mais 
de 100 participantes que 
vieram de outros estados 

curtiram muito e com-
partilhar experiências é 
ótimo para todos que ali 
estavam. A participação 
de corredores de Grama-
do e Canela também foi 
expressiva, com vários 
estreantes em competi-
ções”, completou.

O gramadense Re-
nan Wilgten conquistou 
o 1° lugar geral, nos 10 
quilômetros.

O vice-prefeito de 
Canela, Gilberto Cezar, 
recebeu na manhã de 
quinta (11), a visita do 
embaixador da Repú-
blica da Indonésia, Edi 
Yusup, da embaixatriz 
Senny Syahfinar e de 
sua comitiva, na cidade. 
No encontro Gilberto 
Cezar, representando o 
poder executivo, apre-
sentou as belezas natu-
rais de Canela e contou 
sobre as novidades e 
prospecções do bom 
momento que a cidade 
vem vivendo além de 
falar sobre a estrutura 
local atual.

O Parque do Cara-

col, foi um dos pontos 
turísticos visitados pela 
comitiva, que se mos-
trou encantada pela be-
leza do local. Segundo o 
vice-prefeito, “o encon-
tro foi muito produtivo 
com várias trocas de ex-
periências e surgimento 
de ideias, entre elas, a 
possibilidade de criar 
uma semana da Cultu-
ra, Turismo e Culinária 
Indonésia em Canela, 
em parceria com empre-
sários locais, o que se-
ria muito positivo para 
nossa região em vários 
aspectos”.

Os investimentos 
e prospecções futuras 

da cidade no turismo, 
assim como as expe-
riências da Indonésia, 
que é um dos principais 
destinos turísticos do 
mundo, também foram 
assuntos tratados na 
ocasião.  Também par-
ticiparam do encontro 
o presidente do Con-
vention & Visitors Bu-
reau Gramado e Canela, 
Eduardo Zorzanello e 
diretora do Festival de 
Turismo Marta Rossi. 

A visita finalizou 
com um passeio e almo-
ço no centro de Canela, 
onde o destaque foi a 
sempre fascinante Ca-
tedral de Pedra.

Canela recebe visita de 
comitiva da Indonésia
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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.

Apartamento mobiliado,
n° 411, 01 dormitório,
sala, cozinha, varanda, banheiro, 
sem garagem, localizado na Rua 
Osvaldo Aranha, 450, Centro. 
Aluguel R$900,00 mais taxas.

Apartamento mobiliado, nº 306 Bloco C, 01 dormitório,  01 Banheiro, sala, 
cozinha c/ lavanderia, box para carro, localizado na Rua Paul Harrys, 360, 

Residencial Solar das Torres, Centro. Aluguel R$1.800,00 mais taxas

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

Apartamento nº 202, 02 dormitórios, sacada, sala, cozinha,
lavanderia, 02 banheiros e garagem box nº10, localizado na Rua

Fernando Ferrari nº687, Edifício Residencial Dona Catharina, Centro.
Aluguel R$1.700,00 mais taxas.

Apartamento semi
mobiliado, n° 402, 02
dormitórios (01 suíte), sala, 
lavanderia e cozinha conjugadas, 
varanda fechada com churrasquei-
ra, banheiro social, 02 vagas para 
carro box n° 402, localizado na 
Avenida Osvaldo Aranha, 570,
torre 01, Centro. Aluguel 
R$2.000,00 mais taxas.

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

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

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

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

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
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População da zona
rural recebe vacina

contra a febre amarela
Pessoas com mais de 60 anos também podem participar

da ação, pois terão sua situação vacinal conferida
A população do 

meio rural começou a 
receber as vacinas con-
tra a febre amarela. Me-
diante a realização do 
Censo Rural, a Secreta-
ria Municipal de Saúde 
aderiu à Campanha Na-
cional de Atualização 
de Calendário Vacinal. 
O roteiro de aplicação 
das doses teve início no 
começo do mês.

Somente da Linha 
Chapadão, na tarde de 
quarta-feira (10), quase 
30 pessoas foram va-
cinadas contra a febre 
amarela na Escola San-
tos Dumont, quando 
aconteceu mais uma 
etapa do programa Mé-
dico no Interior, uma 
das ações do Programa 
Saúde na Escola (PSE) 
em que são oportuniza-
das consultas nas locali-
dades onde habitam os 
agricultores.

A Campanha Na-
cional de Atualização 
de Calendário Vacinal, 
que atua contra a febre 
amarela, acontecerá 
até o próximo dia 24, 
na abertura da 26ª Fes-
ta Colonial de Canela. 
O objetivo é imunizar 
desde bebês de 9 meses 
a adultos até 59 anos. 
Para jovens com até 15 
anos de idade, a apre-
sentação da carteira de 
vacinação é obrigató-

ria, mas a Secretaria de 
Saúde pede que todos 
levem esse documento. 
Embora não integrem 
o público-alvo, pessoas 
com mais de 60 anos 
também podem parti-
cipar da ação, pois te-
rão sua situação vacinal 
conferida. Talvez nem 
todos precisarão ser va-
cinados.

VISÃO E FLÚOR

Na segunda-feira 
(8), também pelo PSE, a 
técnica de enfermagem 
Walkyria Prestes e o 
dentista Carlos Gabriel 
Pacheco dos Santos es-
tiveram na Escola San-
tos Dumont. Enquanto 
ela realizou testes de 
visão nos estudantes 
de 1º ano, ele verificou 
a saúde bucal de estu-
dantes do 1º ao 9º ano 
do Ensino Fundamen-

tal.
Conforme o dentis-

ta, 21 dos 36 estudantes 
tiveram de ser orien-
tados para tratamento 
dentário na rede pú-
blica de saúde. “Muitas 
pessoas usam água não 
encanada no Interior, 
que não recebe flúor, 
mas o problema é falta 
de melhor cuidado com 
os dentes”, diz Carlos 
Gabriel.

Cronograma de vacinação na zona rural da febre amarela

Banhado Grande 15 de julho 14h

Bugres – Rancho Grande 17 de julho Manhã

Escola Zeferino J. Lopes -
Morro Calçado

17 de julho Manhã e tarde

Festa Colonial – Centro de Feiras 24 de julho Tarde, às 14 horas

AÇÕES do PSE e da vacinação contra a febre amarela na Linha Chapadão
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Vereador Marcelo 
Savi confirma

repasse de 300 mil 
para o Hospital de

Caridade de Canela
Nos últimos dias, 

mais precisamente dia 
21 de junho, o Presi-
dente da Câmara de 
Vereadores de Cane-
la, Marcelo Savi, rece-
beu a confirmação por 
parte da assessoria do 
Deputado Federal Dar-
císio Perondi, do MDB, 
que seria realizado o 
repasse de uma emen-
da, pedida por Savi 
ainda em 2018, de 300 
mil reais para a área da 
saúde em Canela. Este 
dinheiro já foi repassa-
do, e incrementa o cai-
xa do Poder Executivo 
para custeio na área da 
saúde pública.

O valor será repas-
sado diretamente para 
o Hospital de Caridade 
de Canela (HCC), que 
atualmente está sob 
intervenção da Prefei-
tura. Normalmente, as 
emendas vêm especí-
ficas para alguns servi-

ços, ou para aquisição 
de equipamentos, nes-
te caso, como a emen-
da é de custeio, poderá 
ser utilizada em diver-
sas áreas do HCC.

Para Savi, recursos 
como este que podem 
dar fôlego ao hospital, 
e melhorar a saúde da 
comunidade canelen-
se: “Todos sabemos que 
não só Canela, mas 
todo o país está atra-
vessando um momen-
to delicado na área da 
saúde. Nosso hospital 
tem grandes dívidas, 
mas mesmo assim, é 
nossa principal ferra-
menta para atender 
nossa comunidade, por 
isso, devemos nos es-
forçar ao máximo para 
garantir recursos extras 
para esta instituição, e 
com isso, dar um aten-
dimento digno a todos 
os canelenses”, ressal-
tou o vereador.
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Restam apenas duas vagas para a
próxima fase da Segundona de Futsal

Na sexta-feira pas-
sada (05), foi disputada 
a 32ª rodada da Segun-
da Divisão do Cam-
peonato Municipal de 
Futsal. Na ocasião, o 
Bola 8 voltou a vencer, 
o União Rancho Grande 
não fez um bom jogo e 
foi batido por 5 x 2. Com 
o resultado, o Bola 8 se 
isolou na liderança do 
Grupo A e alcançou a 
primeira vaga para a 
próxima fase.

Na segunda parti-
da da noite, a equipe do 
Bom Jesus empatou em 
2 x 2 com a equipe do 
Polar. No Grupo A resta 
apenas uma vaga.

Na segunda-feira 
(08) foi disputada a 33ª 
rodada da competição. 

As partidas também fo-
ram válidas pelo Grupo 
A. O Rio Branco bateu 
o Bom Jesus por 5 x 4, 
conquistando a tercei-
ra vaga para a próxima 
fase. Outra equipe que 
cravou a classificação 
na rodada, o Mercená-
rios bateu o Corínthians 
por 6 x 3 e está na próxi-
ma fase.

Na quarta-feira 
(10), foi a vez das equi-
pes da Chave B entrar 
em quadra. Abrindo a 
rodada, o Tequila mas-
sacrou o Limitados da 
Serra, o placar terminou 
em um elástico 9 x 0, Jo-
natas balançou as redes 
4 vezes, Tiago marcou 
um Hat-trick e Jodaer 
marcou 2 vezes. Com os 

três pontos, o Tequila 
confirmou a classifica-
ção, sendo a primeira 
equipe do Grupo B a se 
classificar.

A segunda parti-
da da noite foi entre os 
já classificados Mani-
pulados da Serra e SM 
Mármores, segundo e 
terceiro colocado res-
pectivamente. O equi-
líbrio que era espera-
do na partida entre as 
equipes não apareceu, 
o Manipulados atrope-
lou o SM por 5 x 1. As 
duas equipes já estão 
na próxima fase, restan-
do apenas uma vaga no 
Grupo B.

Hoje à noite acon-
tece a 35ª rodada, o Ave-
nida que ainda luta pela 
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última vaga vai enfren-
tar o Futsal Serra. Em 
seguida, os já desclassi-
ficados Atlético e Santa 
Cruz se enfrentam em 
uma partida que servi-
rá apenas para cumprir 
tabela.

Na segunda-feira 
(15) será disputada a 

36ª rodada da competi-
ção. A equipe do Polar 
que ainda busca a últi-
ma vaga para a próxi-
ma fase, enfrentará o já 
classificado e líder Bola 
8, será um grande obstá-
culo no caminho para a 
classificação. Em segui-
da o Rio Branco, classi-

ficado para a próxima 
fase, entra em quadra 
contra o desclassifica-
do e lanterna Borussia. 
A equipe do Rio Branco 
busca melhorar a sua 
posição para que, em 
tese, enfrente um time 
mais fraco na próxima 
fase.

Semifinais definidas na
Segundona de Campo

No último sábado 
(06), foi definido os con-
frontos das semifinais. 
No Campo da Celulo-
se, o Bola-Bola cravou 
a classificação ao bater 
o Rio Branco por 3 x 1, 
Darlan marcou 2 vezes 
e Finha marcou 1. Car-
los Alberto marcou para 
o Rio Branco. Após o 
apito final, o Rio Branco 
manteve a 3ª colocação 
e também se classificou.

Na sequêcia entra-
ram em campo o líder 
União Rancho Grande 
e Mercenários, foi uma 
partida bastante equili-
brada. O vencedor foi o 
Mercenários que ven-

ceu por 1 x 0 com gol de 
Nicolas. Mesmo com a 
vitória o Mercenários 
não conseguiu a classi-
ficação.

No Campo do Sesi 
aconteceu o confronto 
entre o lanterna San-
ta Catarina e Lavacar. 
O Lavacar não tomou 
conhecimento do rival 
e aplicou 6 x 1, conse-
guindo a classificação.

No final da rodada, 
5 equipes terminaram 
empatadas em pontos 
na 1ª posição. União 
Rancho Grande, Lava-
car, Rio Branco e Bo-
la-Bola se classificaram 
pelo critério de desem-

pate, o saldo de gols. 
Mesmo com a cam-
panha de campeão do 
grupo, o União acabou 
ficando fora da zona de 
classificação.

As partidas das se-
mifinais acontecem em 
dois finais de semanas 
separados. Amanhã (13) 
acontece a partida entre 
União Rancho Grande e 
Bola-Bola. No próximo 
sábado, dia 20, acon-
tece o confronto entre 
Lavacar e Rio Branco. A 
expectativa é que sejam 
duas grandes partidas 
que levarão duas equi-
pes para a disputa da 
taça de campeão.

A equipe do União deu adeus a
competição mesmo com boa campanha
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CRC vence e divide
liderança do Veterano 

com o Tequila
Na última terça-feira (09), foi 

disputada a 4ª rodada do Campeo-
nato Municipal de Futsal – Veterano. 
Abrindo a rodada, a equipe da Cha-
peação Prux conquistou sua primeira 
vitória ao bater o AFCEEE por 6 x 3. 
Nelson, do time da Chapeação foi o 
destaque da partida, marcando 4 dos 
6 gols da equipe, Jorge fechou o pla-

car com 2 gols. Os gols do AFCEEE fo-
ram marcados por Tiago (3).

Na segunda partida da rodada, o 
CRC Futsal bateu o Bola 8 por 5 x 3, 
com gols de Lucas Farofa (3) e Rodri-
go Rech (2). Os gols do Bola 8 foram 
de Rodrigo (1), Renan (1) e Balu (1). 
Com a vitória, o CRC agora está em-
patado na liderança com o Tequila.

Categoria de Base do
Serrano vai bem em estreia
no Campeonato Mercosul

No último sába-
do (06), as equipes de 
base do Esporte Clube 
Serrano estrearam no 
Campeonato Mercosul. 
O adversário da equipe 
canelense foi o Piá 10 de 
Caxias do Sul. A equipe 
sub-11 foi a primeira a 
entrar em campo, sain-
do com um excelente 
resultado, goleando a 
equipe caxiense por 6 x 
0.

A equipe sub-13 
não conseguiu a vitó-
ria, mas jogou um bom 
futebol na derrota por 5 
x 3.

Fechando a parti-
cipação na rodada, a 
equipe sub-15 venceu 
seu jogo por 2 x 0.

As equipes sub-13 e 

sub-15 voltam a campo 
neste final de semana. O 
Serrano viaja até Nova 
Hartz, onde enfrentará 
o CTFP pela Sulicampe.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Gênios da Bola vence EducaEsportes
e se sagra bicampeão do Sub-11

No último sábado 
(06), aconteceu a final 
do Campeonato Muni-
cipal de Futsal - Sub-11. 
Antes da partida deci-
siva aconteceu a dispu-
ta para decidir o 3º e o 
4º lugar. O Leodoro de 
Azevedo venceu o To-
que de Letra por 2 x 1. 
Lorenzo marcou para o 
Toque, os gols do Leo-
doro de Azevedo foram 
marcados por Riquel-
me.

Na partida final, 
o Gênios da Bola sur-
preendeu o até então 
invicto EducaEsporte. 
As equipes já haviam se 

enfrentado na fase de 
grupos, onde o Educa 
saiu vitorioso.

O Gênios da Bola 
entrou com um enten-
dimento tático impres-
sionante, não dando 
chances aos principais 
jogadores do Educa. A 
partida acabou com o 
Gênios da Bola na fren-
te. O placar final foi 4 
x 1, com gols de João 
Eduardo (2), Kelvin (1) e 
Pedro (GC).

A equipe do Gênios 
da Bola se sagrou bi-
campeão consecutivo 
da categoria.

Campeão - Gênios da Bola

Vice-Campeão - Educa Esportes

Destaque do Campeonato
e da Final - João Eduardo

Gênios da Bola
Disciplina - Leodoro de

Azevedo/João Alfredo "A"
Goleiro Menos Vazado -

Brayan - Toque de Letra "A"

3º Lugar - Leodoro de Azevedo/João Alfredo "A"

4º Lugar - Toque de Letra "A"
Revelação do Campeonato - 

Dudu (Toque de Letra B)
Melhor Treinador - Ronaldo 

(Gênios da Bola)
Goleador - José

Antônio - 14 gols
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Polícia Civil de Canela identifica autor
de homicídio ocorrido no sábado

O homem é morador de Canela e alegou legítima defesa após uma briga de bar

A Polícia Civil de 
Canela considera escla-
recido o crime de homi-
cídio ocorrido no início 
da manhã deste sábado 
(06), em que a vítima Jo-
natas Oliveira de Lima, 
de 30 anos de idade, 
sofreu golpes de faca 
por volta das 5h30min, 
quando se encontrava 
em uma parada de ôni-
bus localizada na Rua 
Dom Luiz Guanela, em 
frente ao Posto do Nico. 
Após sofrer as facadas, a 
vítima atravessou a rua 
em direção ao comércio 
local, onde acabou fale-
cendo antes de receber 
socorro.

O autor das facadas 
foi identificado pela Po-
lícia Civil nesta segunda 
(8), tendo se apresenta-
do no dia seguinte para 

Vítima morreu antes do socorro chegar Jonatas Oliveira de Lima

interrogatório. Ouvido 
pelos policiais, o autor 
confessou ter agredido 
a vítima com golpes de 
faca, alegando legítima 
defesa após briga ocor-
rida em um bar nas pro-

ximidades.
Imagens do crime 

foram captadas por câ-
meras de segurança no 
local dos fatos e foram 
juntadas ao inquérito 
policial. O homem que 

desferiu as facadas foi 
liberado pela lei, pois 
não houve configuração 
de flagrante. Segundo 
apurado, autor e vítima 
já se conheciam e man-
tinham desavenças. Na 

noite dos fatos, encon-
traram-se em um bar, 
tendo Jonatas aplicado 
golpe com garrafa na 
cabeça do autor do ho-
micídio.

O Delegado Vladi-

mir Medeiros, titular 
da DP de Canela e res-
ponsável pelas inves-
tigações, refere que a 
equipe de policiais tra-
balhou no caso desde 
a madrugada de sába-
do, logo após acionada 
a Polícia Civil. “Por se 
tratar de crime grave e 
ocorrido no centro da 
cidade, a Delegacia de 
Polícia atua no caso de 
forma prioritária e deve 
ouvir, ainda nesta sema-
na, todos os investigados 
e testemunhas do fato”.

Este foi o quinto 
homicídio do ano em 
Canela, sendo um deles 
duplo, tendo portanto 
seis mortos. Todas as 
vítimas de homicídio 
em Canela, neste ano, 
possuíam antecedentes 
policiais.

FOTOS: REPRODUÇÃO

Monitor de Trânsito da REK
Parking é preso em serviço após 

divulgar dados de barreira policial
Na manhã desta terça-feira 

(09), por volta das 08h30min, os 
policiais militares que realiza-
vam policiamento ostensivo em 
Canela receberam uma denún-
cia, através do telefone funcio-
nal, sobre um indivíduo que es-
tava alertando membros de um 
grupo sobre barreiras e movi-
mentação da viatura pela cidade.

Causou estranheza aos po-
liciais o fato de o indivíduo em 
questão é um monitor de trân-
sito, da Rek Parking, que presta 
serviços de cobrança no estacio-
namento rotativo para a Prefei-
tura de Canela.

O indivíduo era conhecido 
dos policiais e foi localizado no 
centro da cidade, indagado sobre 
a situação, ele admitiu estar re-
passando informações sobre as 
barreiras e localização da viatura 
no grupo de WhatsApp, especial-
mente criado para este fim.

Ele então recebeu voz de pri-
são dos policiais, foi encaminha-
do ao Hospital para exames de 
corpo de delito, e após, encami-
nhado até a delegacia para regis-
tro dos fatos.

A Brigada Militar ALERTA 

que avisar sobre barreiras ou so-
bre a localização das guarnições 
é crime. E mais que isso, os rotei-
ros das guarnições são pensados 
de maneira estratégica, e visam 
coibir o transporte de armas e 
drogas além de coibir a prática 
de roubos e outros ilícitos. Des-
ta forma, avisar onde está a via-
tura pode parecer uma atitude 
inofensiva, mas na verdade é um 
desserviço às pessoas de bem.

Nota oficial
Ainda na terça, a empresa 

Rek Park emitiu nota oficial, a 
qual publicamos abaixo:

"A Rek Parking empresa com 
20 anos de atividades no setor de 
estacionamento público e pre-
sença em mais de 17 municípios 
brasileiros recebeu com surpresa 
o fato ocorrido no dia de hoje en-
volvendo um colaborador em pe-
ríodo de experiência da empresa 
na cidade de Canela. Um proce-
dimento administrativo interno 
foi aberto para apurar as circuns-
tâncias em que aconteceu o fato 
e tomar as providências cabíveis. 
Reiteramos que primamos pelo 
cumprimento da lei e desenvolve-

mos a nossa atividade de gestão 
do espaço público em conjunto 
com os agentes de trânsito, zelan-
do sempre pela ordem e o respei-
to às nossas instituições públicas 
que prezam pela segurança de 
todos os munícipes e o respeito 
às normas que regulamentam o 
trânsito."

FOTO: REPRODUÇÃO

Canela registra
dois capotamentos 

dentro da cidade
Canela registrou 

dois capotamentos nes-
te final de semana, em 
ruas dentro da cidade. 
O primeiro aconteceu 
no sábado (6), por volta 
das 14h45min e deixou 
duas pessoas feridas. 
Elas foram socorridas 
pelo Corpo de Bombei-
ros e Samu de Canela. O 
acidente foi na esquina 
das ruas Bernardino Ti-
móteo da Fonseca e Fe-
lisberto de Moraes, na 
Vila Boeira, em Canela.

Com a força do im-
pacto um Ônix acabou 

capotando.
O segundo aconte-

ceu na tarde do domin-
go (7), na esquina da 
Júlio de Castilhos com 
a Rodolfo Schlieper. A 
vítima, um homem de 
58 anos, transitava pela 
Júlio, no sentido cen-
tro/bairro, quando, no 
cruzamento teve seu 
veículo abalroado na 
lateral por outro veícu-
lo, que segundo o con-
dutor não percebeu a 
sinalização de pare. O 
Ideia da vítima capotou 
na hora.
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Irmãos são presos por tráfico 
de drogas em Gramado

Na tarde de domin-
go (07), a Polícia Civil 
de Gramado efetuou a 
prisão em flagrante de 
dois homens por tráfico 
de drogas, apreenden-
do grande quantidade 
de entorpecentes em 
poder dos investigados. 
Na ocasião, após moni-
toramento nas proximi-
dades do imóvel onde 
residem os investiga-
dos, no Bairro Piratini, 
em Gramado, verifi-
cou-se o exato momen-
to em que o alvo das in-
vestigações ingressava 
em um veículo, portan-
do uma mochila. Neste 
instante, foi realizada 
a abordagem. Na mo-
chila havia três tijolos 
de maconha, pesando 
ao total, pouco mais de 
três quilos, bem como 
porções de cocaína, 
com cerca de 100 gra-
mas. O motorista do 
veículo, em princípio, 
trabalhava em aplica-
tivo de transporte de 
passageiros e foi libe-
rado, uma vez que não 
havia indicativos de 
que estivesse envolvido 
na atividade ilícita.

Na sequência, os 

policiais ingressaram 
no imóvel, onde estava 
o outro homem preso, 
irmão do primeiro, o 
qual foi flagrado fra-
cionando uma porção 
menor de cocaína. Am-
bos foram autuados 
em flagrante por trá-
fico de drogas e asso-
ciação para o tráfico 
de drogas. Durante as 
investigações que pre-
cederam a ação poli-
cial, apurou-se que o 
investigado que por-
tava a mochila com a 
maior parte da droga 
tinha assumido a fun-
ção de receber, fracio-
nar e distribuir drogas 

para outros traficantes 
e usuários, mediante 
ordens que recebia di-
retamente de gerente 
de facção criminosa 
com atuação no narco-
tráfico em Gramado, o 
qual se encontra preso. 
O investigado preso em 
flagrante ontem tam-
bém era responsável 
por recolher valores 
provenientes do tráfico 
de drogas. A ação poli-
cial faz parte do moni-
toramento permanente 
acerca da atuação de 
facção criminosa, com 
base na região metro-
politana, que busca o 
controle do narcotráfi-

co na cidade.
Também faz par-

te da Operação Anjos 
da Lei, da 2ª Delegacia 
de Policia Regional de 
Gramado, que busca 
de modo permanente, 
reprimir o tráfico de 
drogas nas imediações 
de estabelecimentos de 
ensino, esportes e la-
zer. Neste caso, a prisão 
e apreensão das drogas 
ocorreu a cerca de 50 
metros de um centro de 
esportes e lazer, locali-
zado no Bairro Piratini. 
Após os trâmites legais, 
os investigados foram 
recolhidos ao sistema 
prisional.
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Mobilete furtada
é recuperada pelo

PC de Gramado
No início da noi-

te de terça-feira (09), 
a Polícia Civil de Gra-
mado recuperou uma 
mobilete que havia 
sido furtada no centro 
de Gramado no dia 05 
de julho, o que resul-
tou na prisão em fla-
grante, por receptação, 
do homem que estava 
com a veículo em seu 
poder. Na ocasião, ao 
tomar conhecimento 
do furto, na manhã de 
ontem, a Polícia Civil 
apurou que o veículo 
estava sendo anuncia-
do para venda em uma 

página no Facebook. A 
partir da identificação 
do perfil, chegou -se ao 
suspeito. Na sequência, 
em sua casa, no Bairro 
Moura, foi apreendida 
a mobilete. Também 
foi apurada a autoria do 
furto, sendo que o au-
tor segue sendo procu-
rado pela Polícia Civil, 
tratando-se do mesmo 
homem responsável 
pela recente onda de 
furtos em motocicletas 
e estabelecimentos co-
merciais na cidade, o 
autor dos furtos é fora-
gido da Justiça.
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Pai, mãe e filha mortos em acidente
foram sepultados em Campo Bom

A Polícia identificou 
os ocupantes do veículo 
Ecosport, mortos em 
um grave acidente de 
trânsito na RS-239, em 
Novo Hamburgo, pró-
ximo a Universidade 
Feevale, por volta das 
11h30min desta terça 
(9), no sentido Estância 
Velha – Campo Bom.

São eles: Luiz An-
tônio da Silva, 62 anos, 
Vera Regina da Silva, 
58 anos, e a filha do 
casal, Sabrina da Silva, 
37 anos. A família é de 
Campo Bom e possui 
um sítio na zona rural 
de Canela, se dividindo 
entre as duas cidades. 
O carro que tripula-
vam estava emplacado 
em Canela. Os mortos 
foram sepultados em 
Campo Bom, na quarta.

De acordo com re-
lato de testemunhas, 
uma carreta, com pla-
cas de Campo Bom, te-
ria tido a frente cortada 

por outro caminhão 
que acessava a rodo-
via no sentido Campo 
Bom-Novo Hamburgo. 
Com isso, o motorista 

acabou invadindo a pis-
ta contrária, atingindo 
a EcoSport, com placas 
de Canela, que saiu da 
pista e capotou.
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Por volta das 
16h15min da tarde 
de terça (09), ocor-
reu uma colisão entre 
uma motocicleta Hon-
da/Biz, vermelha e um 
Fiat/Strada vermelho 
na rua Patrício Zini, 
próximo a ponte de 
acesso ao Bairro São 

Luiz.
Quem conduzia a 

motocicleta era uma 
mulher, ela sofreu es-
coriações no tornoze-
lo e ferimentos leves 
no braço esquerdo. 

Os tripulantes do 
carro não sofreram fe-
rimentos.

Acidente entre carro
e moto deixa mulher

ferida no São Luiz
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Homem é preso por receptação
de motocicleta em Gramado

No final da tarde de sábado 
(06), a Polícia Civil de Gramado 
apreendeu uma motocicleta e 
uma máquina de lavar roupas, 
furtadas em Gramado recente-
mente, resultando na prisão em 
flagrante de um homem pelo 
crime de receptação.

A motocicleta havia sido 
furtada no noite anterior a ação 
policial, enquanto a máquina 
de lavar roupas fora furtada de 
uma escola de educação infantil 
do Município, no dia 18 de ju-
nho. A Polícia Civil, após dias de 
investigações contínuas, che-
gou ao endereço dos suspeitos 
uma série de furtos ocorridos 
em Gramado, tendo como alvo 
motocicletas e estabelecimen-
tos comerciais localizados no 
Centro da cidade, em especial 
na Rua São Pedro.

No imóvel localizado no 
Bairro Dutra, onde residiam os 
suspeitos, os itens furtados fo-
ram encontrados. A ação resul-
tou, ainda, no esclarecimento 
de outros três furtos ocorridos 
na cidade na noite de 25 de ju-
nhoonde os alvos foram um su-
permercado, uma loja de artigos 
esportivos e um comércio de ar-
tigos e serviço de fotografia. To-
dos os locais sofreram arromba-
mentos.

Durante as diligências reali-
zadas na tarde e noite de sábado, 
a Polícia Civil identificou o ou-
tro suspeito dos crimes, tratan-
do-se de um indivíduo foragido 
na Justiça, cunhado do homem 
preso na ação e que recente-
mente veio residir em Gramado 
com a família. Ele não foi locali-
zado no endereço e segue sen-

do procurado. O suspeito preso 
tem antecedentes policiais por 
assalto, também veio residir em 
Gramado recentemente com a 
família. Após registrada a ocor-
rência, o criminoso preso foi en-
viado ao Presídio.
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Ofício SMGPG/DLC n.º 256/2019                                               

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

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 08/2019 – Contratação 
de empresa para serviço de transporte de servidores do 
Parque Estadual do Caracol.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 35/2019 – Registro 
de preços para aquisição de massa asfáltica, CBUQ.

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 16/2019 – Registro 
de preços para aquisição de medicamentos e insumos.

Informações poderão ser obtidas no Departamento de 
Licitações 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, 11 de julho de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

EXTRATO DO EDITAL Nº 48/2019 -
SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS

Encontra-se publicado no mural da sede da Prefeitu-
ra de Canela, bem como nos sites www.canela.rs.gov.br 
e www.cieers.org.br, o Edital nº 48/2019, que altera o cro-
nograma previsto no Edital nº 40/2019 no tocante a Ho-
mologação do Resultado e Publicação da Classificação 
Final para vagas de nível médio e normal, alterando do dia 
08/07/2019 para o dia 16/07/2019, abre prazo de recurso e 
dá outras providências. 

Em 12/07/2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Promotor ajuíza ação para 
obrigar Prefeitura a instalar 

Procon em Canela
O promotor de Ca-

nela, Paulo Eduardo de 
Almeida Vieira, acom-
panhado do secretário 
de diligências do Minis-
tério Público de Canela, 
Marcelo Almeida, rece-
beu a imprensa na tarde 
de quinta (11), quando 
anunciou que ajuizou 
ação contra a Prefeitura 
de Canela para obrigar 
o Município a instalar 
uma unidade do Procon 
na cidade.

Segundo o promo-
tor, o MP vinha rece-
bendo uma série de re-
clamações de serviços 
e produtos na cidade, 
com atenção especial 
ao turismo. “Compreen-
demos que as relações de 
consumo existentes em 
Canela são a verdadeira 
locomotiva da econo-
mia da cidade e é direito 
básico do consumidor a 
prevenção de qualquer 
dano. Devemos proteger 
os turistas e a comuni-
dade”, afirmou.

O MP vinha, desde 
o ano passado, em tra-
tativas com a Prefeitura 
para a instalação de um 
escritório local do Pro-
con, chegando a realizar 

reunião com a presença 
da diretora-presiden-
te do Procon Estadual, 
Maria Elizabeth Perei-
ra, a qual informou que 
poderia auxiliar o Mu-
nicípio técnica, jurídica 
e financeiramente, afir-
mando ainda que após 
a instalação, o escritório 
local do Procon tende a 
ser autossustentável, 
pois acaba tendo ver-
bas oriundas das multas 
aplicadas.

Nesta reunião, no 
primeiro semestre deste 
ano, porém, o MP teve 
a negativa do prefeito 
Constantino Orsolin em 
firmar termo de coope-
ração com o Procon, no 
qual a Prefeitura deve-
ria ceder uma sala e no 
máximo quatro servido-
res para funcionamento 
do órgão.

“Para nossa surpre-
sa, o prefeito disse que 
não iria instalar o Pro-
con pois não poderia 
arcar as despesas de ins-
talação e manutenção, 
uma desculpa”, afirmou 
Vieira.

“Um Município 
com uma economia for-
te e orçamento consoli-

dado como Canela não 
pode dar essa justifica-
tiva para não apoiar a 
instalação de um órgão 
como este. Não estou 
falando da construção 
de uma escola, é um va-
lor muito pequeno para 
deixar nossa comunida-
de a mercê de maus co-
merciantes”, sentenciou 
o promotor, frisando que 
“esta é uma omissão de 
muitos anos”.

Sendo assim, o MP 
ajuizou ação com obri-
gação de fazer, pedindo 
via liminar, que a Pre-
feitura proceda a ins-
talação do Procon Mu-
nicipal em até 90 dias, 
com multa diária de R$ 
5 mil, caso descumprida 
a decisão.

O pedido agora será 
analisado pelo Juiz da 1ª 
Vara de Canela, Vancar-
lo Anacleto.

Promotor Paulo Eduardo de Almeida Vieira
e o secretário de diligências Marcelo Almeida

FOTO: FRANCISCO ROCHA

Bebê morre afogado
em açude em Canela

A Polícia Civil de 
Canela investiga as cir-
cunstâncias da morte 
de um menino de um 
ano e dez meses, por 
volta das 17h30min de 
quarta (10), em uma 
propriedade no bairro 
Ulisses de Abreu, Tiri-
rica.

Segundo relatos, a 
criança teria deixado 
a casa na companhia 
de uma parente, com a 
qual se acreditava que a 
criança estivesse. Como 
não retornaram à casa, 
a mãe saiu a procura do 

menino, encontrando o 
mesmo afogado no açu-
de que fica dentro da 
propriedade, a cerca de 
150 metros da residên-
cia.

O bebê foi condu-
zido ao Hospital de Ca-
nela, chegando já em 
óbito. O corpo foi enca-
minhado à necropsia.

Enzo Gabriel Lemos 
dos Santos foi velado 
na residência da famí-
lia e seu sepultamento 
aconteceu no Cemitério 
Ecumênico, na tarde de 
ontem (11).
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PS2D ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A
26.285.621/0001-52

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana do município de 
Canela a Licença Prévia, para a atividade de Condomínio 
Edilício Vertical para uso residencial, na Rua Paul Harris, 
s/n, Centro.
Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

(54) 3282.6625

Extrato do Edital para Jornal

Edital nº 07/2019
EDITAL PARA HOMOLOGAÇÃO FINAL DAS

INSCRIÇÕES. INFORMAÇÃO DO LOCAL,
HORÁRIO, DATA E EMPRESA RESPONSÁVEL

PELA APLICAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS
DO CONSELHO TUTELAR

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – COMDICA – do Município de 
Canela RS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 139 da Lei Federal nº 8.069 (ECA), arts. 2º, 3º 
e 4º da Lei Municipal nº 3.387, de 03/07/2013, Resolução 
170 de 10 de dezembro de 2014, do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e Adolescente/CONANDA e a Pre-
sidente da Comissão Especial encarregada de realizar o 
Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar, 
no uso de suas atribuições legais de acordo com o art. 2º 
da Resolução do COMDICA nº 02/2019, torna público o 
presente Edital com a homologação fi nal das inscrições no 
Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, 
local, data e horário da prova escrita, bem como a empresa 
responsável pela aplicação da prova, como segue:

I – Os candidatos relacionados no Anexo I tiveram suas 
inscrições homologadas e estão aptos a realizarem a prova 
objetiva, de caráter eliminatório.

II – A prova objetiva será realizada na Escola Estadual 
de Ensino Médio Danton Corrêa da Silva, situada na Rua 
Borges de Medeiros, 235, Centro.

III – O horário da prova será das 8h às 12h, no dia 28 
de julho de 2019.

IV – A empresa Una Gestão e Assessoria LTDA (Una 
Concursos) será a responsável pela aplicação da prova, 
informações no site www.unars.com.br

V – Este Edital entra em vigor na data de sua publica-
ção.

O Edital, na íntegra, encontra-se publicado no mural 
da Prefeitura, bem como no site: www.canela.rs.gov.br => 
Eleição do Conselho Tutelar 2019 e no site da UNA Con-
cursos (www.unars.com.br)

Para informações: fone: 54 3282-5140, e-mail: conse-
lhoassistencia@canela.rs.gov.br

Tem monitor
de trânsito que não
sabe se é mocinho

ou bandido…

Prefeito leva
projeto de permu-

ta
do Cassino para
Câmara
O prefeito Constan-

tino Orsolin vai pessoa-
lemente na sessão da 
Câmara de Vereadores 
de Canela de segunda, 
(15), às 19h, entregar 
o  cialmente o Projeto 
de Lei "Autoriza o mu-
nicípio a permutar imó-
vel com particular, por 
área construída". Este é 
o próximo passo para a 

viabilização do projeto 
do novo Hospital.

Embaixo dos
caracóis dos
teus cabelos
A notícia que o Go-

verno do Estado pode 
ceder o Parque do Ca-
racol para a iniciativa 
privada, publicada pela 
Zero Hora, no último 
domingo, deixou muito 
cabelo encaracolado de 
pé aqui na cidade.

O secretário de Tu-
rismo RS, Ruy Irigaray, 

estava acamado e não 
veio ao lançamento do 
Sonho de Natal, na úl-
tima quarta. Era uma 
boa oportunidade para 
sabermos se o governa-
dor Eduardo Leite pre-
tende dar um chapéu 
em Canela e mandar di-
retamente para os rasos 
cofres do estes recursos 
que movimentam os 
eventos da cidade.

Tiro no pé
Vale lembrar que a 

insistência com o gover-
no do RS sobre pouco 
investimento no Parque 
saiu aqui mesmo de Ca-
nela, na gestão passada.

São aqueles velhos 
e costumeiros tiros no 
pé que a velha políti-
ca traz. Um dia, quem 
sabe, essa turma que 
tem cargo político se 
ligue que eles são pas-
sageiros, mas a cidade 
não.

Rapidinhas (mais 
curto que estribo
de petiço)
• Frase do promo-

tor Paulo Eduardo de 
Almeida Vieira: sonhar 
é bom, mas não pode-
mos delirar!

• Vem aí mais uma 
ação judicial sobre o 
lixo em Canela. Breve, 
em uma Comarca pró-
xima de você.

• O juiz Vancarlo 
Anacleto considerou in-
constitucional a lei que 
autoriza o pagamento 
de honorários aos advo-
gados CCs da Prefeitura 
de Canela.

• Para você que pen-
sa que lobo não come 
lobo, não faz ideia do 
que tem de gente ten-
tando puxar o tapete de 
quem está trabalhando. 
Isso que a campanha 
política nem começou. 
Opa! “Péra”…

• Teatrão é o próxi-
mo projeto de conces-
são que deve ser ana-
lisado pela Câmara de 
Vereadores de Canela.

• Frase do prefeito 
no lançamento do So-
nho de Natal: ninguém 
vai tirar o Caracol de 
Canela!

E tem muito
azulzinho achando

que é polícia… 
Vai vendo!



Sexta-feira, 12 de julho de 201924 CONTRACAPA www.portaldafolha.com.br

Edição 371 • Ano VIII
Canela • Gramado • Região
www.portaldafolha.com.br

Receba nossas notícias pelo
seu Whatsapp: 54 3282.2739
Fale conosco: 54 98429.7910

Em meio à Temporada de Inverno
Canela lança Sonho de Natal 2019

32ª edição do maior evento da cidade gera expectativa de dois milhões de visitantes

A 32ª edição do So-
nho de Natal de Canela 
teve seu lançamento 
oficial na noite de quar-
ta (10), na Churrascaria 
Garfo & Bombacha, na 
presença de autorida-
des, empresários, re-
presentantes do trade 
turístico, convidados e 
imprensa.

O evento, que acon-
tece de 26 de outubro de 
2019 a 12 de janeiro de 
2020, terá como tema 
“A Fábrica de Sonhos” 
e contará com intensa 
programação com 280 
apresentações e será 
responsável por mobili-
zar um elenco com cen-
tenas de participantes 
na própria comunida-
de. Vários espetáculos 
produzidos aqui em 
Canela se juntarão a ar-
tistas convidados para 
oferecer cultura e entre-
tenimento a um público 
estimado em dois mi-
lhões de visitantes.

O evento contou a 
presença da secretária 

Dentre os convidados que seriam
homenageados com embaixadores
do evento, compareceram:

* Remy Willrich – idealizador do presépio vivo de 
1986, que teria sido um motivador do evento em 
1988

* Geordano Parmegiani, um dos mais importantes 
executores dos projetos de decoração do Sonho

* Grupo Ká & Lá, na pessoa de Antônio Olmiro dos 
Reis. Grupo de músicos e cantores que realizava 
as serenatas de Natal nas primeiras edições do 
Sonho

* Nanci Vaccari de Medeiros, artista que planejou 
desenhos no Sonho de 1990, criando o primeiro 
livro do evento para crianças e os famosos gorros 
vermelhos

* Noeli Stopassola Soares, coordenadora do 
evento em 1998

* Terno de Reis da Família Seibt, representado por 
Carmen Seibt

* Pedro Oliveira, autor do espaço Cantinho do
Sonho, publicação jornalística exclusiva do
evento nas edições em que ele foi comendador

* Francisco Pedro dos Santos, eletricista que co-
locou lâmpadas na parte externa da Igreja Matriz 
pela primeira vez

* Ismael Viezze, um dos coordenadores mais 
jovens

* Fundação Cultural de Canela (Glenda Viezzer)

* Rotary Clube de Canela (Glenda Viezzer)

* Comunidade Evangélica São João, pastor Jaime 
Dhein

* Associação Comercial e Industrial de Canela, 
pres. Ronaldo de Paula

* Rudimar Anghinoni, mentor do evento e coorde-
nador do 1º Sonho de Natal

* Luiz Albino de Abreu, coordenador das edições 
de 1994 a 1996, quando o evento mudou o nome 
de Sonho de um Natal para Sonho de Natal.

Também foram citadas as pessoas falecidas, mas 
que fazem parte da história:

* Rosane Parmegiani – a mãe do Sonho

* Ari Thomazi, coordenador da edição de 1992

* Johann Büchel, o primeiro Papai Noel oficial do 
Sonho, de 1989 a 1993

* Jorge Larri Michaelsen, ex-Papai Noel por várias 
edições

* Flávia Zanatta Azevedo, ex-presidente da ACIC.

de Cultur a do Estado, 
Beatriz Araújo; os dire-
tores de Estado do Tu-
rismo, Marcelo Borella 
e Alexandre Romano; 
diretor artístico do So-
nho de Natal, Elias da 
Rosa, secretário de Tu-
rismo e Cultura Ângelo 
Sanches e o prefeito de 
Canela Constantino Or-
solin.

Livro três “Décadas 
De Um Sonho De Natal”

Três Décadas de 
um Sonho de Natal re-

Como será a programação:

Diversas atrações fazem parte do Sonho de Natal 
2019, como, Árvores do Sonho, Casa do Papai 
Noel, Acordes, A Fábrica de Sonhos, Estátuas 
Humanas, Desfile Mágico de Natal, O Som do 
Vento, Paradinha de Natal, Paradinha nos Bairros, 
Santa Claus Challenge, Christmas In Concert, 
Auto de Natal, Terno de Reis, Réveillon em Canela 
e Orquestra Tio Zequinha.

Os principais espetáculos são:

• Chegada do Papai Noel: Dias 16, 22 e 23 de
novembro, na Catedral de Pedra;

• Show com Kleiton e Kledir: Dia 13 de dezembro, 
no Multipalco Praça João Corrêa;

• Aniversário da Cidade com o cantor Daniel: Dia 
28 de dezembro, no  Parque do Lago;

• Show com Renato Borghetti: Dia 11 de janeiro, no 
Multipalco Praça João Corrêa;

A programação completa você confere no www.
portaldafolha.com.br.

trata a história do prin-
cipal evento de Canela, 
de 1988 a 2017, trazen-
do na introdução um 
breve contexto sobre o 
município. O conteúdo 
foi construído por meio 
da pesquisa jornalística 
nos arquivos dos veícu-
los impressos da cidade 
desde 1984 e pelo traba-
lho com a memória oral, 
por meio de entrevistas 
com alguns protago-
nistas que atuaram no 
evento, principalmente 
na fase comunitária.

A obra é um dos 
maiores resgates sobre 
algo relacionado à his-
tória contemporânea 
de Canela e foi produ-
zida entre abril de 2017 

e junho de 2019. As edi-
ções do Sonho de Natal 
são retratadas em seus 
aspectos peculiares 
com textos e imagens. 
O conteúdo também 
é relacionado a cada 
ano, pois reporta a fa-
tos, personalidades e 
acontecimentos que se 
desenrolaram no muni-
cípio.

A autoria é do escri-
tor, jornalista, professor 
e memorialista Már-
cio Cavalli, que fez um 
importante trabalho 
de pesquisa e definiu o 
trabalho como “a obra é 
um capítulo da história 
de Canela que foi escrita 
a tantas mãos aos lon-
gos dos anos”.

Embaixadores foram homenageados durante a cerimônia

FOTOS: CLEITON THIELE

Sonho de Natal foi lançado oficialmente


