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CINQUENTA ANOS DA
CHEGADA DO HOMEM À LUA

No domingo, 20 de 
julho de 1969, há meio 
século, portanto, a hu-
manidade realizava a 
sua mais incrível e ex-
traordinária aventura, 
inimaginável até então, 
fora das extravagantes 
obras de � cção cientí� -
ca: a conquista da lua!

No espaço exíguo 
da cápsula, a ausência 
de aparelhos eletrôni-
cos obrigava a checa-
gens constantes e ano-
tações escritas

Após uma viagem 
de ida de impressio-
nantes 102 horas e 45 
minutos cobrindo cerca 
de 380 mil quilômetros, 
eram 20 horas 17 minu-
tos e 40 segundos (horá-
rio universal de Green-
wich) quando o módulo 
lunar americano Eagle, 
nome dado em home-
nagem à Águia que sim-
boliza os EUA, pousou 
em segurança na super-
fície lunar.

Aqui na Terra, pela 
primeira vez em sua his-
tória, estima-se que 400 
milhões de pessoas, de 
pelo menos 39 países, 
se postavam diante de 
seus televisores, ávidas 
pela mesma imagem: 
a transmissão ao vivo 
desse grandioso feito.

 Dois astronautas 
iriam caminhar na Lua, 
o homem superava o 
próprio homem e uma 

sensação preenchia in-
teiramente a espécie 
humana: se tudo desse 
certo, nada mais pa-
recia ser impossível. 
Assim, era inevitável e 
justi� cável a rede irma-
nada de sentimento de 
onipotência. 

Signi� cava que 
nós, terráqueos, éramos 
mais poderosos, muito 
mais poderosos do que 
imaginávamos, a ponto 
de uma nova expres-
são ser incorporada aos 
mais diversos idiomas.

Tratava-se da Apol-
lo 11, e era tudo ou 
nada. Era viver ou mor-
rer. E, na segunda hipó-
tese, morrer de inani-
ção, medo, pânico, frio 
ou calor numa tempe-
ratura que oscila entre 
100 graus negativos e 
positivos era morrer 
no poeirento, pedrego-
so, pleno de crateras e 
inóspito satélite natu-
ral. Era morrer na mais 
profunda solidão.

O risco se fazia tão 
real que o presidente 
americano na época, 
Richard Nixon, já tinha 
pronto um discurso 
para tal eventualidade, 
no qual ele se remetia 
ao poema “The Sol-
dier”, composto por 
Rupert Brooke na Pri-
meira Guerra Mundial.

Os astronautas não 
sabiam disso e, mesmo 

na Casa Branca, além 
de Nixon, não mais que 
três assessores tinham 
conhecimento desse 
texto. Também um clé-
rigo fora informado, ele 
louvaria “as almas ao 
mais profundo do pro-
fundo”.

Benefícios para a
humanidade que 
50 anos de ida
à lua trouxeram.
 Graças  a isto mui-

tas coisas foram con-
quistadas, como exem-
plo:

• Comidas desidra-
tadas;

• Leite em pó (ma-
madeiras);

• Ressonância mag-
nética;

• Purifi cador de 
água;

• Descoberta do te-
© on, e outras tantas.

• Curiosidades.
Os quase 400 mil 

quilômetros que sepa-
ram a Terra da Lua não 
foram problema para os 
astronautas. A viagem 
de ida durou pouco 
mais de três dias e, des-
de então, muito se fala 
sobre a missão. 

Como alguns obje-
tos intrigantes levados 
para o satélite, o desti-
no das bandeiras que 
foram deixadas por lá 
e até a recuperação de 
um dos motores da pri-
meira nave a posar na 
lua, achado no meio do 
Oceano Atlântico, no 
ano passado.

 Agora ainda sobre 
a missão, com 50 anos 
recém completados, o 
site All That Is Interes-
ting listou 18 fatos que 
provavelmente a maio-
ria das pessoas não sa-
bia sobre a visita de Ar-
mstrong e Aldrin à Lua. 
Con� ra:

1. Buzz Aldrin, mui-
to religioso, entre ou-
tras coisas que fez na 
Lua, leu uma passagem 

bíblica do livro de João 
e tomou a comunhão 
uma hóstia e um cálice 
de vinho de sua igreja.

2. Aldrin estava 
querendo ser o primei-
ro a fazer muitas coisas 
na Lua. Pois bem, ele 
foi o primeiro homem 
a urinar na Lua. O con-
teúdo foi guardado para 
ser descartado poste-
riormente.

3. O módulo lunar 
da Apollo 11 foi pousado 
manualmente.  A medi-
da precisou ser toma-
da porque o território 
onde a nave seria esta-
cionada se demonstrou 
mais rochoso do que se 
esperava. O responsável 
por “encostar” na Lua 
em segurança foi Neil 
Armstrong.

4. O terceiro astro-
nauta da missão, Mi-
chael Collins, que � cou 
na nave na órbita da 
Lua enquanto os com-
panheiros exploravam 
o astro, foi o autor do 
símbolo da missão.

5. No retorno a Ter-
ra, o trio de astronautas 
da missão Apollo 11 foi 
colocado em quaren-
tena. A medida foi to-
mada por questões de 
segurança e levou três 
semanas.

6. A missão Apollo 
11 foi a primeira que 
alcançou o objetivo de 
pousar na Lua, mas foi 
apenas a quinta missão 
tripulada do programa 
Apollo.

7. Neil Armstrong e 
Edwin Aldrin passaram, 
ao todo, um período de 
21 horas na Lua.

8. O programa 
Apollo contou com 
aproximadamente 400 
mil pro� ssionais entre 
engenheiros, técnicos e 
cientistas.

9. Os três astronau-
tas tripulantes da Apol-
lo 11 autografaram cen-
tenas de cartões com 
suas imagens para se-
rem leiloados. 

10. Por pouco, a 
missão não precisou 
ser abortada. Quando 
Amstrong e Aldrin po-
saram na Lua a bordo 
do módulo espacial lu-
nar, havia menos de um 
minuto de combustível 
restante no tanque.

A equipe da Apollo 
11 caiu no mar em seu 
retorno à Terra e foi res-
gatada por homens em 
trajes isolantes biológi-
cos a � m de evitar qual-
quer risco de possível 
contaminação a partir 
do contato com os as-
tronautas.

11. O acontecimen-
to teve uma audiência a 
altura de sua dimensão 
histórica: estima-se que 
cerca de 600 milhões 
de pessoas assistiram 
a Apollo 11 pousar na 
Lua, ao vivo, pela tele-
visão.

12. Os “quase” pro-
blemas não acontece-
ram apenas na chega-
da da Apollo 11 à Lua. 
Quando foram decolar 
para sair do satélite, 
Edwin Aldrin precisou 
ter uma idéia inusitada 
que evitou o fracasso da 
missão inteira. Ele usou 
uma caneta com ponta 
de feltro para ativar um 
disjuntor quebrado que 
era essencial para que 
os astronautas conse-
guissem partir da Lua.

13. O módulo de 
comando da nave Apol-
lo 11 era chamado de 
Columbia. Este item 

foi o responsável por 
abrigar a equipe de as-
tronautas e carregar os 
suprimentos durante a 
missão.

14. Já o módulo lu-
nar levava o nome de 
Eagle (águia). A escolha 
foi baseada no pássa-
ro símbolo dos Estados 
Unidos.

15. “Aqui, homens 
do Planeta Terra colo-
caram os pés pela pri-
meira vez na Lua. Julho 
de 1969, A.D. Por toda a 
humanidade, nós vie-
mos em paz”. Esta era a 
frase presente em uma 
placa deixada na lua 
junto com a bandeira 
dos Estados Unidos e 
mais de 100 outros ob-
jetos.

16. Havia um dis-
curso alternativo pre-
parado pelo presidente 
Richard Nixon para o 
caso de falha na missão 
Apollo 11.

17. Michael Collins 
resolveu deixar a car-
reira como astronauta 
assim que retornou da 
missão na Lua. O tripu-
lante da Apollo 11 pas-
sou a tentar a vida no 
mundo dos negócios.

18. O cheiro na Lua 
lembra “cinzas molha-
das em uma lareira”, 
segundo Aldrin e Arms-
trong. A descrição causa 
estranheza, pois qual-
quer cheiro no espaço é 
apenas aparente, já que 
nunca poderá ser senti-
do diretamente.

“A persistência é o
caminho do êxito”

Charles Chaplin

Em nossa cidade.
• Feira de Inverno, no Centro de Feiras de 

Canela-RS de 05/07 a 19/07 das 11h às 21h e de 
20/07 a 04/08 das 10h às 22h.

• Não deixem de visitar todos os sábados 
ao lado do Centro de Feiras. A feirinha ecoló-
gica, com produtos saudáveis. Das 8h às 16h.



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

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

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

Curso: O Impacto da Reforma
Trabalhista na Execução Trabalhista
Data: 10 de agosto de 2019
Horário: sábado, das 9h às 13h
Inscrições até 5 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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Danton promove bate-papo 
com ex-alunos notórios

Experiência quer motivar atuais alunos a
ingressarem na faculdade através de bolsas

A Escola Estadual 
Danton Corrêa da Silva 
promoveu, no último 
dia 01, um bate papo 
com ex-alunos notórios 
que contaram sua traje-
tória após o ensino mé-
dio, com ingresso em 
faculdades através de 
bolsas e Enem.

Jonny Ortiz, que 
cursa odontologia pela 
Uninassau/PE, Yuri Ra-
mos, publicidade e pro-
paganda pela Unisinos, 
Eduarda Nunes, que 
cursa pedagogia pela 
Ulbra e já ingressou no 
mercado de trabalho, 
através do Colégio Ma-
rista de Canela, e Feli-

FOTO: REPRODUÇÃO

pe Ferreira, nota 700 na 
redação do Enem e cur-
sando faculdade de Ad-

ministração pela Uno-
par, mostraram que 
é possível obter boas 

bolsas através do Enem, 
mesmo sendo alunos de 
uma escola pública.

Escola João Alfredo faz festa julina
A Escola Munici-

pal João Alfredo rea-
lizou sua festa julina 
no último sábado (13), 
contando com grande 
participação da comu-
nidade escolar.

O evento, realizado 
no ginásio da escola, 
teve brinquedos inflá-
veis, cama elástica, pes-
caria e muitos petiscos, 
todos feitos com ingre-

dientes doados pelos 
alunos e funcionários.

O resultado da fes-
ta, mais a venda dos 
tradicionais “quadradi-
nhos”, representou um 
lucro de mais de R$ 7 
mil, o que mantém al-
gumas atividades extra-
classe e ainda vão sub-
sidiar mais novidades 
no segundo semestre, 
conforme a direção.
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Ação social do UCS Sênior leva coral à Casa Lar
Promover uma 

ação social diferente, 
que traga benefícios à 
alma e ao coração por 
meio da música. Esse 
tem sido um dos propó-
sitos do coral Sol Maior, 
formado a partir das 
oficinas de Canto Coral 
que acontecem na UCS 
Hortênsias desde 2016, 
uma das várias opções 
oferecidas pelo progra-
ma UCS Sênior no cam-
pus.

A ação mais recente 
ocorreu na terça-feira 
(16) à tardinha, quando 
alguns dos integrantes 
do coral se apresenta-
ram na Casa Lar, em 
Canela. Nem todos os 
integrantes puderam se 
fazer presentes, mas a 

festa foi garantida com 
direito a comes e be-
bes patrocinados pelos 
coralistas. A Casa Lar 
é uma instituição que 
acolhe crianças e ado-
lescentes em situação 
de vulnerabilidade so-
cial.

Essa não foi a pri-
meira ação do coral Sol 
Maior. O grupo já rea-
lizou apresentações no 
Oásis Santa Ângela e no 
Hospital de Caridade 
de Canela, além de ter 
atuado na abertura da 
Semana do Idoso em 
2018 e na Árvore Can-
tante do Natal Luz de 
Gramado. “Hoje, o coral 
tem 23 integrantes no 
total, com uma turma 
que está junto há quatro 
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anos”, conta a profes-
sora e maestrina Liana 
Rübenich. Neste sábado 
(20), o coral Sol Maior 
cantará no condomínio 
Quinta da Serra, numa 
promoção para tam-
bém auxiliar a Casa Lar.

Conforme a pro-
fessora Liana, a UCS 
Hortênsias abriu uma 
oficina às terças-feiras à 
tarde, a fim de que no-
vos alunos seniores tra-

balhem as habilidades 
musicais e se unam, se 
quiserem, ao grupo de 
música.

As matrículas para 
a oficina de Canto Co-
ral, assim como outras 
do programa UCS Sê-
nior, estão abertas e 
podem ser realizadas 
no campus em Cane-
la. Para mais informa-
ções, o telefone é o (54) 
3282.5200.
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Prefeitura deve assumir
esgoto cloacal em Canela

Segundo o novo secretário de Meio Ambiente, Jackson Müller, diversas demandas serão enfrentadas

É na Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambien-
te, Urbanismo e Mobi-
lidade Urbana que se 
concentram os proble-
mas mais sérios da cida-
de de Canela. Entre eles, 
o recolhimento de lixo, o 
saneamento básico e as 
invasões e construções 
irregulares.

Nomeado recen-
temente, o secretário 
Jackson Müller recebeu 
a reportagem da Folha 
para falar sobre estes 
temas. Müller é biólogo 
e tem larga experiência 
na área ambiente, inclu-
sive com passagens pela 
Corsan, e, em Canela, 
vinha prestando con-
sultoria desde 2017 para 
melhorar o fluxo de li-
cenciamento ambiental, 
conhecendo, portanto, a 
realidade do Município.

“Canela não vem 

cuidando de sua princi-
pal riqueza, o meio am-
biente, a natureza, e para 
retomar estas ações nas 
quais a cidade já foi re-
ferência, iremos fazer um 
trabalho forte e precisa-
remos da colaboração da 
comunidade”, explica 
Müller.

Esgoto Cloacal 
deve ser
municipalizado
Classificado como 

um problema crônico e 
urgente, o tratamento 
do esgoto cloacal e am-
pliação da rede coletora 
é o tema que será en-
frentado primeiramente 
pela SMAUMU. Müller 
afirma que a Prefeitura 
já vem realizando es-
tudos e levantamentos 
no sentido de retomar 
este serviço, atualmente 
concedido para a Cor-

Jackson Müller

FOTO: FRANCISCO ROCHA

san.
“O que vem aconte-

cendo em Canela é um 
crime ambiental conti-
nuado, cometido pela 
Corsan, sem interferên-
cia do Município”, afir-

ma Jackson. “Estamos 
levantando o quanto 
estas estações de trata-
mento de Canela estão 
poluindo e pensando 
de que maneira iremos 
fazer este serviço funcio-

nar, não é possível que 
uma cidade como Ca-
nela continue jogando 
esgoto puro em seus ar-
roios”.

Controle rígido
das áreas invadidas
Um segundo tema 

que ganha relevância é a 
invasão de áreas verdes 
e construções irregiu-
lares. Segundo Müller, 
a Prefeitura já trabalha 
para levar água potável 
ao loteamento Edgar 
Haack, projeto que ser-
virá de piloto para ou-
tras áreas.

“Não é possível que 
em Canela, em pleno 
2019, as pessoas ain-
da bebam água poluí-
da, isso não é humano. 
Vamos implantar um 
projeto de abastecimen-
to destas comunidades, 
porém, ao mesmo tem-

po seremos rígidos com 
novas invasões. Não po-
demos permitir novas 
invasões na cidade”, diz 
o secretário, afirman-
do que com o cresci-
mento das construções 
irregulares crescem os 
problemas de saúde pú-
blica, além do crime de 
parcelamento irregular 
do solo e a violência no 
Município.

Na manhã de ontem 
(18) aconteceu uma reu-
nião no gabinete do Pre-
feito, com a presença do 
Ministério Público, Polí-
cia Civil e Brigada Mili-
tar, para traçar ações de 
combate às invasões e 
solução para as áreas já 
impactadas.

Em Canela, são pelo 
menos oito pontos crí-
ticos, como o Miroti, 
Pedreira, Lixão, e Vila 
Dante.
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Um laudo técnico 
encomendado pela 
Prefeitura em 2017 
mostra aquilo que a 
reportagem da Folha 
vem alertando desde 
2015, que as estações 
de tratamento de 
esgoto operadas pela 
Corsan poluem os 
cursos d’água, pois 
não tratam o esgoto, 
sendo meras caixas
de passagem

Área do antigo lixão da Santa Marta com 
mais de 25 construções irregulares

Coleta de Lixo
A coleta dos resíduos sólidos ur-

banos é outro tema tratado com ur-
gência, segundo Jackson. A ideia é, 
o mais breve possível, colocar uma 
licitação na rua dividindo o serviço 
em quatro etapas, uma concorrência 
para cada.

Uma empresa deve fazer apenas 
o serviço de coleta. “Precisamos ofe-
recer um serviço decente para a comu-
nidade, um recolhimento que cumpra 
o roteiro e horários estabelecidos, feito 
com capricho, o que não temos hoje”, 
afirma.

O segundo edital vai abranger o 
processamento, passando por tria-
gem e destinação. Um terceiro deve 
se ater ao lixo orgânico e verde e, fi-
nalmente, um quarto, para o trans-
porte até o aterro licenciado.

“Com este formato, acreditamos 
que possamos economizar até R$ 12 
mil por mês e ainda oferecer um servi-
ço de qualidade para a comunidade. 
Canela já foi referência nesta área e 
vamos voltar a ser. Precisamos reati-
var a educação ambienta e a comu-
nidade precisa reaprender a separar o 
seu lixo”, finaliza o secretário.

Separação e reciclagem do lixo devem ser
aprimoradas com edital a ser lançado em breve

FOTO: REPRODUÇÃO
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Novo alerta: você pode estar bebendo 
agrotóxico na água da torneira

Estudo com dados do Ministério da Saúde confirma presença de substâncias
tóxicas no abastecimento de água em diversas cidades da região

Cada vez mais, 
os brasileiros 
estão beben-
do agrotóxicos 

direto da torneira. Dados do 
Ministério da Saúde revelam 
que a água do brasileiro está 
contaminada com substân-
cias que podem causar doen-
ças graves. Maioria dos agro-
tóxicos encontrados estão 
abaixo do limite máximo es-
tipulado pela legislação bra-
sileira, mas acima da União 
Europeia.

Os dados são do Ministé-
rio da Saúde e foram obtidos 
e tratados em investigação 
conjunta da Repórter Brasil, 
Agência Pública e a organi-
zação suíça Public Eye, pu-
blicados no Portal Por Trás 
do Alimento, na Internet. As 
informações são parte do Sis-
tema de Informação de Vigi-
lância da Qualidade da Água 
para Consumo Humano (Si-
sagua), que reúne os resulta-
dos de testes feitos pelas em-
presas de abastecimento.

Os números revelam que 
a contaminação da água está 
aumentando a passos largos 
e constantes. Em 2014, 75% 
dos testes detectaram agro-
tóxicos. Subiu para 84% em 
2015 e foi para 88% em 2016, 
chegando a 92% em 2017. 
Nesse ritmo, em alguns anos, 
pode ficar difícil encontrar 
água sem agrotóxico nas tor-
neiras do país.

Embora se trate de in-

formação pública, os testes 
não são divulgados de forma 
compreensível para a popu-
lação, deixando os brasileiros 
no escuro sobre os riscos que 
correm ao beber um copo 
d’água.

A reportagem da Folha 
vinha alertando a presença 
de agrotóxicos na água distri-
buída pela Corsan na região, 
dado que foi corroborado 

no Por Trás do Alimento. Se-
gundo dados do Controle do 
Sistema de Informação de 
Vigilância da Qualidade da 
Água para Consumo Huma-
no (SISAGUA), do Ministério 
da Saúde, foram encontrados 
dois tipos de agrotóxicos na 
água de Canela, entre 2014 e 
2017, associados a doenças 
crônicas como câncer, defei-
tos congênitos e distúrbios 

endócrinos.
Em São Francisco de 

Paula, a situação piora, foram 
13 substâncias encontradas 
na água que sai da torneira, 
mesmo número de Nova Pe-
trópolis e Igrejinha. Para Pi-
cada Café não há dados, mas 
Bom Jesus, Taquara e outras 
cidades próximas também 
tem detecção de substâncias 
no abastecimento de água, 

com destaque para Caxias do 
Sul, com 27 agrotóxicos de-
tectados.

Vale lembrar que a água 
de Gramado é a mesma de 
Canela, logo, a presença de 
agrotóxicos deve ser a mes-
ma.

O Sisagua reúne os resul-
tados de testes que medem 
a presença de 27 agrotóxicos 
na água que abastece as ci-
dades. As informações são 
enviadas por autarquias esta-
duais, municipais e empresas 
de abastecimento. A lei bra-
sileira determina que os for-
necedores de água no Brasil 
são responsáveis por realizar 
os testes a cada seis meses e 
apresentar os resultados ao 
Governo Federal.

União regional
é a solução
Segundo o secretário de 

Meio Ambiente de Canela, 
Jackson Muller, somente um 
esforço conjunto dos municí-
pios da região, no sentido de 
proteger as bacias de capta-
ção, fiscalização e orientação 
aos agricultores pode ameni-
zar a presença destas subs-
tâncias na água da torneira.

Mais dados
Os dados completos, 

com a data e o número de 
amostras colhidas em cada 
cidade podem ser conferidos 
no endereço www.portras-
doalimento.info.
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Palácio dos Festivais: documentário 
mostra que pessoas com síndrome de 

Down podem ter mais autonomia
Diretor do projeto palestra sobre o tema, em agosto, na Coopec em Canela

Viver uma vida 
com mais autonomia 
e independência são 
metas alcançáveis para 
as pessoas com defi-
ciência. Estes foram os 
resultados da imersão 
“Expedição 21”, rea-

lizada em novembro 
de 2018, em Florianó-
polis, com o objetivo 
de desenvolver a inde-
pendência e autono-
mia de 18 adultos com 
síndrome de Down 
(sem a presença dos 

seus pais). A experiên-
cia, que foi gravada, foi 
apresentada dia 18 de 
julho, no Palácio dos 
Festivais.

Com duração de 70 
minutos, o documen-
tário (que deve chegar 
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as plataformas digitais 
ainda em 2019) mos-
tra os bastidores dos 
quatro dias da Expedi-
ção, as conquistas dos 
participantes após ex-
periência, e como eles 
conseguiram quebrar 
seus próprios limites 
para se reconhecerem 
como adultos.

A produção contou 
com a participação de 
especialistas da área 
da Saúde e Educação 
do País como o médico 
geneticista Zan Mus-
tachi, o neurocientista 
e neurocirurgião Fer-
nando Pinto Gomes, a 
doutora em Educação 
e pesquisadora Cari-

na Streda e a médica e 
pesquisadora do Hos-
pital Albert Einstein, 
Ana Cláudia Brandão. 

A iniciativa do pro-
jeto Cromossomo 21 é 
do Educador Social (e 
também premiado di-
retor de cinema pelo 
filme “Cromossomo 
21”) Alex Duarte.

Palestra na Coopec
O grupo de apoio 

à adoção, Construindo 
Amor, de Canela promove 
no próximo dia 02, no sa-
lão de atos da Coopec, uma 
palestra com o diretor Alex 
Duarte. O evento é aberto 
ao público e tratará dos te-
mas relacionados ao proje-
to Cromossomo 21.

Ainda, no dia 28, os vo-
luntários do Construindo Amor promovem a venda de um galeto para anga-
riar fundos que subsidiam as atividades.

Informações pelos fones: (54) 98148-0090 e (54) 98144-9600.
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Roraty de Canela
tem nova diretoria

Bastante prestigia-
da, a posse da nova Di-
retoria do Rotary Club 
de Canela para o ano 
rotário 2019/2020 foi 
realizada no último dia 
08, um encontro festivo 
marcado pela alegria e 
descontração. A nova 
presidente do Rotary 

Clube de Canela para 
a gestão 2019/2020 é a 
rotariana Jussara Re-
gina Bonalume, Drian 
Lacerda, é o novo presi-
dente do Rotaract Club.

Entre os presen-
tes, o Governador 
2019/2020 do distrito 
4670, Osvaldo Petersen 

Filho e sua esposa Alda 
Maria. Também acon-
teceu a admissão do 
novo membro do Rota-
ract, Wesley de Matos 
Fischer e, ainda, a en-
trega, pelo governador, 
do Título Paul Harris 
para o Juliano Dinne-
bier.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Mundo a Vapor
promove Encontro dos

Personagens neste sábado
Evento marca a celebração do Dia do

Amigo e será realizado às 15 horas

Inverno, férias e Dia 
do Amigo. A época mais 
fria do ano é também a 
mais desejada para apro-
veitar o melhor da Serra, 
por isso o Mundo a Vapor 
criou uma programação 
especial para o sábado, 
dia 20 de julho – quando é 
celebrado o Dia do Ami-
go. Nesta data, às 15 ho-
ras, o Mundo a Vapor vai 
realizar o 2º Encontro dos 
Personagens – Amigos do 
Pepe. Será uma tarde de 
muita alegria e brinca-
deiras com a presença de 
personagens de diversos 
atrativos turísticos de Ca-
nela e Gramado.

Peppe será o anfitrião do 2º Encontro
dos Personagens, neste sábado, dia 20

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Proseando
Nesta volteada inverneira, estendo a tropa do 

pensamento, sigo acolherando recuerdos, ao passo 
lento e reponto as páginas do velho livro amarelado 
do Aureliano de Figueiredo Pinto “Romances de Es-
tância e Querência”, o velho doutor sabia das pala-
vras. Seus versos me acompanham de longe. 

Chimarrão da madrugada
Autoria: Aureliano de Figueiredo Pinto 

Não sei por que nesta noite
o sono velho cebruno
Ergueu a clina e se foi!
E eu que arrelie ou me zangue.

Tenho olhos de ave da noite, 
ouvidos de quero-quero
cordas de viola nos nervos
e uma secura no sangue. 

Então, da marquesa salto
e vou direto ao galpão: 
bato tição com tição 
e a lavareda clareia 
os caibros do galpão alto. 

Já a cuia bem enxaguada, 
corto um cigarro daqueles 
de reacender vinte vezes 
num trote de quatro léguas 
de uma chasqueira troteada..... 

Nesta primeira estrofe - o sono do madrugador 
é “pingo caborteiro” que logo se arisca e se perde er-
guendo a clina; mesmo que o peão não queira e por 
isso se zanga e se arrelia, o sono se vai. 

Na segunda estrofe - o peão está desperto, como 
as aves da noite, alerta como os “quero-quero”, an-
sioso, tenso como cordas de viola. 

Na terceira estrofe - salta da “marquesa” (uma 
espécie de sofá de palha sem encosto). Vai ao galpão 
e atiça os tições (resto de fogo, lenha ainda em brasa), 
o fogo acende, sendo a única luz que clareia até os 
caibros do galpão. 

Na quarta estrofe - inicia o ritual quase sagrado 
de cevar o mate, prepara um cigarro geralmente de 
palha, feito para o dia, cada légua equivale a cerca de 
6660 metros, para o campeiro a “chasqueira” signi� -
ca “percorre a larga distância em trote largo, incômo-
do, demorado”. 

Este pequeno fragmento, do poema de Aureliano 
evidencia toda a riqueza do vocabulário antigo, pre-
ciosidades do dia a dia que o autor soube descrever 
em cada verso. 

Somos os guardiões desta fala simples, única e 
autêntica, seguimos proseando a cada mate preser-
vando a nossa identidade.

Convido a todos os leitores a participarem da 
Festa Colonial de Canela. No domingo, às 14h o Gru-
po de Danças Os Tapejaras, do Piquete de Laçadores 
Zezé Cardoso, fará a sua apresentação. Venham pres-
tigiar! Mil Gracias.

Campanha do Alimento 2019 
da Florybal foi um sucesso

Motivados pela Campanha 
do Alimento criada pelo Parque 
Terra Mágica Florybal, a comu-
nidade gaúcha soube fazer a di-
ferença bene� ciando milhares 
de pessoas através da doação de 
mais de 30 mil toneladas de não 
perecíveis e de 13 mil litros de 
leite além de centenas de produ-
tos de higiene.

A iniciativa do Parque mos-
tra a fórmula de criar uma rede 
do bem bene� ciando a todos os 
envolvidos. Através da doação 
de milhares de ingressos para 
entidades carentes cadastradas, 
o projeto promove a motivação 
da comunidade para conhecer 
de perto as entidades da sua re-
gião e assim, através da doação 
de alimentos não perecíveis e de 
higiene, ganhar ingressos para se 
divertir com toda a família.

A Campanha é voltada para 
todos os moradores do Rio Gran-
de do Sul e se divide em três eta-
pas anuais consistindo na troca 
de alimentos por ingressos do 
Parque.

Nas duas primeiras etapas 
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Academia Neusa Martinotto
premiada no ABC Festival Infantil

A Academia Neusa Martinot-
to participou no último domingo 
(14), da 4º edição do ABC Festival 
de Dança, em Porto Alegre.

Assim como em um Festival 
de Dança, o evento analisa as co-
reogra� as através de uma roda 
de conversa, comentando e es-
cutando, promovendo uma tro-
ca de informações e crescimento 
entre todos os pro� ssionais.

Na ocasião, a Academia le-
vou para os palcos do Festival, 
três coreogra� as: “Doce Infân-
cia”, na modalidade de Jazz, 

coreogra� a de Carla Oliveira, 
com os bailarinos Antônio Dias 
e Isabelle Stopassola; “Floris-
ta”, na modalidade de Dança 
Cigana, coreogra� a de Melissa 
Rossi, com a bailarina Liz Maia 
Putten e “Ciranda para a Água”, 
na modalidade de Jazz, coreo-
gra� a de Carla Oliveira, com os 
bailarinos Antonio Dias, Isabel-
le Stopassola, Mariana Cardoso 
e Maria Clara Pinto, sendo esta 
coreogra� a premiada como 
“Destaque Coreográ� co” de 
todo o festival.

deste ano cerca de 20 mil visi-
tantes utilizaram os ingressos da 
Campanha e foram arrecadados 
mais de 30 toneladas de alimen-
tos e de 13 mil litros de leite, além 
de centenas de produtos para hi-
giene, bene� ciando 23 entidades 
carentes, da região e do Estado.

A meta para a terceira fase 
que será de 16 de agosto até ou-
tubro pretende aumentar o nú-
mero de doações e de entidades 
bene� ciadas. A oportunidade 

para cadastramento de novas 
instituições, que devem ser sem 
� ns lucrativos, está aberta.

Podem se inscrever para par-
ticipar toda instituição que ne-
cessite servir alimentos aos be-
ne� ciados como lares e abrigos 
para idosos, adultos ou crianças, 
creches, hospitais, APAES e ou-
tras entidades sem � ns lucrati-
vos. Basta entrar em contato com 
Taís, no e-mail comercial1@par-
queterramagica¬ orybal.com.br .
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Trenzinho é nova atração da 
Estação Campos de Canella
Além de oferecer 

opções de gastronomia, 
lazer e compras, agora a 
Estação Campos de Ca-
nella também tem uma 
atração para a criança-
da: o Trenzinho da Es-
tação. São três miniva-
gões puxados por uma 
minilocomotiva que irá 
andar pelo complexo 
que fica no centro de 
Canela. 

O passeio estará 
disponível diariamente, 
das 13h às 20h, e o valor 
será de R$ 10 por pessoa. 
A central de tíquetes e a 
plataforma de embar-
que do Trenzinho ficam 
no Largo Benito Urbani. 
Não há idade mínima 
(nem máxima!) para os 
passageiros da atração.
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Mini locomotiva e vagões irão circular
diariamente pelo Largo Benito Urbani

Primeira reunião sobre a Semana
Farroupilha reúne entidades em Canela

A primeira reunião 
alusiva à Semana Far-
roupilha deste ano foi 
realizada na Secretaria 
de Turismo e Cultura na 
terça-feira (16), à noi-
te. Estiveram presentes 
representantes do CTG 
Querência de Canela, 
do CTG Tropeiro Ser-
rano (UCS), do DTG 
Amigos Estancieiros, 
do DTG Chaleira Preta 
(Escola Neusa Mari Pa-
checo) e do grupo Os 
Tapejaras.

O encontro foi 
coordenado pelo di-
retor de Cultura Tiago 
Melo e pelo curador do 

evento, Márcio Cavalli. 
Melo, primeiramente, 
divulgou que a Semana 
Farroupilha será reali-
zada no Espaço Rural, 
anexo ao Centro de Fei-
ras. "Não será algo como 
se fosse uma Festa Colo-
nial, pois teremos uma 
formatação diferente", 
comentou.

Já o curador expli-
cou que a edição deste 
ano sofreu cortes na 
programação inicial-
mente definida devido à 
necessidade de destinar 
recursos para o Hospital 
de Caridade, que está 
sob intervenção do Mu-

nicípio. Mesmo assim, 
o sucesso estará garan-
tido na parte artística, já 
que estão confirmados 
grandes nomes como 
Luiz Marenco, Os Serra-
nos e Os Tiranos.

A Semana Farrou-
pilha de Canela terá 
sua parte cultural bem 
presente junto ao pú-
blico estudantil, com 
encontros de inverna-
das, palestras, oficinas 
e torneio de vaca-pa-
rada como integrante 
da Olimpec. O foco do 
evento é a educação, a 
inserção na cultura gaú-
cha, o que se dá muito 

fortemente pelas esco-
las. Ano passado, Ca-
nela teve uma das mais 
completas programa-
ções direcionadas aos 
estudantes de todo o es-
tado, pois levou desde 
oficina de encilha a ci-
nema, além de envolver 
estudantes do Ensino 
Superior.

O Movimento Tra-
dicionalista Gaúcho 
(MTG) definiu "Vida e 
Obra de Paixão Côrtes" 
como tema dos Feste-
jos Farroupilhas deste 
ano. "Em 2017, Cane-
la foi a única cidade a 
homenagear os 90 anos 

do Paixão em vida, pois 
sabíamos do seu estado 
de saúde – tanto que ele 
faleceu no ano seguinte. 
Será um mérito repetir 
essa homenagem, ago-
ra póstuma. E também 
teremos destaque para 

uma programação em 
homenagem à mulher 
gaúcha, tema anual de-
finido pelo MTG", diz o 
curador. A programa-
ção completa deverá ser 
divulgada até meados 
de agosto.
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Gramadotur
marca os 100 dias 
para o Natal Luz

de Gramado
A Gramadotur, Au-

tarquia municipal res-
ponsável pelo Natal Luz 
de Gramado, reuniu, na 
manhã desta terça-fei-
ra (16), as equipes de 
produção e direção dos 
grandes espetáculos do 
maior evento natalino 
do Brasil. O encontro 
denominado de “Reu-
nião dos 100 dias” acon-
teceu no ExpoGramado 
com a presença dos di-
retores da Gramadotur, 
funcionários da Autar-
quia e do Presidente do 
Conselho de Adminis-
tração, Telmo Freitas. 
O Presidente da Grama-
dotur, Edson Nespolo, 
considerou um marco 

o encontro a cem dias 
do início do 34º Natal 
Luz. “Estamos renovan-
do tudo”, disse Nespolo 
que destacou as equipes 
que trabalham em mui-
ta sintonia nos quatro 
grandes espetáculos.

Com o slogan “Aqui 
a Magia é Real”, cada di-
retor apresentou o que 
está sendo projetado 
em cada espetáculo.

FOTO: CLEITON THIELE
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VENHA APRENDER COM JESUS, VENHA FICAR
SOB OS CUIDADOS DO VERDADEIRO PASTOR! 

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 

SAMUEL MORREU, E AGORA?
Na Bíblia, está relatada a história de Davi, consta-

tando que, desde o início de sua vida como rei, ele teve 
o apoio do profeta Samuel, que buscava em Deus a dire-
ção para todas as coisas, referentes ao seu reinado. Con-
tudo, em 1Samuel 25, verificamos que Samuel morreu, 
tendo Davi de aprender a depender exclusivamente de 
Deus.

 Esse foi um momento difícil para Davi, pois ele teve 
de aprender a buscar, diretamente em Deus, as respos-
tas e direções para sua vida pessoal e para o reino. Mas, 
Davi alcançou intimidade com Deus, tornando-se um 
rei abençoado com um reino abençoado, pois ouvia e 
obedecia a Deus.

 Você depende de Deus? Você tem intimidade para 
ouvi-Lo e para obedecer-Lhe? Aprenda a depender de 
Deus, lendo a Bíblia e extraindo dela princípios a serem 
aplicados em sua vida diária.

Para ver e ouvir essa mensagem
acesse o Blog da TV Menorah

Oração “Andar no Espírito
Ser pleno do Espírito Santo"  

Bendito Pai Celestial, em Nome do Senhor Jesus 
Cristo, quero hoje andar no Espírito. Eu reconheço que 
apenas quando o Espírito vive a vida do Senhor Jesus 
Cristo em mim é que sou capaz de escapar das obras da 
carne.

Eu quero que o Espírito Santo traga toda a obra da 
crucificação e da ressurreição de Cristo para a minha 
vida no dia de hoje. 

Eu peço que o Espírito Santo produza o Seu fruto 
em todo o meu ser e que derrame em meu coração um 
grande amor pelo Pai Celestial, pelo Senhor Jesus Cristo 
e pelos que me cercam.

Perdoa-me amado Espírito Santo por todas as vezes 
em que O entristeci ou O extingui dentro de mim. Capa-
cita-me a reagir à Tua graça e a ser sensível à Tua voz. 
Garanta-me o desejo e a capacidade de ser obediente à 
Tua preciosa Palavra.

Dá-me o discernimento para fugir do engano dos 
falsos espíritos. Quero que o Espírito Santo encha todo o 
meu ser com a Sua presença e me controle pela fé.

 Eu coloco minha vitória sobre a carne completa-
mente nas mãos do Espírito Santo, deixando que Ele me 
controle neste dia. Em Nome do Senhor Jesus Cristo, eu 
aceito toda a plenitude do Espírito Santo em todos os 
setores do meu ser no dia de hoje. Amém.

Festa Colonial: a valorização 
das comunidades rurais

A partir de 20 de 
julho até 4 de agosto, a 
26ª Festa Colonial traz 
ao centro de Canela 
uma variedade de pro-
dutos coloniais feitos 
nas comunidades rurais 
do município. Além de 
conferir a gastronomia 
típica e levar para ca-
sas geleias, conservas, 
massas, pães e cucas, o 
visitante poderá desfru-
tar de uma intensa pro-
gramação cultural, que 
pode ser conferida na 
íntegra no www.portal-
dafolha.com.br.

Integrar a comuni-
dade rural ao turismo 
local, visando apresen-
tar o trabalho, a cultura 
e a gastronomia é o ob-
jetivo da Festa Colonial, 
uma promoção da Pre-
feitura de Canela, por 
meio das Secretarias 
de Turismo e Cultura, 
Fazenda e Desenvol-
vimento Econômico e 
Obras, Serviços Urba-
nos e Agricultura, com 
apoio do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais e 
Emater.

“Será uma gran-
de festa que chega aos 

seus 26 anos e que vem 
registrando um sucesso 
maior. Esse sucesso re-
presenta a valorização 
do trabalho das pessoas 
que vivem da agricultu-
ra, do produto colonial 
e seu sabor único”, des-
taca o Secretário de Tu-
rismo e Cultura, Ângelo 
Sanches.

Neste ano, 21 fa-
mílias participarão do 
evento comercializando 
seus produtos e divul-
gando suas tradições, 
representando diversas 
localidades do interior 
de Canela. Nas bancas e 
fornos do espaço Cane-
la Rural, o público po-
derá adquirir produtos 

fresquinhos e saborear 
delícias como: cucas, 
bolos, compotas, pas-
téis, além dos famosos 
bolinhos de batata e 
aipim. As comidas típi-
cas do interior também 
integram os cardápios 
de três restaurantes que 
serão instalados na es-
trutura do evento.

As soberanas Manuella Spier Gaberlon, rainha; 1ª Princesa, Julia
Gabrielle Trein Dornelles e a 2ª princesa, Jullia Raiane de Moraes

Martins estarão recepcionando a comunidade canelenses e visitantes
no evento, que acontece no espaço Canela Rural, ao lado do Centro de

Feiras e é aberto diariamente das 10h às 22h, com entrada franca
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Domingo tem seleção de
figurantes para o Desfile de Natal

A produção do 
Desfile de Natal – A Ma-
gia de Noel, uma das 
atrações do 34º Natal 
Luz de Gramado reali-
za no próximo domin-

go, dia 21 de julho, às 
10 horas, audição para 
seleção de figurantes e 
público em geral para 
participar do espetá-
culo. A seleção é para 

crianças e adultos. 
Além disso, a Produção 
do Desfile necessita de 
homens com barba e 
pessoas do sexo mas-
culino acima de 1,80 m 

de altura.
As Inscrições de-

vem ser feitas no lo-
cal e no dia. A seleção 
acontece no ExpoGra-
mado.

Show de flamenco encerra as atividades 
do mês no Estúdio de Pesquisa

Finalizando a programação 
de Dança Flamenca do Estúdio 
de Pesquisa Teatral Lisi Berti, o 
Aroma Literário traz a Canela 
três talentos do Flamenco.

Duas oficinas de dança fla-
menca, com a professora Edel 
Ramos ocorreram no Estúdio 
no decorrer do mês de julho e, 
para encerrar, um show com 
Ana Cândida Amaral, bailari-
na e diretora da Campana Fla-
menca de Novo Hamburgo; 
Ana Medeiros, bailarina e co-

reógrafa, ganhadora de vários 
Troféus Açorianos de dança; e, 
Bianca Benvenutto, bailarina, 
coreógrafa e membro do Gru-
po Palo Santo de Porto Alegre, 
no palco do Aroma Literário, às 
20h, no próximo dia 27.

Será uma noite muito es-
pecial, que certamente ficará 
na memória dos amantes dessa 
dança folclórica.

Ingressos antecipados, 
com valor de 35 reais no Aroma 
ou pelo Whats (54) 99912-1309.
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:: Quer que o seu pequeno apareça na 
coluna mais fofa da Folha? Entre em 
contato com a gente pelo e-mail arte@
folhadecanela.com.br ou pelos what-
sapp’s da redação: (54) 98429.7910 e 
(54) 3282.2739 (Business) ::

No último dia 11 a doce Alice  completou 
seu 1 aninho! Felicidades!!!

Ensaio para comemorar 3 aninhos do
João Paulo que será dia 24 de julho.

Existe coisa mais fofa do que eu?
Pedro Lacerda, 3 meses de muito amor!

1 aninho da princesa Lavínia Bonetto! 
Beijocas dos papais Elaine e Rainer

João Lucas, Rei do Amendoim e
Emanuele, Rainha da Pipoca no

Arraiá da Oficina da Criança

8 meses da borboletinha Eduarda
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Pizzaiolo da The
Petit fica entre os

10 melhores na 
"Olimpíada da
Pizza" na Itália

A Pizzaria The Petit, 
de Canela, acaba de ga-
nhar um lugar de desta-
que entre as melhores 
pizzarias do mundo. O 
pizzaiolo da casa Mar-
cos Roberto de Olivei-
ra representou o Brasil 
na terra conhecida por 
ser o berço da clássi-
ca margherita, a cida-
de italiana de Nápoles 
onde na última semana 
aconteceu a Olimpia-
di della Vera Pizza Na-
poletana (Olimpíada 
Internacional de Pizza 
Napoletana) e ficou em 
7º lugar na modalidade 
para profissionais com 
menos de 35 anos.

Em abril, ele ven-
ceu a etapa brasileira 
da competição, rea-
lizada em São Paulo. 
Na ocasião, concorreu 
com outros 32 pizzaio-
los do Brasil. Oliveira 
começou trabalhando 
como garçom em uma 
pizzaria tradicional, 

mas logo partiu para 
a cozinha interessado 
em participar no pre-
paro das pizzas. Na 
Itália, o desafio foi as-
sar uma pizza marina-
ra ou margherita junto 
aos demais vencedores 
de cada país. Segundo 
Marcos, o pizzaiolo que 
faz napoletana preci-
sa ter cuidado com a 
hidratação da massa e 
com a temperatura do 
forno, mas “o principal 
é fazer com amor”. 

Trabalhando na 
The Petit há três anos, 
ele diz que participar 
da Olimpíada na Itália 
foi uma oportunida-
de única que a pizza 
proporcionou. “Estar 
no berço da pizza com 
outras pessoas apaixo-
nadas pelo que fazem 
e atentas aos detalhes 
rendeu muito aprendi-
zado que, com certeza, 
será trazido para Cane-
la”, conta.
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44  publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Tequila Baby na Temporada de Inverno

Os amigos Alan Martins, Murilo Dias Bomm e Iury Willrich
prestigiaram o show do rock gaúcho do Tequila Baby, na
Temporada de Inverno de Canela.

FOTO: CLEITON THIELE

Remy Willrich criador do presépio vivo, ao
lado de sua esposa Maria das Graças, foi

homenageado no lançamento do 32° Sonho
de Natal, recebendo o livro Três décadas de
um Sonho de Natal, do autor Márcio Cavalli.

A proprietária das Lojas Pompéia Carmen
Ferrão recebeu um grupo de convidadas
com o Papo Fashion, onde Mariah Rossi
desfilou na passarela apresentando as

tendências propostas pela loja.

A artista plástica Rita Gil, convidada a
participar na criação dos mimos do Convention 
com uma arte regional, ao lado do presidente 

do  Gramado-Canela Convention e Visitors
Bureau Região das Hortênsias, Eduardo

Zorzanello, em um café da manhã realizado
no Hotel Saint Andrews, onde destacaram

as captações e projetos realizados.

FOTO: DINARCI BORGES

FOTO: CLEITON THIELE

Quem assume a parte gastronômica do Pampa
Fest são Mateus José da Silva, da Cervejaria 
Farol e Josiano Schmitt, do Restaurante Malbec, 
com chope e churrasco durante as 8h de 
evento, no dia 21 de julho, no Gazebo Cultural.
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Chef Israel Dedéa assina o menu do Acris -
Cozinha de Origem, novo restaurante de

Gramado, localizado junto ao Hotel Serrazul.

FOTO: SERGIO AZEVEDO

Fernanda Chies, Carol Bertoglio, Amanda
Selbach, Karen Dinnebier no Wood Night que 

terá edição extra em julho no dia do amigo, 20/07.

FESTEJAR
GRAMADO 2020
na Inesquecível

Casamento Week.

Tati Noel, diretora 
da FESTEJAR GRAMA-
DO, receberá convida-
dos especiais dia 20 de 
julho, às 18h, na Villa 
Bertti, em Gramado, 
para anunciar novi-
dades da edição 2020: 
data e novo local. A IC 
Week, um dos mais 
importantes eventos 
do mercado weeding, 
será realizada pela 
primeira vez em Gra-
mado, dias 19, 20 e 21 
de julho, e a FESTEJAR 
terá estande no even-
to. A 5ᵃ edição da FES-
TEJAR GRAMADO será 
dias 23 e 24 de maio, 
na Expo Gramado.
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Que ensaio gestante
é esse... Greice

Dapper divando!

Família Morita registrando felizes momentos

Silvana, divando nesse Ensaio
Fotográfico de inverno!

O Diretor André Toledo, 
Priscilla e Lavínia no Arraial

da Escola Dante Bertoluci!

Luciana a espera da
pequena Lavínia!
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Equipe Oficina da Criança no Arraiá da 
escolinha que aconteceu no último dia 13
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Cuidado extra em tudo que fizer, com 
atenção especial para não negligen-
ciar. Cuidado com prazos e respon-
sabilidades. O que não for cumprido 
como prometido será cobrado. Você 
também pode ter conflitos entre 
família e trabalho, assuntos pessoais 
e sociais. 

É hora de repensar metas e projetos. 
Importante focar nas mudanças que 
deseja fazer, no que quer e precisa 
mudar em sua vida. Cuidado com 
as palavras, é melhor repensar o 
assunto antes de expor uma ideia. E 
cuidado especial com o risco aumen-
tado de brigas em família. 

É hora de rever ideias, posturas, pa-
drões, valores e comportamentos. É 
o período ideal para rever sua vida, 
incluindo coisas do cotidiano como 
rotina e agenda, às coisas mais im-
portantes, como suas prioridades, 
gostos e assuntos específicos. 

Alguma coisa precisa mudar em 
você e em sua vida. Não tenha medo 
disso. Aproveite a fase para repen-
sar padrões, imagem, comporta-
mentos, valores. Suas relações estão 
em pauta e alguns assuntos mais 
intensos e delicados podem trazer 
revelações e mudanças. 

Um período para ficar mais reser-
vado, mais quieto em seu canto. 
Importante olhar para dentro, 
cuidar dos assuntos espirituais e 
aproveitar esse período para olhar 
para seus sonhos e buscar mais 
autoconhecimento. 

Antes de seguir em frente, faça uma 
pausa e tenha certeza do que quer 
e do que está fazendo. Assuntos do 
passado podem vir a tona e talvez 
alguma coisa precise ser refeita, 
revista ou retomada. Busque seus 
velhos sonhos e pense de forma 
concreta em como realizar.

Assuntos de família ou do passado 
podem vir à tona pedindo algu-
ma solução. Assuntos de trabalho 
também podem precisar de mais 
atenção e você precisa ter cuida-
do para não negligenciar com as 
responsabilidades, especialmente o 
que envolve prazos.

Você precisa repensar muita coisa 
antes de seguir em frente. O pe-
ríodo também pede mais atenção 
ao dirigir e se locomover, por-
que há um risco aumentado de 
acidentes. Os acidentes também 
podem ser emocionais, por conta 
das palavras.

Não gaste dinheiro à toa. Assuntos 
antigos podem pedir uma atenção 
especial nesse momento e tudo 
que volta é porque não ficou bem 
resolvido. Assuntos delicados nas 
relações precisam ser conversados 
e talvez recombinados.

Alguma coisa importante deve 
acontecer essa semana. A vida 
pode te colocar diante de uma 
situação mais complicada, de uma 
decisão importante, de algo que 
chega em seu extremo. Cuidado 
extra com a saúde, há risco de bai-
xa de energia e resistência. 

Olhe para dentro. E preserve-se sem-
pre que puder. Não é semana para 
expor demais sua imagem, nem para 
falar sobre as coisas mais íntimas e 
importantes. Assuntos do passado 
podem vir com força e precisam ser 
resolvidos

Repense seus projetos e metas. 
Repense também seus grupos e 
amizades. Retome antigos praze-
res e leve-se mais a sério. Algum 
assunto importante pode pedir 
atenção, pode ser alguma coisa do 
passado, ligada a suas relações. 
Sente, converse e resolva. Confie 
mais em você mesmo.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6168 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: PAULO RICARDO BUENO, natural deste Estado, 
nascido na Cidade de Novo Hamburgo, auxiliar de motor-
ista, solteiro, domiciliado e residente na Rua José Pedroso 
Velho, nº 750, Bairro Distrito Industrial, nesta Cidade e 
KEDMA MARIA DOS SANTOS, natural do Estado de 
São Paulo, nascida na Cidade de São Bernardo do Campo, 
camareira, divorciada, domiciliada e residente na Rua José 
Pedroso Velho, nº 750, Bairro Distrito Industrial, nesta Ci-
dade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da 
lei.

Canela, 11 de Julho de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

• Comunicamos o falecimento da Sra. Maria
Natalina Ferreira, aos 58 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na
capela 02 do São Lucas, e o sepultamento dia 
11/07/2019 as 16:30 no Cemitério Municipal.

• Comunicamos o falecimento da Srª Iolanda
da Silva aos 85 anos, residente no bairro Santa 
Terezinha na cidade de Canela, era divorciada
e deixa seus filhos Luiz, Neuza e Virvi. Seu
corpo foi velado na capela 01 do São Lucas,
e o sepultamento dia 10/07/2019 as 17:30 no
Cemitério Municipal De Canela.

> Edital de Casamento nº 6169 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: THIAGO BORGES XAVIER, natu-
ral deste Estado, nascido na Cidade de Pelotas, servidor 
público, solteiro, domiciliado e residente na Rua Jurgens 
Hans Hubbe, nº 417, Centro, nesta Cidade e DAIANE 
RUZANSKI, natural do Estado do Paraná, nascida na 
Cidade de Itapejara d’Oeste, do lar, divorciada, domicili-
ada e residente na Rua Jurgens Hans Hubbe, nº 417, Cen-
tro, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-
se na forma da lei.

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

Registradora

Ofício SMGPG/DLC n.º 266/2019

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

ALTERAÇÃO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
02/2016 – Chamamento Público para Credenciamento de 
empresas para serviços de exames anatopatológicos e ci-
topatológicos, para usuários do SUS.

ALTERAÇÃO EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
01/2019 – Credenciamento de profissionais especializa-
dos, para prestarem serviços de saúde, para atendimento 
aos usuários do SUS.

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

EDITAL DE SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA 06/2019– 
Contratação de Agência de Publicidade.

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 05/2019 – Creden-
ciamento de empresas para vagas em regime Asilar para 
usuários da SMADSCH.  

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 32/2019 – Contratação 
dos serviços de imprensa Municipal, Estadual, Nacional e 
Internacional para 32º Sonho de Natal de Canela 2019.

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 76/2018 - Contratação 
de empresa para prestar serviços de perícia médica.

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 17/2019 – Registro de 
preços para aquisição de fórmula Láctea, para o programa 
PAN.

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 12/2019 – Contra-
tação de empresa para reforma da quadra poliesportiva 
descoberta da EMEIEF Dante Bertolucci.

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 09/2018 -  Alienação atra-
vés de permuta de Imóvel de propriedade do Município, por 
área construída da EMEI Adalberto Wortmann (Tio Beto).

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, 18 de julho de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 44

FDE
LABUTAR

FUMARTED
XERELETE
OGXAAS

EDERCASA
ERICMP
CARABINA
ADSOROR

APOSTAZE
IMERSOC
TALAARI
ADIDOED
LACONICO

Comédia
de Sha-

kespeare
(Lit.)

Local de 
despedi-
das de

solteiros

Tipo de
fita

adesiva

(?) ama-
nhã!, sau- 
dação de
despedida

Erguidas; 
levanta-

das

Aquele
que

deixou de
ser visto

(?) Jofre:
o Galo de

Ouro
brasileiro

Demons-
trar con-

tenta-
mento

(?)
Haddad,

diretor de
Teatro

(?)
Clapton,
cantor de
"Cocaine"

(?)-festas: 
cumpri-
mento

natalino

Alimento
preferido
do esquilo

Espingar-
da de
cano

estriado
Desafio do

jogador
no

cassino
(?)

Ramalho,
cantor

brasileiro

Mergu-
lhado num

líquido

Tecla de 
gravado-

res

Chicote de
uma só

tira

(?)
Peixoto,
repórter
da TV

Funcionário
agregado
da embai-

xada

(?) Motta,
cantor de
"Fora da

Lei"

Econômi-
co no
falar

Operação
bancária
Lago, em
francês

(?) de chá:
confeitaria

Capado

Freira
Taxa de juro
básico, no
Brasil (sigla)

Lidar;
trabalhar 

Movimen-
tação de
recursos, 
é observa-
da na Bolsa
de Valores

Hábito do
tabagista 
Peixe cin-
za-azulado

3/lac. 4/amir. 5/adido — sóror. 6/imerso.

... até no sábado,
né, coirmão?

Tudo tranquilo
aqui no Sul...

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, Leiloeiro Público Ofi cial e Rural, ou sua preposta, devidamente autorizados pelo 
EXMO. SR. DR. EXMO. SR. DR. CARLOS EDUARDO LIMA PINTO, MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA JUDI-
CIAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS. Processo nº: 0661140002580; Natureza: Execução Fiscal do 
Município; Exequente(s): Município de São Francisco de Paula; Executado(s): Elio Wink e  Cotiza S.A torna 
público através do presente edital que procederá à venda em público, na modalidade LEILÃO PRESENCIAL / 
ONLINE, será realizada na forma das seguintes Leis: LEI nº 13.105/2015 NCPC em seus artigos 879 a 903, LEI 
6.830 Execução Fiscal, DECRETO 21981/32 Profi ssão Leiloeiro, LEI 4.021 Leiloeiro Rural, LEI nº 13.138 Leilão 
Online, e LEI nº 5.172/1966 art. 130 CTN, do seguinte,  imóvel: Um terreno com área de seiscentos metros 
quadrados (600,00m²), constituído pelo lote nº. 8 da quadra I, 3º e 4º Setores do Loteamento Colinas de 
São Francisco, nesta cidade, adquirido conforme consta da Matrícula nº. 4.362 do livro 2-Z, atual 5.729, 
com as seguintes confrontações: pela frente, com a Rua C, onde mede 20,00m; pelo lado esquerdo, com o lote 
9, onde mede 30,00m; pelos fundos, com o lote 15, onde 20,00; e pelo lado direito, com o lote 7, onde mede 
30,00m. O terreno dista 210m da RS-020. ÔNUS E GRAVAMES: R.1/5.729, R.2/5.729. Matrícula obtida no 
processo, datada de 05/04/2016, sem alteração até a data de 21/06/2019.1º LEILÃO: 05/08/2019, às 10 horas, 
igual ou superior Avaliação: R$ 8.000,00 (oito mil reais); 2º LEILÃO: 16/08/2019, às 10 horas, maior oferta, 
igual ou superior a R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Propostas de parcelamento, somente serão 
aceitas se apresentadas por escrito, antes de cada leilão, conforme condições específi cas contidas no edital 
de leilão. O pagamento da arrematação/comissão do leiloeiro deverá ser efetuado à vista, exclusivamente em 
cheque, este emitido pelo comprador/arrematante, mais 10% de comissão do leiloeiro. É de inteira responsa-
bilidade do adquirente o pagamento do itbi e demais despesas de transcrição, publicação de editais - anúncios 
e matrícula atualizada. Local: LOCAL/INFORMAÇÕES: Escritório Alexsandro Leilões, sito à Rua Assis Brasil, 
92, Sala 2 - Piso Superior, Centro, São Francisco de Paula/RS - CEP 95400-00 e através do website www.ale-
xsandroleiloes.com.br será obrigatório o cadastramento completo para lances online, com até 24 horas de an-
tecedência do Leilão presencial; para o Leilão presencial é necessária a chegada com antecedência de 30 min. 
para cadastramento. Comunicação de intimação: Fica intimado por este EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL 
/ ONLINE E INTIMAÇÃO E IMTIMAÇÃO, o devedor Elio Wink e Cotiza S.A,  o senhorio de direito o co-pro-
prietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal, o usufrutuário, o credor com garantia real 
ou com penhora anteriormente averbada que não seja de qualquer modo parte na execução, como prevê o Art. 
889, II, III e V do CPC. Informações: pelo edital completo afi xado no fórum, site www.alexsandroleiloes.com.br, 
pelo e-mail alexsandroleiloes@hotmail.com e pelo telefone: (54) 99711.3411. Os interessados deverão obriga-
toriamente, tomar ciência do edital completo e regras de participação, disponível no portal Alexsandro Leilões.

SG FACAS ARTESANAIS LTDA.
07.747.904/0001-24

Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Gramado a 
Renovação da Licença de Operação, para 
a atividade Fabricação de  estruturas, ar-
tefatos/recipientes/outros metálicos, sem 
tratamento de superfície e sem pintura, lo-
calizada na Est. Mun. para Serra Grande, 
n°3650, Serra Grande, Gramado/RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

(54) 3282.6625

SERRA VERDE INC. E LOTEAMENTOS 
LTDA.  • 89.916.340/0001-70

Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Trânsito e 
Urbanismo de Canela a Licença de Insta-
lação, para execução de canalização para 
drenagem pluvial urbana, na Avenida Ma-
rechal Castelo Branco, bairro Celulose, 
Canela/RS.  Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

(54) 3282.6625

Nos últimos dias, o vereador Alberi 
Dias encaminhou para o Poder Execu-
tivo um Projeto de Lei Indicação para 
ser implantado em Canela o projeto 
denominado Reconstruindo Sonho, 
que se dá através do corte e bene� -
ciamento de árvores exóticas de áreas 
públicas e de pessoas que queiram der-
rubar árvores e possuem licença am-
biental, podendo se utilizar do uso de 

uma Serraria Móvel.
O Projeto prevê a reconstrução de 

casas populares de moradores de bai-
xíssima renda da cidade, que não têm 
condições de reformar suas casas já 
parcialmente destruídas pelas ações do 
tempo ou outros contratempos. Essas 
pessoas por motivos diversos não con-
seguem reformar suas casas e moram 
de maneira precária e sub-humanas.

Alberi Dias sugere criação do projeto
Reconstruindo Sonho em Canela
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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
semi-mobiliado, com 01
dormitório, sala e cozinha,
banheiro, sem garagem, ótima
localização, localizado na Rua 
Papa João XXIII, n° 95, Centro. 
Aluguel R$ 1.100,00 mais taxas.

Casa residencial mobiliada, com 03 dormitórios e demais
dependências, localizada na Rua Caminho do Meio, 184,

Laje de Pedra. Aluguel R$ 2.500,00 mais taxas.

Apartamento  n° 202, semi-mobiliado, com 02 dormitórios e
demais dependências, com box para carro, localizado na Rua Ernesto

Dorneles, n° 200, Centro. Aluguel R$ 2.000,00 mais taxas.

Apartamentos com 02 dormitórios e demais dependências, com
vaga para carro, localizados na Rua Dr. Ruy Vianna Rocha, 1300,

Condomínio Ilse Schafer, São Luiz. Aluguel R$ 1.100,00 mais taxas
(DESCONTO DE 400,00 NOS 6 PRIMEIROS MESES).

Apartamento JK mobiliado,
sem garagem, localizado na
Av. Osvaldo Aranha, n° 450,
apto 201, Centro. Aluguel
R$ 850,00 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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EXTRATO DOS EDITAIS Nº 50/2019 E Nº 53/2019
SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS Nº 01/2019

Encontram-se publicados no mural da sede da Prefeitura de Canela, bem como nos 
sites www.canela.rs.gov.br e www.cieers.org.br, os Editais nº 50/2019 e 53/2019, que Ho-
mologam o Resultado e Publicam a Classificação Final da Seleção Pública para vagas de 
estágio em nível médio, normal e superior, conforme segue:

- Nível médio: 1º Brendoll da Silva de Oliveira, 2º Ketlen de Souza Pereira, 3º Eduarda 
dos Reis Limana, 4° Emilly Suelen da Silva, 5° Leonardo Kunaski Ferreira, 6° Pedro da Silva 
Pinto, 7° Amanda Natalia Vieira da Silva, 8° Gabriel Willrich, 9° Carol de Oliveira de Almeida, 
10° Brenda de Oliveira Alves, 11° Maria Luiza dos Santos Reis, 12° Anne Oliveira de Souza, 
13° Diulia Rech Gomes e 14° Charles Eduardo Souza Calzetta.

- Curso normal: 1° Suelen Galle da Silva, 2° Monica Gomes Santos e 3° Leticia Cristina 
da Silva Pereira.

- Ensino Superior: Curso de Gestão de RH e Curso de Administração: 1° Franciele 
Patricia Tormes de Oliveira e 2° Alex Barbosa Padilha Junior; Artes Visuais: 1° Vanes-
ca D’Avila Franco; Nutrição: 1° Julia Schlotefeldt de Paula; Desenvolvimento Rural: 1° 
Amanda Jackelyne Batista; Ciências Biologicas: 1° Thais Caroline Mumbach; Ciências 
Contábeis: 1° Mauricio Motta Nunes; Curso de Design e Curso de Comunicação Social 
(com habilitação em Publicidade e Propaganda): 1° Camila Schindler e 2° Felipe Trich 
Mazurana; Tecnologia em Gestão de Turismo: 1° Carmen Eloana Reis de Moraes; Direi-
to: 1° Cicero Silveira Christino e 2° Silas Mendes Muricy Matias; Licenciatura em Educa-
ção Física: 1° Cristian Renan Teixeira Ferreira; Engenharia Civil: 1° Matheus Zimmer, 2° 
Thays Guedes dos Santos, 3° Wanessa Oliveira Amorim Rosario e 4° Lucas Konig Justin; 
Licenciatura em Geografia: 1° Grasiela Cardoso Angeli, 2° Morgana Pereira dos Santos, 
3° Agatha Rodrigues Lima e 4° Ana Paula de Oliveira Marcante;  Licenciatura em História: 
1° Elisa Campos de Bairros; Letras – Inglês: 1° Marco Antonio Foss Dias e 2° Virginia Foss 
Dias; Pedagogia: 1° Patricia Soares Jappe, 2° Claudia Vanessa de Oliveira Nunes e 3° 
Prsicila Adaiana Daiello de Oliveira; Psicologia: 1° Laura Marques da Rosa, 2° Julia Daros 
dos Santos, 3° Valentina da Rocha Carvalho e 4° André Gehrke Riella; Medicina Veteriná-
ria: 1° Julio Cesar Camillo de Oliveira.

Em 19/07/2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Constantino entrega à Câmara
projeto sobre concessão de área
do Cassino para futuro hospital

O prefeito Cons-
tantino Orsolin fez uso 
da Tribuna do Povo na 
segunda (15), na última 
sessão antes do recesso 
da Câmara de Vereado-
res de Canela, para fa-
zer a entrega solene do 
projeto de lei nº 73, de 
12 de julho de 2019, que 
“autoriza o Município 
de Canela a permutar 
imóvel com particular 

por área construída e dá 
outras providências”. O 
texto prevê a conces-
são da área das ruínas 
do antigo Cassino a um 
investidor que, em con-
trapartida, construa um 
hospital no bairro Ca-
nelinha, às margens da 
avenida Cônego João 
Marchesi. “Canela está 
vivendo um dos mo-
mentos históricos mais 

significativos”, disse.
Orsolin ressaltou 

o papel do Hospital de 
Caridade ao longo dos 
seus mais de 70 anos, 
que salvou muitas vi-
das. “Nós não vamos 
abandoná-lo. Mal com 
ele, pior sem ele”, falou. 
Sobre a casa de saúde, o 
prefeito explicou sobre 
o processo de interven-
ção por parte do Mu-

nicípio, que eliminou 
o deficit mensal e tem 
pago todas as despe-
sas – até água e luz. Até 
o fim deste mês, aliás, a 
Prefeitura garantirá um 
montante em exames 
na ordem de R$ 65 mil. 
“A Prefeitura não pode 
fazer novas dívidas e 
não pagá-las”, comple-
tou.

Após o relato sobre 

a situação do HCC, Or-
solin repetiu ser a hora 
de se pensar em um 
novo hospital. Por isso, 
a fim de sentir como 
essa ideia seria assimi-
lada pela comunidade, 
o Executivo organizou 
mais de 30 encontros 
pelo município, in-
cluindo a zona rural. “Se 
a comunidade não qui-
sesse, morreria o proje-

to. É uma possibilidade, 
porque eu nunca disse 
que era uma realidade”, 
comentou.

A matéria completa 
sobre o projeto da per-
muta, o link para o pro-
jeto na íntegra e o link 
para acompanhar a tra-
mitação do projeto na 
Câmara de Vereadores 
você encontra no Portal 
da Folha.

FOTO: DIVULGAÇÃO

O secretário de Turismo e Cultura, 
Ângelo Sanches, recebeu recentemen-
te a visita de Sérgio Teixeira, presidente 
do Conselho Estadual de Trânsito – CE-
TAN/RS, e da secretária Adriana Cirio, 
que vieram comunicar que a cidade 
de Canela, sediará de 2 a 4 de abril de 
2020, o Fórum Nacional dos Conselhos 
de Trânsito – FOCOTRAN, para o qual 
são esperadas em torno de 200 pessoas.

O 13° FOCOTRAN será realizado 
pela primeira vez no Rio Grande do Sul, 
e as atividades se desenvolverão no Ho-
tel Fazenda Pampas.

Segundo os organizadores uma ex-

tensa programação está sendo prepara-
da com enfoque principal nas questões 
que envolvem o trânsito nas rodovias e 
vias urbanas e o evento contará com a 
presença de especialistas, autoridades, 
agentes e outros operadores que atuam 
na área.

A Prefeitura de Canela, por certo 
terá intensa participação no evento e 
na oportunidade o secretário de Turis-
mo Ângelo Sanches, agradeceu a esco-
lha da cidade como sede do evento e se 
colocou a disposição do CETRAN/RS 
em tudo que puder ser parceiro e cola-
borador.

Canela sediará Fórum Nacional dos
Conselheiros de Trânsito do Brasil



EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL/ONLINE E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E 
RURAL, JUCERGS Nº 300 E FARSUL Nº 497 OU SUA PRE-
POSTA, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO EXMO. SR. DR. 
MM. JUIZ ADAIR JOÃO MAGNAGUAGNO  DA 2º VARA DO 
TRABALHO DE GRAMADO - RS. PROCESSO Nº: 0020358-
34.2018.5.04.0352; AUTOR: ROBSON DA CRUZ; RÉU: LUCIA-
NO KLIPEL - ME e outros OBJETO: VENDA NA FORMA DAS 
SEGUINTES LEIS: CLT ART. 888, IN39-TST ART. 3 INCISO XX, 
DECRETO 21981/32 Profissão Leiloeiro, LEI 4.021 Leiloeiro Rural, 
LEI nº 13.138 Leilão Online. DO SEGUINTE, BEM MÓVEL: CAMI-
NHÃO MERCEDES BENZ L 1620 – ANO 2007/2007 – COR VER-
MELHA, 3 eixos, carroceria aberta, diesel, PLACA INW 9615, 
Chassi 9BM6953047B530733. 1º LEILÃO: 22/07/2019, às 10 ho-
ras, igual ou superior Avaliação: R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 
2º LEILÃO: 05/08/2019, às 10 horas, maior oferta, igual ou 
superior a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). LOCAL/
INFORMAÇÕES: ESCRITÓRIO ALEXSANDRO LEILÕES, SITO À 
RUA ASSIS BRASIL, 92, SALA 2 - PISO SUPERIOR, CENTRO, 
SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS - CEP 95400-000 E ATRAVÉS 
DO WEBSITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ 
OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO COMPLETO PARA LAN-
CES ONLINE, COM ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO 
LEILÃO PRESENCIAL; PARA O LEILÃO PRESENCIAL É NECES-
SÁRIA A CHEGADA COM ANTECEDÊNCIA DE 30 MIN. PARA 
CADASTRAMENTO. O 2º LEILÃO SOMENTE SERÁ REALIZA-
DO SE NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO NO 1º LEILÃO. CASO 
NÃO HAJA EXPEDIENTE NAS DATAS DESIGNADAS, O LEILÃO 
REALIZAR-SE-Á NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, NO 
MESMO LOCAL E HORÁRIO. O INTERESSADO EM ADQUIRIR O 
BEM PENHORADO EM PRESTAÇÕES DEVERÁ APRESENTAR, 
POR ESCRITO, ANTES DO INÍCIO DO PRIMEIRO LEILÃO, PRO-
POSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR NÃO INFERIOR 
AO DA AVALIAÇÃO E ANTES DO INÍCIO DO SEGUNDO LEILÃO, 
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR QUE NÃO 
SEJA CONSIDERADO VIL (50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO). O 
PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO/COMISSÃO DO LEILOEIRO 
DEVERÁ SER EFETUADO À VISTA, EXCLUSIVAMENTE EM 
CHEQUE, ESTE EMITIDO PELO COMPRADOR/ARREMATANTE, 
MAIS 10% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO. É DE INTEIRA RES-
PONSABILIDADE DO ADQUIRENTE O PAGAMENTO DE PUBLI-
CAÇÃO DE EDITAIS. FICA INTIMADO POR ESTE EDITAL DE 
LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO E IMTIMAÇÃO, 
O DEVEDOR LUCIANO KLIPEL - ME e outros, O SENHORIO DE 
DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE BEM INDIVISÍVEL DO QUAL 
TENHA SIDO PENHORADA FRAÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁ-
RIO, O CREDOR COM GARANTIA REAL OU COM PENHORA 
ANTERIORMENTE AVERBADA QUE NÃO SEJA DE QUALQUER 
MODO PARTE NA EXECUÇÃO, COMO PREVÊ O ART. 889, II, III 
E V DO CPC. INFORMAÇÕES: PELO EDITAL COMPLETO AFI-
XADO NA VARA, SITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR, 
PELO E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOTMAIL.COM E PELO 
TELEFONE: (54) 99711.3411.
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EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL/ONLINE E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, 
JUCERGS Nº 300 E FARSUL Nº 497 OU SUA PREPOSTA, DEVIDA-
MENTE AUTORIZADOS PELO EXMO. SR. DR. MM. JUIZ ADAIR JOÃO 
MAGNAGUAGNO DA 2º VARA DO TRABALHO DE GRAMADO - RS. 
PROCESSO Nº: 0020108-69.2016.5.04.0352; AUTOR: SINDICATO 
DOS TRAB NAS IND DA CONST E DO MOB DE CANELA; RÉU: A. 
COMPENSADOS EIRELI - EPP. OBJETO: VENDA NA FORMA DAS 
SEGUINTES LEIS: CLT ART. 888, IN39-TST ART. 3 INCISO XX E LEI 
Nº 5.172/1966 ART. 130. DO SEGUINTE, IMÓVEL:  LOTE Nº4 DA QUA-
DRA “A25-2 SETOR SUDESTE, SITUADO NO DISTRITO INDUSTRIAL 
(SÓCIO INTEGRADO DO SAIQUI)”, ZONA URBANA NA LOCALIDADE 
DENOMINADA “SAIQUI”, INTEGRANDO O QUARTEIRÃO FORMADO 
PELA RUA PERIMETRAL RS-235 E ÁREA VERDE COM A ÁREA DE 
8.600,00M², COM AS SEGUINTES CONFRONTAÇÕES E MEDIDAS: 
FRENTE A NORDESTE ONDE MEDE 87,15M NO ALINHAMENTO 
DA RUA PERIMETRAL; FUNDOS A SUDESTE ONDE MEDE 68,95M 
CONFRONTANDO COM A ÁREA VERDE; POR UM LADO A NOROES-
TE CONFRONTA COM O LOTE Nº. 3 NUMA EXTENSÃO DE 110,00M, 
POR OUTRO LADO, A SUDOESTE ONDE MEDE 111,50M, DISTANDO 
391,82M, “CONFRONTANDO COM ÁREA VERDE”. GRAVAMES: R-11-
4552, HIPOTECA JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, PROCESSO 
N° 0000789-52.2015.5.04.0352; R-12-4552, HIPOTECA JUDICIAL DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO, PROCESSO N° 0000790-37.2015.5.04.0352; 
R-13-4552, HIPOTECA JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
PROCESSO N° 0000791-22.2015.5.04.0352; R-14-4552, HIPOTECA 
JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, PROCESSO N° 0000792-
07.2015.5.04.0352; R-15-4552, HIPOTECA JUDICIAL DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO, PROCESSO N° 0000793-89.2015.5.04.0352; R-16-4552, 
HIPOTECA JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, PROCESSO N° 
0000795-59.2015.5.04.0352; R-17-4552, HIPOTECA JUDICIAL DA JUS-
TIÇA DO TRABALHO, PROCESSO N° 0000796-44,2015.5.04.0352; 
R-18-4552, HIPOTECA JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
PROCESSO N° 0000797-29.2015.5.04.0352; R-19-4552, HIPOTECA 
JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, PROCESSO N° 0000798-
14.2015.5.04.0352; R-20-4552, HIPOTECA JUDICIAL DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO, PROCESSO N° 0000794-74.2015.5,04.0352; R-21-4552, 
PENHORA, SINDICATO DOS TRAB NAS IND DA CONST E DO MOB 
DE CANELA, PROCESSO N° 0020108-69.2016.5.04.0352. 1º LEILÃO: 
05/08/2019, ÀS 10 HORAS, IGUAL OU SUPERIOR A AVALIAÇÃO: R$ 
860.000,00 (OITOCENTOS E SESSENTA MIL REAIS); 2º LEILÃO: 
16/08/2019, ÀS 10 HORAS, MAIOR OFERTA, IGUAL OU SUPERIOR 
A R$ 430.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL REAIS). LOCAL/
INFORMAÇÕES: ESCRITÓRIO ALEXSANDRO LEILÕES, SITO À 
RUA ASSIS BRASIL, 92, SALA 2 - PISO SUPERIOR, CENTRO, SÃO 
FRANCISCO DE PAULA/RS - CEP 95400-000 E ATRAVÉS DO WEB-
SITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ OBRIGATÓRIO 
O CADASTRAMENTO COMPLETO PARA LANCES ONLINE, COM 
ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO LEILÃO PRESENCIAL; PARA 
O LEILÃO PRESENCIAL É NECESSÁRIA A CHEGADA COM ANTE-
CEDÊNCIA DE 30 MIN. PARA CADASTRAMENTO. O 2º LEILÃO SO-
MENTE SERÁ REALIZADO SE NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO NO 1º 
LEILÃO. CASO NÃO HAJA EXPEDIENTE NAS DATAS DESIGNADAS, 
O LEILÃO REALIZAR-SE-Á NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, 
NO MESMO LOCAL E HORÁRIO. O INTERESSADO EM ADQUIRIR O 
BEM PENHORADO EM PRESTAÇÕES DEVERÁ APRESENTAR, POR 
ESCRITO, ANTES DO INÍCIO DO PRIMEIRO LEILÃO, PROPOSTA DE 
AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO 
E ANTES DO INÍCIO DO SEGUNDO LEILÃO, PROPOSTA DE AQUI-
SIÇÃO DO BEM POR VALOR QUE NÃO SEJA CONSIDERADO VIL 
(50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO). O PAGAMENTO DA ARREMATA-
ÇÃO/COMISSÃO DO LEILOEIRO DEVERÁ SER EFETUADO À VISTA, 
EXCLUSIVAMENTE EM CHEQUE, ESTE EMITIDO PELO COMPRA-
DOR/ARREMATANTE, MAIS 10% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO. É 
DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE O PAGAMENTO 
DO ITBI E DEMAIS DESPESAS DE TRANSCRIÇÃO, E PUBLICAÇÃO 
DE EDITAIS E MATRÍCULA ATUALIZADA. FICA INTIMADO POR ESTE 
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO E IMTIMA-
ÇÃO, O DEVEDOR A. COMPENSADOS EIRELI - EPP, O SENHORIO 
DE DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE BEM INDIVISÍVEL DO QUAL 
TENHA SIDO PENHORADA FRAÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁRIO, O 
CREDOR COM GARANTIA REAL OU COM PENHORA ANTERIOR-
MENTE AVERBADA QUE NÃO SEJA DE QUALQUER MODO PARTE 
NA EXECUÇÃO, COMO PREVÊ O ART. 889, II, III E V DO CPC. INFOR-
MAÇÕES: PELO EDITAL COMPLETO NO SITE WWW.ALEXSANDRO-
LEILOES.COM.BR, PELO E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOTMAIL.
COM E PELO TELEFONE: (54) 99711.3411.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, Leiloeiro Público Oficial e Rural, ou sua 
preposta, devidamente autorizados pelo EXMO. SR. DR. EXMO. SR. 
DR. CARLOS EDUARDO LIMA PINTO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 
VARA JUDICIAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS. Processo 
nº: 06611800004236; Natureza: Execução de Título Extrajudicial; 
Exequente(s): Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.; Exe-
cutado(s): José Araujo Detanico; Sueli Evaldt Detanico; Edson 
Luiz Carvalho de Lima e Elisiane Cardoso de Lima torna público 
através do presente edital que procederá à venda em público, na 
modalidade LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE, será realizada na for-
ma das seguintes Leis: LEI nº 13.105/2015 NCPC em seus artigos 
879 a 903, LEI 6.830 Execução Fiscal, DECRETO 21981/32 Profis-
são Leiloeiro, LEI 4.021 Leiloeiro Rural, LEI nº 13.138 Leilão Online, 
e LEI nº 5.172/1966 art. 130 CTN, do seguinte, imóvel: Uma Área de 
137.000,00m2 (cento e trinta e sete mil metros quadrados), conforme 
R.3/17.780, dentro de um todo maior de uma área de 132,00ha (cen-
to e trinta e dois hectares), Matrícula 17.780, de terras de campo e 
matos, situada na Fazenda Capão Alto, lugares denominados Pica-
da, Espírito Santo, Boqueirão do Trancoso, Morro da Vigia e Baio 
Branco, no Município de Cambará do Sul, dentro das seguintes con-
frontações: ao norte, com terras de Fermiano Osório de Lima e ou-
tros; ao sul, pelo corredor da Estrada do Taimbézinho, confrontando 
com terras de Jaime Machado de Castilhos e outros; ao leste, com 
terras de José Cláudio Fogaça Prestes; e a oeste, com a Estrada 
Geral de Cambará do Sul, RS-020. As confrontações incluem área 
pertencente a José Cláudio Fogaça e de herdeiros de Maria Alves 
Fogaça, já localizadas anteriormente. Registro Anterior: R.1/8.013 
do livro 2-AU. Ônus: Hipotecas R.4/17.780; R.5/17.780 e R.6/17.780 
em favor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.                                                                                                                                             
1º LEILÃO: 05/08/2019, às 10 horas, igual ou superior Avalia-
ção: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais); 2º LEILÃO: 
16/08/2019, às 10 horas, maior oferta, igual ou superior a R$ 
75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Propostas de parcelamento, 
somente serão aceitas se apresentadas por escrito, antes de cada 
leilão, conforme condições específicas contidas no edital de leilão. 
O pagamento da arrematação/comissão do leiloeiro deverá ser efe-
tuado à vista, exclusivamente em cheque, este emitido pelo com-
prador/arrematante, mais 10% de comissão do leiloeiro. É de inteira 
responsabilidade do adquirente o pagamento do itbi e demais des-
pesas de transcrição, publicação de editais - anúncios e matrícula 
atualizada. Local: LOCAL/INFORMAÇÕES: Escritório Alexsandro 
Leilões, sito à Rua Assis Brasil, 92, Sala 2 - Piso Superior, Centro, 
São Francisco de Paula/RS - CEP 95400-00 e através do websi-
te www.alexsandroleiloes.com.br será obrigatório o cadastramento 
completo para lances online, com até 24 horas de antecedência do 
Leilão presencial; para o Leilão presencial é necessária a chegada 
com antecedência de 30 min. para cadastramento. Comunicação 
de intimação: Fica intimado por este EDITAL DE LEILÃO PRE-
SENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO E IMTIMAÇÃO, o devedor José 
Araujo Detanico; Sueli Evaldt Detanico; Edson Luiz Carvalho 
de Lima e Elisiane Cardoso de Lima , o senhorio de direito o co
-proprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração 
ideal, o usufrutuário, o credor com garantia real ou com penhora 
anteriormente averbada que não seja de qualquer modo parte na 
execução, como prevê o Art. 889, II, III e V do CPC. Informações: 
pelo edital completo afixado no fórum, site www.alexsandroleiloes.
com.br, pelo e-mail alexsandroleiloes@hotmail.com e pelo telefone: 
(54) 99711.3411. Os interessados deverão obrigatoriamente, tomar 
ciência do edital completo e regras de participação, disponível no 
portal Alexsandro Leilões.

Edital de Convocação de
Audiência Pública nº 03/2019

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande 
do Sul, no uso de suas atribuições legais, em conformidade 
com o disposto o art. 48, I, da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000, torna público a realização de AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA no dia 26 de julho de 2019, (sexta-feira), 
com início às 17 horas, no Saguão da Prefeitura Municipal 
de Canela, para APRESENTAÇÃO DO PROJETO DA LEI 
DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍ-
CIO DE 2020.

1. LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Saguão da Pre-
feitura Municipal de Canela, Rua Dona Carlinda, nº 455.

2. DATA E HORÁRIO: Início às 17 horas do dia 26 de 
julho de 2019.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
17 DE JULHO DE 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO
DE INFRAÇÃO Nº 005/2019

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do 
Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atri-
buições legais, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal 
nº 7.662/2017, FAZ SABER a todos que vierem ou dele 
tiverem conhecimento, especialmente a ELENIR KRUM-
MENAUER, RG n. 5014436421 e CPF n. 277.523.480-15, 
que nos autos do Processo Administrativo nº 2019/3947, 
pelo Auto de Infração nº 005/2019, no dia 16/04/2019, foi 
autuado por infringir os artigos 53 e 66 do Decreto Federal 
nº 6.514/2008. Por se encontrar o autuado ELENIR KRUM-
MENAUER em local incerto e não sabido, fica ele devida-
mente NOTIFICADO dos termos do Auto de Infração nº 
005/2019 para no prazo de 20 dias apresentar DEFESA 
nos termos da Lei. Os prazos fluirão após 05 dias da pu-
blicação do presente edital. Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade de Canela, aos 16 dias de julho de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –

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

Extrato do Edital nº 08/2019
EDITAL PARA DIVULGAR DATA, HORÁRIO

E LOCAL DA APLICAÇÃO  DA PROVA ESCRITA
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS

DO CONSELHO TUTELAR

I – A prova objetiva será realizada no dia 28 de julho de 
2019 na ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO DAN-
TON CORRÊA DA SILVA, situada na Rua Borges de Me-
deiros, 235, Centro.

II – O horário de início das provas escritas: 8 horas
III - Os candidatos deverão apresentar-se no local com 

meia hora de antecedência do horário de início das provas 
munidos de documento de identidade que mereça fé públi-
ca e caneta esferográfica azul ou preta. 

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

Canela, 18 de julho de 2019



EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, Leiloeiro Público Oficial e Rural, ou sua preposta, devidamente 
autorizados pelo EXMO. SR. DR. EXMO. SR. DR. CARLOS EDUARDO LIMA PINTO, MM. 
JUIZ DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS. Proces-
so nº: 06611400000853; Natureza: Execução Fiscal do Município; Exequente(s): Municí-
pio de São Francisco de Paula; Executado(s): Sérgio Roberto Keller de Andrade e Cotiza 
Empreendimentos Imobiliários S.A. torna público através do presente edital que procederá à 

venda em público, na modalidade LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE, será realizada na forma das seguintes Leis: LEI nº 13.105/2015 NCPC em seus 
artigos 879 a 903, LEI 6.830 Execução Fiscal, DECRETO 21981/32 Profissão Leiloeiro, LEI 4.021 Leiloeiro Rural, LEI nº 13.138 Leilão Online, e LEI nº 
5.172/1966 art. 130 CTN, do seguinte, imóvel: Um terreno com área de seiscentos e sessenta e seis metros e cinquenta decímetros quadrados 
(666,50m²), Matrícula 4.586, constituído pelo lote nº. 10 da quadra 15, 1º e 2º setores do Loteamento Colinas de São Francisco, nesta cidade, 
adquirido conforme consta matrícula 4.362 do livro 2-Z, medindo 15,00m de frente, 16,00m de fundos, 46,00m no lado direito e 40,00m do lado esquer-
do, com as seguintes confrontações: aonorte, com a Rua G; ao sul; com o lote nº. 8; ao leste, com o lote 11; e, a oeste, com o lote 9, distando 15,00m 
da esquina formada pelas ruas G e B. PROPRIETARIA: Cotiza Empreendimentos Imobiliário. Ltda., coM sede em Porto Alegre, na Rua dos Andrade’, 
1464, 120 andar, CGC nº 092.731.629/0001-20.ÔNUS: Nada consta. Matrícula obtida no processo, datada de 29/10/2017, sem alteração até a data de 
28/06/2017. 1º LEILÃO: 05/08/2019, às 10 horas, igual ou superior Avaliação: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); 2º LEILÃO: 16/08/2019, às 10 horas, 
maior oferta, igual ou superior a R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Propostas de parcelamento, somente serão aceitas se apresentadas por 
escrito, antes de cada leilão, conforme condições específicas contidas no edital de leilão. O pagamento da arrematação/comissão do leiloeiro deverá 
ser efetuado à vista, exclusivamente em cheque, este emitido pelo comprador/arrematante, mais 10% de comissão do leiloeiro. É de inteira responsa-
bilidade do adquirente o pagamento do itbi e demais despesas de transcrição, publicação de editais - anúncios e matrícula atualizada. Local: LOCAL/
INFORMAÇÕES: Escritório Alexsandro Leilões, sito à Rua Assis Brasil, 92, Sala 2 - Piso Superior, Centro, São Francisco de Paula/RS - CEP 95400-00 
e através do website www.alexsandroleiloes.com.br será obrigatório o cadastramento completo para lances online, com até 24 horas de antecedência 
do Leilão presencial; para o Leilão presencial é necessária a chegada com antecedência de 30 min. para cadastramento. Comunicação de intimação: 
Fica intimado por este EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO E IMTIMAÇÃO, o devedor Sérgio Roberto Keller de Andrade 
e Cotiza Empreendimentos Imobiliários S.A., o senhorio de direito o co-proprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal, o 
usufrutuário, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente averbada que não seja de qualquer modo parte na execução, como prevê o Art. 
889, II, III e V do CPC. Informações: pelo edital completo afixado no fórum, site www.alexsandroleiloes.com.br, pelo e-mail alexsandroleiloes@hotmail.
com e pelo telefone: (54) 99711.3411. Os interessados deverão obrigatoriamente, tomar ciência do edital completo e regras de participação, disponível 
no portal Alexsandro Leilões.
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, Leiloeiro Público Oficial e Rural, ou sua 
preposta, devidamente autorizados pelo EXMO. SR. DR. EXMO. SR. 
DR. CARLOS EDUARDO LIMA PINTO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 
VARA JUDICIAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS. Processo nº: 
06611200004685; Natureza: Processo de Execução; Exequente(s): 
Banco Bradesco S.A.; Executado(s): José Ivo Moraes Marques e 
Angelo Teotonio Nunes Marques torna público através do presente 
edital que procederá à venda em público, na modalidade LEILÃO PRE-
SENCIAL / ONLINE, será realizada na forma das seguintes Leis: LEI 
nº 13.105/2015 NCPC em seus artigos 879 a 903, LEI 6.830 Execu-
ção Fiscal, DECRETO 21981/32 Profissão Leiloeiro, LEI 4.021 Leiloeiro 
Rural, LEI nº 13.138 Leilão Online, e LEI nº 5.172/1966 art. 130 CTN, 
do seguinte, imóvel: Uma Área de 300.000,00m2 (trezentos mil metros 
quadrados), Matrícula 22.409, de terras de campo e matos, situada no 
lugar denominado Mangueira Falsa, distrito de Tainhas, neste Municí-
pio, confrontando-se: ao norte, com terras de José Ivo Moraes Marques; 
ao sul; com terras de sucessores de João Luiz Francisco, ao leste, com 
área remanescente de propriedade de propriedade de José Ivo Moraes 
Marques; e a oeste, com terras de sucessores de João Luiz Francisco. 
Registro anterior: Matrícula nº. 21.764 do livro 2. Proprietários: José 
Ivo Moraes Marques, agropecuarista, C.I. 7021235416-SSP-RS, CPF 
058.863.840/49, e sua mulher, Mônica Nunes Marques, do lar, C.I. 
6018366325-SSP-RS, CPF 612.540.290/87, brasileiros, domiciliados e 
residentes nesta cidade. Ônus: AV.8/22.409, Hipoteca Banco Bradesco; 
Averbação Processo nº 066/11200016560. 1º LEILÃO: 05/08/2019, às 
10 horas, igual ou superior Avaliação: R$ 180.000,00 (cento e oitenta 
mil reais); 2º LEILÃO: 16/08/2019, às 10 horas, maior oferta, igual ou 
superior a R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). Propostas de par-
celamento, somente serão aceitas se apresentadas por escrito, antes 
de cada leilão, conforme condições específicas contidas no edital de 
leilão. O pagamento da arrematação/comissão do leiloeiro deverá ser 
efetuado à vista, exclusivamente em cheque, este emitido pelo com-
prador/arrematante, mais 10% de comissão do leiloeiro. É de inteira 
responsabilidade do adquirente o pagamento do itbi e demais despesas 
de transcrição, publicação de editais - anúncios e matrícula atualizada. 
Local: LOCAL/INFORMAÇÕES: Escritório Alexsandro Leilões, sito à 
Rua Assis Brasil, 92, Sala 2 - Piso Superior, Centro, São Francisco de 
Paula/RS - CEP 95400-00 e através do website www.alexsandroleiloes.
com.br será obrigatório o cadastramento completo para lances online, 
com até 24 horas de antecedência do Leilão presencial; para o Leilão 
presencial é necessária a chegada com antecedência de 30 min. para 
cadastramento. Comunicação de intimação: Fica intimado por este 
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO E IMTI-
MAÇÃO, o devedor José Ivo Moraes Marques e Angelo Teotonio 
Nunes Marques, o senhorio de direito o co-proprietário de bem indivisí-
vel do qual tenha sido penhorada fração ideal, o usufrutuário, o credor 
com garantia real ou com penhora anteriormente averbada que não 
seja de qualquer modo parte na execução, como prevê o Art. 889, II, III 
e V do CPC. Informações: pelo edital completo afixado no fórum, site 
www.alexsandroleiloes.com.br, pelo e-mail alexsandroleiloes@hotmail.
com e pelo telefone: (54) 99711.3411. Os interessados deverão obriga-
toriamente, tomar ciência do edital completo e regras de participação, 
disponível no portal Alexsandro Leilões.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, Leiloeiro Público Oficial e Rural, ou sua 
preposta, devidamente autorizados pelo EXMO. SR. DR. EXMO. SR. 
DR. CARLOS EDUARDO LIMA PINTO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 
VARA JUDICIAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS. Proces-
so nº: 06610900018591; Natureza: Execução Fiscal do Município; 
Exequente(s): Município de São Francisco de Paula; Executado(s): 
Luciano Paiva e Cotiza S.A. torna público através do presente edital 
que procederá à venda em público, na modalidade LEILÃO PRESEN-
CIAL / ONLINE, será realizada na forma das seguintes Leis: LEI nº 
13.105/2015 NCPC em seus artigos 879 a 903, LEI 6.830 Execução Fis-
cal, DECRETO 21981/32 Profissão Leiloeiro, LEI 4.021 Leiloeiro Rural, 
LEI nº 13.138 Leilão Online, e LEI nº 5.172/1966 art. 130 CTN, do se-
guinte, imóvel: Um terreno com área de seiscentos e vinte e dois me-
tros quadrados (622,00m2), matrícula 4.362 do Livro 2-Z, lote nº. 55 da 
quadra XV, do loteamento Alpes de São Francisco, nesta cidade, com 
as seguintes confrontações: pela frente, medindo 15,00m, com a rua 
12; pelos fundos, medindo 15,00m, com o lote 52; pelo lado direito, me-
dindo 41,50m, com o lote 56; e, pelo lado esquerdo, medindo 41,50m, 
com os lotes 53 e 54. PROPRIETARIA: Cotiza S/A Incorporações 
Imobiliária, CGC 33.218.603/0001-13. ÔNUS: Nada consta. Matrícula 
obtida no processo, datada de 04/09/2017, sem alteração até a data 
de 28/06/2017. 1º LEILÃO: 05/08/2019, às 10 horas, igual ou superior 
Avaliação: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 2º LEILÃO: 16/08/2019, 
às 10 horas, maior oferta, igual ou superior a R$ 30.000,00 (trin-
ta mil reais). Propostas de parcelamento, somente serão aceitas se 
apresentadas por escrito, antes de cada leilão, conforme condições 
específicas contidas no edital de leilão. O pagamento da arrematação/
comissão do leiloeiro deverá ser efetuado à vista, exclusivamente em 
cheque, este emitido pelo comprador/arrematante, mais 10% de comis-
são do leiloeiro. É de inteira responsabilidade do adquirente o paga-
mento do itbi e demais despesas de transcrição, publicação de editais 
- anúncios e matrícula atualizada. Local: LOCAL/INFORMAÇÕES: 
Escritório Alexsandro Leilões, sito à Rua Assis Brasil, 92, Sala 2 - Piso 
Superior, Centro, São Francisco de Paula/RS - CEP 95400-00 e através 
do website www.alexsandroleiloes.com.br será obrigatório o cadastra-
mento completo para lances online, com até 24 horas de antecedência 
do Leilão presencial; para o Leilão presencial é necessária a chegada 
com antecedência de 30 min. para cadastramento. Comunicação de 
intimação: Fica intimado por este EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL 
/ ONLINE E INTIMAÇÃO E IMTIMAÇÃO, o devedor Luciano Paiva e 
Cotiza S.A., o senhorio de direito o co-proprietário de bem indivisível 
do qual tenha sido penhorada fração ideal, o usufrutuário, o credor com 
garantia real ou com penhora anteriormente averbada que não seja de 
qualquer modo parte na execução, como prevê o Art. 889, II, III e V do 
CPC. Informações: pelo edital completo afixado no fórum, site www.
alexsandroleiloes.com.br, pelo e-mail alexsandroleiloes@hotmail.com e 
pelo telefone: (54) 99711.3411. Os interessados deverão obrigatoria-
mente, tomar ciência do edital completo e regras de participação, dispo-
nível no portal Alexsandro Leilões.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, Leiloeiro Público Oficial e Rural, ou sua 
preposta, devidamente autorizados pelo EXMO. SR. DR. EXMO. SR. 
DR. CARLOS EDUARDO LIMA PINTO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 
VARA JUDICIAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS. Proces-
so nº: 06611400025589; Natureza: Execução Fiscal do Município; 
Exequente(s): Município de São Francisco de Paula; Executado(s): 
Gilberto Bento Alves torna público através do presente edital que 
procederá à venda em público, na modalidade LEILÃO PRESEN-
CIAL / ONLINE, será realizada na forma das seguintes Leis: LEI nº 
13.105/2015 NCPC em seus artigos 879 a 903, LEI 6.830 Execução 
Fiscal, DECRETO 21981/32 Profissão Leiloeiro, LEI 4.021 Leiloeiro Ru-
ral, LEI nº 13.138 Leilão Online, e LEI nº 5.172/1966 art. 130 CTN, do 
seguinte, imóvel: Um terreno com área de 849,00m² (oitocentos e 
quarenta e nove metros quadrados), Matrícula 27.169, constituído 
dos lotes nºs.  2 e 3, da quadra C, do Loteamento Vila Ogaporã, 
situado no lugar denominado Recosta, distrito da sede do Município, 
com as seguintes confrontações: pela frente, ao leste, com a Rua I, 
onde mede 30,00m (trinta metros), distando 50,00m (cinquenta me-
tros) do alinhamento e ponto de encontro das Ruas III e I, onde for-
ma um triângulo, tudo para o lado norte; pelos fundos, a oeste, com 
a Rua III, onde mede 26,00m (vinte e seis metros); por um lado, ao 
norte, com o lote 1, onde mede 23,00m (vinte e três metros); e pelo 
outro lado, ao sul, com os lotes 4 e 17, onde mede 37,00m (trin-
ta e sete metros). Registro anterior: R.1/6.702 do livro 2-NA. ÔNUS: 
R.1/27.169, Penhora Proc. 06610300003330. Matrícula obtida no pro-
cesso, datada de 29/10/2017, sem alteração até a data de 21/06/2019.                                                                                                                                      
1º LEILÃO: 05/08/2019, às 10 horas, igual ou superior Avaliação: R$ 
23.000,00 (vinte e três mil reais); 2º LEILÃO: 16/08/2019, às 10 ho-
ras, maior oferta, igual ou superior a R$ 13.800,00 (treze mil e oi-
tocentos reais). Propostas de parcelamento, somente serão aceitas 
se apresentadas por escrito, antes de cada leilão, conforme condições 
específicas contidas no edital de leilão. O pagamento da arrematação/
comissão do leiloeiro deverá ser efetuado à vista, exclusivamente em 
cheque, este emitido pelo comprador/arrematante, mais 10% de comis-
são do leiloeiro. É de inteira responsabilidade do adquirente o paga-
mento do itbi e demais despesas de transcrição, publicação de editais 
- anúncios e matrícula atualizada. Local: LOCAL/INFORMAÇÕES: 
Escritório Alexsandro Leilões, sito à Rua Assis Brasil, 92, Sala 2 - Piso 
Superior, Centro, São Francisco de Paula/RS - CEP 95400-00 e através 
do website www.alexsandroleiloes.com.br será obrigatório o cadastra-
mento completo para lances online, com até 24 horas de antecedência 
do Leilão presencial; para o Leilão presencial é necessária a chegada 
com antecedência de 30 min. para cadastramento. Comunicação de 
intimação: Fica intimado por este EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL 
/ ONLINE E INTIMAÇÃO E IMTIMAÇÃO, o devedor Gilberto Bento 
Alves, o senhorio de direito o co-proprietário de bem indivisível do qual 
tenha sido penhorada fração ideal, o usufrutuário, o credor com garantia 
real ou com penhora anteriormente averbada que não seja de qualquer 
modo parte na execução, como prevê o Art. 889, II, III e V do CPC. 
Informações: pelo edital completo afixado no fórum, site www.alexsan-
droleiloes.com.br, pelo e-mail alexsandroleiloes@hotmail.com e pelo 
telefone: (54) 99711.3411. Os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar ciência do edital completo e regras de participação, disponível no 
portal Alexsandro Leilões.

GGC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. 
18.000.546/0001-08

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela a Re-
novação da Licença de Instalação, para a construção de 
Prédio Residencial e Comercial, na Rua Tenente Manoel 
Corrêa, n°317, Centro, Canela/RS.
Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

(54) 3282.6625

SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS
312.171.330/20

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana do município de
Canela a Renovação da Licença de Instalação, para a ativi-
dade de Condomínio Edilício Vertical para uso residencial e 
comercial, na Av. Júlio de Castilhos, n° 575, Centro. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

(54) 3282.6625

CARDOSO PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
08.658.539/0001-44

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Gramado a Licença de Operação de Regulari-
zação, para a atividade de Canalização de curso d’água em 
área urbana, localizado na Rua Otto Hermann, n°182, Flores-
ta, Gramado/RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

(54) 3282.6625

Renovação de Licença Ambiental
05.423.963/0001-11

A empresa OI Móvel S.A, vem através deste, comunicar que 
está solicitando junto a Prefeitura de Canela a Renovação 
da Licença Ambiental nº 056/2015, com vencimento no dia 
25/11/2019.

Canela, 18 de julho de 2019
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Homem é preso em
Canela durante operação 

contra Crimes Rurais
Ele estava de posse de uma carabina furtada

Terça (16) foi o “Dia 
D” de Combate aos Cri-
mes Rurais, uma ação 
coordenada da Polí-
cia Civil Gaúcha. Estão 
sendo cumpridos 84 
mandados de busca e 
apreensão em 37 muni-
cípios, em praticamen-
te todas as regiões do 
Estado.

As investigações se 
concentraram em casos 
de furto abigeato, co-
mércio ilegal de armas 
de fogo e munição, cri-
mes ambientais e furto 
e roubo de proprieda-
des rurais.

Em Canela, um ho-
mem foi preso. Marce-
lo Carasai, de 37 anos, 
foi detido em sua casa, 
no bairro São Luiz, de 
posse de uma arma em 
ocorrência de furto. Se-

gundo o Delegado Re-
gional Heliomar Fran-
co, ele foi indiciado por 

posse de arma de fogo e 
receptação.

Foram apreendidas 

uma carabina calibre 22 
com luneta e diversas 
facas de caça.

FOTO: REPRODUÇÃO/PC - RS

Curso de Resgate em Áreas
de Difícil Acesso acontece
em Canela em setembro

Iniciativa é apoiada pelo Grupo Força Tarefa Serra Gaúcha

Canela vai sediar 
em setembro o curso 
Resgate em Áreas de 
Difícil Acesso. A inicia-
tiva é da empresa Water 
Fire, de Santa Maria, 
e apoiada pelo Gru-
po Força Tarefa Serra 
Gaúcha. A qualificação 
ocorrerá nos dias 13, 14 
e 15 de setembro com 
duração de 60 horas
-aulas e o acampamen-
to ficará localizado no 
sítio atrás da Cervejaria 
do Farol.

O curso Atendi-
mento Pré-Hospitalar 
(APH) - Resgate em 
Áreas de Difícil Aces-
so atende desde o lei-
go até o profissional, 
começando pelo su-
porte básico de vida. 
Segundo o presidente 
do Grupo Força Tarefa 
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na região, Jorge Morei-
ra, 10% do curso é de 
instruções teóricas e o 
restante os participan-
tes aprendem na prá-
tica. “É um dos cursos 
mais técnicos e práticos 
do Sul do país, com 30 
vagas disponíveis para 

Canela”.
A qualificação pos-

sui certificação pelo 
Conselho Regional de 
Enfermagem do Rio 
Grande do Sul (Coren/
RS) e é aceito em con-
cursos e seleções em 
diversos setores de 

trabalho. Mais infor-
mações sobre o acam-
pamento, valores e 
inscrições podem ser 
obtidas pelos telefones 
(55) 9 9926-5855 e (51) 
9 9898-0102 ou ainda 
pelo e-mail contato@
waterfiresm.com.br.

Incêndio em 
área invadida 
deixa família
desabrigada

Um incêndio, na 
manhã de sábado (13), 
deixou uma família de-
sabrigada na área inva-
dida conhecida como 
Adão Miroti, no Distrito 
Industrial. Houve ape-
nas danos materiais, 
mas não restou nada na 
casa de madeira, onde 
residia um casal com 
dois meninos, de dois e 
sete anos de idade.

Segundo a mora-
dora, seu marido está 
viajando e ela estava em 
casa com os filhos. Ele 
relatou que os vizinhos 
mexiam nos fios da 
rede elétrica (gato que 
alimenta a energia de 
todas as casas), quando 
um curto circuito co-
meçou no telhado e o 
fogo se alastrou.

Como as vielas da 
área invadida não per-
mitem a entrada do 
caminhão do Corpo de 
Bombeiros, neste caso 
uma ribanceira e a casa 
atingida sendo a última, 
os Bombeiros tiveram 
dificuldade para aces-
sar o local e combater 
as chamas, cenas que se 
repetem com frequên-
cia em ocorrências em 
moradias irregulares.

A família perdeu 
todos os seus pertences 
e pede ajuda para que 
possa recomeçar. Mo-
mentaneamente devem 
ficar em casa de pa-
rentes. O telefone (54) 
99624-7967 é de Zana, 
uma parente próxima 
e pode ser usado para 
doações.
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Edital de Convocação 04/2019

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando os 
termos do processo nº 16987/2011, torna público, para co-
nhecimento dos interessados que utilizam a torre de trans-
missão municipal, localizada no Bairro Santa Teresinha, 
Rua Teixeira Soares nº 1589, o presente Edital.

1. As atuais empresas que hoje utilizam a estrutura da torre 
de transmissão municipal, localizada no Bairro Santa Te-
resinha, Rua Teixeira Soares nº 1589, deverão se cadas-
trar na Prefeitura Municipal de Canela, Rua Dona Carlinda, 
455, em horário de expediente externo, no período de 30 
dias a contar da presente data.

2. Os atuais usuários que não se recadastrarem no perí-
odo estabelecido no item anterior, poderão ter seus equi-
pamentos desligados e retirados da torre de transmissão 
municipal.

3. Informações complementares poderão ser obtidas atra-
vés do e-mail dmti@canela.rs.gov.br ou pelo telefone (54) 
3282-5103, com o Departamento de Modernização e Tec-
nologia da Informação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
18 JULHO DE 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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Polícia Civil de Canela 
apreende 10kg de droga 
e prende dois traficantes 

em flagrante
A Polícia Civil de 

Canela realizou, na tar-
de desta quarta (17), 
uma exitosa operação 
de combate ao tráfi-
co de drogas. Na ação 
realizada na rodovia 
RS-235, nas proximi-
dades do pedágio en-
tre Gramado e Nova 
Petrópolis, agentes da 
DP de Canela realiza-
ram abordagem a um 
veículo vindo de Caxias 

do Sul com dois indiví-
duos. 

No interior do veí-
culo, a Polícia Civil 
apreendeu cerca de 
10kg de maconha, fra-
cionados em diversos 
tijolos. Os dois indiví-
duos vinham sendo mo-
nitorados pelos agentes 
policiais canelenses. 
Eles foram presos em 
flagrante por tráfico de 
drogas e associação.

A droga, quando 
vendida, renderia mais 
de R$ 20 mil aos trafi-
cantes.

O Delegado Vla-
dimir Medeiros, titu-
lar da DP de Canela, 
afirmou que “se trata 
de importante ação 
porque, além de pren-
der dois traficantes 
em flagrante, resultou 
na retirada de grande 
quantidade de droga 

de circulação, evitando 
que chegasse até Cane-
la”. Medeiros elogiou 
o compromisso dos 
policiais civis envolvi-
dos na ação, já que há 
dois dias em trabalho 
praticamente de forma 
ininterrupta, apesar do 
parcelamento dos sa-
lários e dificuldades, 
e agradeceu à Polícia 
Civil de Igrejinha, que 
prestou apoio.
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Polícia Civil de Canela divulga dados
sobre Cartório de Combate à Corrupção

55 pessoas foram indiciadas pelo cartório que completou três anos nesta semana

A Polícia Civil de 
Canela divulgou nesta 
semana dados sobre 
as investigações reali-
zadas pelo Cartório de 
Combate à Corrupção, 
aos Crimes contra a 
Administração Pública 
e à Lavagem de Dinhei-
ro na cidade. O cartório 
especializado foi inau-
gurado em 12 de julho 
de 2016 e completou 
três anos nesta semana.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 
de Canela, disse que 
“a iniciativa é pioneira 
no Estado e, desde sua 
criação, apurou mais de 
setenta casos na cidade. 

As investigações, moni-
toradas pela autoridade 
policial, incluem práti-
cas de crimes contra a 
administração pública, 
como corrupção ativa e 
passiva, peculato, con-
cussão e prevaricação, 
crimes contra a admi-
nistração da justiça, 
como denunciação ca-
luniosa, falso testemu-
nho e fraude à execu-
ção, além de falsidade 
ideológica, uso de docu-
mento falso, estelionato, 
crimes contra a relação 
de consumo, contra a 
ordem tributária, cor-
rupção eleitoral, crimes 
contra a propriedade 
imaterial, abuso de au-

toridade, licitações e 
parcelamento irregular 
do solo urbano”, entre 
outros.

Segundo dados 
compilados pela Po-
lícia Civil de Canela, 
o Cartório já concluiu 
72 investigações desde 
sua inauguração, em 
julho de 2016. Ao todo, 
39 investigações foram 
concluídas com indi-
ciamento, em que atri-
buída responsabilidade 
criminal aos investiga-
dos pelo fato apurado, 
representando 54% do 
total. Ainda, 55 pessoas 
foram indiciadas no 
mesmo período no cur-
so das investigações. 

Segundo levantamen-
to da Polícia Civil de 
Canela, foram apura-
dos delitos envolvendo 
cerca de R$ 110.000,00 
em prejuízo aos cofres 
públicos e outros R$ 
810.000,00 em valores 
privados. Em 13 inves-
tigações do Cartório, a 
Polícia Civil de Canela 
apreendeu algum tipo 
de bem ou produto. 

Atualmente, o Car-
tório possui cerca de 20 
investigações em anda-
mento.

O Delegado Vla-
dimir Medeiros disse, 
ainda, que estes casos 
seguirão “sendo trata-
dos com prioridade e 

de forma especializa-
da pelo órgão policial, 
dada a relevância das 

investigações sob o pon-
to de vista do interesse 
público”.

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

/
D

P
 C

A
N

E
L

A

Polícia Civil
alerta para golpe 
que clona contas

de WhatsApp
Por mensagem, golpistas

pedem transferências
bancárias a amigos e família

Alerta da Seção de 
investigação da Polícia 
Civil de Canela

Foi divulgado re-
centemente um golpe, 
que conta com a ajuda 
de funcionários de ope-
radoras, no qual trans-
ferem seu número de 
celular para outro chip 
e permitem que o apli-
cativo de mensagens 
seja ativado em outro 
aparelho.

Diversas pessoas 
procuraram o setor de 
investigação da Delega-
cia de Polícia de Canela 
relatando o problema. 
De posse da sua conta, 
os criminosos se pas-
sam por você para pe-
dir dinheiro a contatos 
próximos (sua linha 
continua ativa em dois 
aparelhos, no seu e n do 
golpista).

A DP de Canela re-
comenda o seguinte 
procedimento:

Configurações > 

Conta > Verificação em 
duas etapas > Ativar.

Com a verificação 
em duas etapas, além 
de usar o número for-
necido por SMS, é pos-
sível criar uma espécie 
de "senha" para instalar 
o app. Trata-se de uma 
senha que o usuário cria 
e é solicitada de vez em 
quando pelo aplicativo. 
Mesmo que a vítima in-
forme o código de ativa-
ção, o criminoso terá de 
pedir a senha da dupla 
autenticação. 

Denuncia: (54) 
98407-1615 (WhatsA-
pp).

FOTO: REPRODUÇÃO
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Bola 8 e Corínthians iniciam a segunda
fase da Segundona de Futsal com goleadas
Até última segun-

da-feira (15), a primeira 
fase da Segunda Divi-
são de Futsal municipal 
ainda estava em dispu-
ta. A Chave B fechou a 
classificação na sexta-
feira (12), onde o Ave-
nida cravou sua partici-
pação na próxima fase 
ao golear o Futsal Serra 
por 7 x 1. O gol solitário 
da equipe derrotada foi 
marcado por Júnior, já 
pelo lado do Avenida, 
Jeison fez uma parti-
da mágica ao marcar 
4 gols, Valtinho, Diego 
João e Cauê completa-
ram o placar. Em par-
tida que serviu para 
cumprir tabela, Atlético 
e Santa Catarina termi-
naram empatados em 4 
x 4, Jéferson marcou 3 
vezes e Alan balançou 
as redes 1 vez. Pelo lado 
do Santa Catarina, que 
finalizou sua participa-
ção na competição sem 
obter nenhuma vitó-
ria, teve na persona de 

Deividi, seu goleador, 
Jonatas completou o 
placar.

Na segunda-feira 
foi a vez da Chave A ser 
finalizada. O Bola 8 não 
diminuiu o ritmo e ven-
ceu a última partida da 
primeira fase. A vítima 
foi a equipe do Polar, 
que sofreu uma golea-
da de 6 x 2. Duiu e Ma-
teus marcaram 3 vezes 
cada um. Os gols do Po-
lar foram marcados por 
Paulo Ricardo (2).

O Rio Branco fe-
chou sua participação 
na primeira chave com 
chave de ouro ao bater 
o lanterna Borussia por 
11 x 2. Os gols da equipe 
derrotada foram mar-
cados por Anderson 
(2). Os gols da equipe 
vencedora foram mar-
cados por Charles Yuri 
(5), Breno (3), Édipo (2) 
e Andinho (1).

Os 8 classificados 
foram separados em 2 
grupos com 4 integran-

tes, as duas primeiras 
equipes de cada grupo 
se classificarão para a 
semifinal da competi-
ção. Na Chave C fica-
ram as equipes do Bola 
8, Manipulados da Ser-
ra, SM Mármores e Co-
rínthian. Na Chave D 
ficaram as do Tequila, 
Mercenários, Rio Bran-
co e Avenida Futsal.

Na quarta-feira (17) 
foi iniciada a Segunda 
Fase. A primeira parti-
da foi vencida pelo Bola 
8, que venceu o Mani-
pulados da Serra com 
uma certa dificuldade, 
que não se refletiu no 
placar. O confronto ter-
minou em 7 x 4. Os gols 
do Manipulados foram 
marcados por Guilher-
me Maximiliano (2), 
Wesley (1) e Gui Lopes 
(1). Os gols da equipe 
vencedora foram mar-
cados por Mateus (3), 
Espoleta (2), Duiu (1) e 
Érick (1).

A segunda partida 

da nova fase também 
terminou em goleada, 
o Corínthians bateu o 
SM Mármores por 4 x 
1. Leonardo fez o único 
gol do SM Mármores. 

Os gols do Corínthians 
foram marcados por 
Marquinhos (1), Gui-
lherme (1), Lucas (1) e 
Douglas (1).

Hoje à noite será 

disputada a 2ª rodada. 
Tequila e Mercenários 
se enfrentam pela Cha-
ve D, em seguida Rio 
Branco e Avenida fe-
cham a rodada.
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Bola-Bola é o primeiro finalista
da Segundona de Campo

No último sába-
do (13), foi disputada 
a primeira semifinal 
da competição. O Bola
-Bola é o primeiro clas-
sificado para a grande 
final da competição. A 
equipe deu esse passo 

ao bater o União Ran-
cho Grande por 1 x 0, 
o atleta Espoleta foi 
quem marcou o tento 
que levou a equipe a 
próxima fase.

Amanhã, no campo 
da Celulose será defini-

do o segundo finalista 
da campeão. Lavacar e 
Rio Branco disputarão 
a classificação do pri-
meiro ao último segun-
do, a promessa é de que 
seja um grande jogo 
entre as equipes.

Na última terça-fei-
ra (16),  foi disputada a 
6ª rodada do Campeo-
nato Municipal de Fut-
sal – Categoria Veterano. 
Abrindo a rodada, o Te-
quila acabou empatan-
do com o AFCEEE em 4 x 
4. Jair (2), Brito (1) e Cris-
tiano (1) marcaram para 
o Tequila. Os gols do AF-
CEEE foram de Tiago (3) 
e Márcio (1).

A segunda partida 
da noite foi entre Bola 
8 e Chapeação Prux. O 
Bola 8 teve dificuldades 
para vencer, mas se su-

Bons jogos marcam a rodada do Veterano

perou e bateu o rival por 
8 x 5. Os gols da equipe 
derrotada foram mar-
cados por Douglas (3) 
e Jorge (2). Os gols pelo 
Bola 8 foram de Negui-
nho Perotto (1), Rafael 
Damasceno (1), Renan 

(1), Alex (2) e Caíco (3).
Ontem à noite foi 

disputada a 7ª rodada 
da competição, os re-
sultados das partidas e 
muito mais você encon-
tra no nosso portal na 
internet.
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Jackson Müller: golaço de Constantino
Ter Jackson Mül-

ler como secretário de 
Meio Ambiente de Ca-
nela foi um golaço de 
Constantino Orsolin. 
Müller é biólogo re-
conhecido no cenário 
estadual, mas antes de 
tudo, não é um buro-
crata, quer fazer as coi-
sas andarem.

Vale ressaltar que 
antes de Müller, nos 

últimos quatro gover-
nos municipais, apenas 
Daniel Schilieper foi 
um pro� ssional da área 
que esteve à frente do 
Meio Ambiente, tam-
bém em uma gestão de 
Orsolin.

Antes disto, ape-
nas Carlos Frozzi, nos 
longínquos 2001/2002. 
Foi no período em que 
Frozzi esteve na Pre-

feitura que Canela se 
tornou referência na 
área ambiental e que a 
comunidade aprendeu 
a separar o lixo.

Segundo dados do 
próprio Jackson Müller, 
55% do lixo recolhido 
em Canela é orgânico, 
o qual não é aproveita-
do e a cidade paga para 
transportar e enterrar 
em aterro sanitário. 

Hoje, se recicla 5% de 
todo o lixo gerado em 
Canela, na época de 
Frozzi, chegou a 20%.

Agora, o novo se-
cretário quer superar 
estes números. Vai pre-
cisar o apoio da comu-
nidade, que desapren-
deu a se preocupar com 
o meio ambiente.

Repetindo, foi um 
golaço de Orsolin.

Invasões
Uma das pautas mais preo-

cupantes da área do meio am-
biente são as invasões e as cons-
truções irregulares. Na manhã 
de ontem, uma reunião entre a 
Prefeitura e as forças de segu-
rança, � cou de� nido que Canela 
seguirá nesta direção: intensi� -
car a � scalização, realizar ações 
integradas com as polícias, ela-
boração de legislação que impe-
dirá invasores de participarem 
de programas de reassentamen-
to e elaboração de aplicativo Ca-
nela + Segura.

Esgoto cloacal
Em fevereiro deste ano, � z 

mais uma reportagem sobre a 
situação do esgoto cloacal em 
Canela. A manchete, em caixa 
alta, trazia as palavras CRIME 
AMBIENTAL, com base em uma 
declaração do próprio Jackson 
Müller, ainda consultor da Pre-
feitura de Canela.

Na época, Müller sugeria 
que estes serviços hoje operados 
pela Corsan deveriam ser muni-
cipalizados, pelo visto, vai come-
çar pelo esgoto. Não há previsão 
para se mexer no abastecimento 
de água, o que é uma pena.

De qualquer sorte, temos 
apenas mais um ano de gover-
no pela frente, depois de junho 
de 2020, é eleição, a vida volta ao 

normal só depois de janeiro de 
2021.

Uma pena que estas ações 
não começaram antes.

Canela e o Caracol
Ainda sobre a intenção do 

Governo do Estado de retomar 
o Parque do Caracol, dizem, na 
rádio corredor, que foi mandado 
o seguinte recado à capital gaú-
cha:

A Cascata do Caracol e o 
parque ao seu entorno é o maior 
símbolo da cidade de Canela. 
A propriedade � ca toda dentro 
do Município Canelense. Ima-
ginem um decreto o� cializando 
o Parque como Patrimônio His-
tórico e Ambiental de Canela, 
seguido de Utilidade Pública e, 
quem sabe, desapropriação?

Acredito que se o recado 
chegou aonde deveria chegar, os 
ânimos de quem quer tirar a ad-
ministração do Parque da cidade 
de Canela devem se acalmar ra-
pidinhas.

Aplicativo que "envelhece" 
abre brecha para uso de
dados pessoais
Nos últimos dias, imagens 

de pessoas em versões mais ve-
lhas delas mesmas viraram a 
nova febre das redes sociais no 
país. O responsável por isso foi o 
aplicativo FaceApp, ferramenta 

para edição e aplicação de � ltros 
a imagens, como a simulação 
das faces em idades mais avan-
çadas ou em outros gêneros. 
Contudo, seu funcionamento 
e suas normas internas podem 
abrir espaço para abusos no uso 
e no compartilhamento dos da-
dos de seus usuários.

Por meio dessas tecnologias, 
a sua navegação passa a ser to-
talmente rastreada e esse volu-
me de informação é reunido sem 
que a pessoa seja identi� cada.

Na dúvida, melhor não ar-
riscar!

Abre o olho com a multa
Se você dirige entre Canela 

e Gramado, abra o olho. Os dois 
equipamentos que medem a ve-
locidade na RS 235, entre as duas 
cidades, são lombadas eletrôni-
cas e não pardais, por isso, não 
serão desligados.

Além disso, a � scalização 
está cada vez mais intensa neste 
trecho, com o uso do radar mó-
vel pela Polícia Rodoviária Esta-
dual, os famosos secadores de 
cabelo. Eu pessoalmente acho 
o uso desta tecnologia uma co-
vardia com o motorista, mas ele 
é legal.

Então, se você quer evitar 
dor de cabeça, no bolso e pontos 
na CNH, respeite o limite de ve-
locidade!

Curtinhas
(igual argumento de

puxa saco de político)
• Meus parabéns ao casal Luh Sander (Dona 

Encrenca) e Clério Sander (Fofão), pelo primeiro 
ano de atividades do Restaurante Dona Fullana. 
Aí que me re� ro!

• Meus parabéns ao secretário Luiz Claúdio, 
o Ratinho. O homem mata a cobra e mostra a en-
xada!

• Quem é que vai tomar alguma atitude con-
tra a EGR e o Daer com aquela obra da saída de 
Canela via Saiqui! Tchê, mas que falta de compe-
tência!

E a água da torneira?
Trazemos mais uma matéria sobre a presen-

ça de agrotóxicos na água distribuída pela Corsan.
O Comitê Caí, que muito reúne, muito fala e 

pouco faz, não autorizou o pagamento de exames 
na água do Santa Cruz/Caí.

Por aqui, nosso Comdema também não vai 
pagar, pelo menos não agora.

Pelo visto, para cumprir com acordos assu-
midos junto ao Ministério Público, a Prefeitura de 
Canela vai ter que arcar com estes custos.

Até lá, a Corsan tá suave na nave, depois é 
que quero ver!
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Banda Dublê é próxima atração
da Temporada de Inverno

Apresentação será no Multipalco da
Praça João Corrêa, no sábado (20)

A Banda Dublê é 
referência no merca-
do gaúcho de música 
por ter desenvolvido 
um estilo único de 
show, aliando música 
e interação, impactos 
sonoros e visuais. O 
time que é composto 
por Gustavo Cunha e 
Laura Pinzon (vocais), 
Gino Esteves (guitar-
ra), Bozó (baixo) e Sér-
gio Gautche (bateria), 

sobe ao palco da Pra-
ça João Corrêa, no sá-
bado (20), a partir das 
20h30min apresentan-
do releituras dos gran-
des sucessos, através 
de versões e medleys, 
passando por vários 
estilos musicais – do 
brega ao eletrônico, 
do disco ao sertanejo, 
sempre com uma pita-
da de irreverência.

Antecedendo o 

show, a partir das 18h, 
a DJ Michele Wender e 
às 19h30, Cromáticos 
Band.

O show gratuito 
faz parte da progra-
mação da Temporada 
de Inverno de Cane-
la, evento promovido 
pela Secretaria de Tu-
rismo e Cultura que 
teve início no dia 30 
de julho e segue até 4 
de agosto.
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Tequila Baby levou um grande
público para a Praça João Corrêa

O rock gaúcho embalou 
o segundo final de semana da 
Temporada de Inverno de Ca-
nela e esquentou o público que 
compareceu na Praça João Cor-
rêa na noite do último sábado 
(13). O show de abertura ficou 
por conta da banda canelense 
Naphtalina e os músicos locais 
fizeram bonito no Multipal-
co. Na sequência, Rafael Heck 
(bateria), Duda Calvin (vocal), 
James Andrew (guitarra) e Ro-
drigo Gaspareto (baixo) toca-
ram os principais clássicos da 

banda gaúcha Tequila Baby, fa-
zendo o público vibrar com um 
punk rock de alta qualidade.

O prefeito Constantino 
Orsolin esteve no camarim da 
banda e agradeceu os músicos 
pela participação na Tempo-
rada de Inverno de Canela. “É 
uma banda referência no nosso 
Estado, que inspira gerações”, 
disse Orsolin. “É sempre um 
orgulho retornar para Canela, 
que tem um público apaixona-
do pelo rock”, comentou o vo-
calista Duda Calvin.
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