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O papel do PROCON
e sua importância na

garantia do equilíbrio nas
relações de consumo

“GERALMENTE LUTAMOS MUITO
MAIS PELOS NOSSOS INTERESSES,

DO QUE PELOS NOSSOS DIREITOS”

Com o advento do 
Código de Defesa do 
Consumidor no ano de 
1990, houve o fortaleci-
mento das instituições 
de defesa do consu-
midor e institucionali-
zação de uma política 
nacional de relações de 
consumo. 

Mesmo antes do 
surgimento do código, 
algumas instituições já 
executavam a política 
de defesa do consumi-
dor. Em 1976, surgiu 
em São Paulo o primei-
ro PROCON do país, 
sendo atualmente uma 
referência na defesa do 
consumidor.

Muitas pessoas ain-
da desconhecem o po-
der e as atribuições do 
PROCON, mas o órgão 
exerce o poder de po-
lícia na � scalização do 
cumprimento às nor-
mas de proteção e defe-
sa do consumidor.

 Podendo aplicar 
sanções administrati-
vas previstas no artigo 
56 do código, que vão 
desde multa, apreensão 
de produtos, suspensão 
temporária de ativida-
des comerciais e até a 
interdição e cassação 
da licença de funciona-
mento do estabeleci-
mento.

 Essas sanções 

podem ser aplicadas 
cumulativamente e até 
mesmo antes da abertu-
ra de procedimento ad-
ministrativo preliminar, 
sem prejuízo às sanções 
de natureza cível e pe-
nal.

O PROCON desen-
volve também a função 
de elaborar pesquisas 
de preço, qualidade 
de produtos e serviços 
ou outros estudos que 
visem informar o con-
sumidor acerca dos 
melhores preços prati-
cados no mercado e da 
qualidade de produtos e 
serviços.

 Além disso, desen-
volver políticas de edu-
cação para o consumo 
consciente, sustentá-
vel e seguro, deve ser o 
principal foco dos PRO-
CON´s. 

Estar próximo da 
população conscienti-
zando e divulgando os 
seus direitos é a forma 
mais adequada de de-
fender o consumidor.

Os processos admi-
nistrativos abertos no 
órgão em decorrência 
de reclamações de con-
sumidores ocorrem de 
forma gratuita à popu-
lação e são seguidos de 
audiências de concilia-
ção entre fornecedores 
e consumidores a � m 

de evitar que a deman-
da chegue ao judiciário.

 Porém, o fato de 
abrir o processo no 
âmbito do PROCON 
não impede ao consu-
midor de buscar tam-
bém o poder judiciário. 
Caso não seja possível 
a conciliação com a in-
tervenção do PROCON, 
o processo administra-
tivo poderá resultar na 
aplicação das sanções 
citadas anteriormente, 
sendo a multa a mais 
comum delas.

Buscar o judiciário 
após a tentativa de reso-
lução do pleito através 
do PROCON aumenta 
a possibilidade de êxi-
to, pois demonstra a 
boa-fé do consumidor, 
a intenção de conciliar, 
assim como a falta de 
interesse do fornecedor 
em reparar os danos 
causados.

 Também fortalece 
o processo judicial em 
favor do consumidor, 
com possíveis parece-
res técnicos e jurídicos 
do órgão ou autos de 
infração lavrados pelo 
PROCON, constatando 
a ocorrência da prática 
infracional.

É muito importan-
te ressaltar, que o PRO-
CON não é e nem deve 
agir apenas como órgão 
� scalizatório e com ca-
ráter punitivo. Deve ser 

um agente de promo-
ção do equilíbrio nas 
relações de consumo, 
buscando sempre agir 
de forma razoável, pro-
porcional e orientando 
também os fornece-
dores acerca dos seus 
deveres, para que não 
perdurem as infrações 
contra os consumido-
res. Muitas vezes por 
desconhecimento da 
legislação por parte de 
empresários, sem a de-
vida assessoria técnica, 
jurídica ou administra-
tiva.

Lei que autoriza 
diferenciação
de preço para 
compras em
dinheiro e cartão.
Com a publicação 

da medida provisória 
(MP) Nº 764/2016, a 
partir desta,os comer-
ciantes foram autoriza-
dos a oferecer preços 
diferenciados para pa-
gamentos em dinheiro 
ou cartão de crédito ou 
débito. 

O texto foi sancio-
nado sem veto. Entran-
do em vigor um dia após 
a publicação, dando ori-
gem a Lei 13.455/2017, 
aprovada pelo Senado 
e publicada no Diário 
O� cial da União. 

O texto também 
obriga o fornecedor a 
informar, em local visí-

vel ao consumidor, os 
descontos oferecidos 
em função do meio e 
do prazo de pagamen-
to. Se ele não cumprir 
a determinação, � cará 
sujeito as multas previs-
tas no Código de Defe-
sa do Consumidor (Lei 
8.078/1990).

Esta prática já era 
adotada por muitos 
comerciantes, que ofe-
reciam descontos para 
quem pagasse com di-
nheiro.

Com a diferencia-
ção na cobrança, eles 
buscavam evitar as ta-
xas cobradas pelos car-
tões e a demora para 
receber o dinheiro.

A proposta não 
obriga a diferenciação 
de preços, somente ofe-
rece essa possibilidade 
ao comércio.

 No entendimento 
do relator da medida 

provisória, deputado 
Marco Tebaldi (PSDB
-SC), o estímulo ao pa-
gamento à vista e em di-
nheiro pode criar uma 
situação de concorrên-
cia que leve as admi-
nistradoras de cartão a 
baixar as taxas cobradas 
dos estabelecimentos 
comerciais.

A diferenciação de 
preços bene� cia em-
presas e consumidores 
e estimula queda no va-
lor médio dos produtos, 
ampliando a concor-
rência. 

A medida tam-
bém evitaria a prática 
do chamado subsídio 
cruzado, quando os 
consumidores que não 
utilizam cartão pagam 
o mesmo preço que os 
consumidores que utili-
zam esse sistema de pa-
gamento, sobre o qual 
incidem taxas.

Em nossa cidade.

• Começou dia 30 de junho a Temporada de 
Inverno de Canela. Que se estenderá até dia 04 de 
agosto, com diversas atrações.

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

• Feirinha Ecológica todos os sábados, das 8h 
às 16h, ao lado do Centro de Feiras. Imperdível!



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

Curso: Coaching para Negócios
Data: 7, 8, 21, 22, 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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Bio Laboratório inaugura
na Região das Hortênsias o

primeiro Coworking de Saúde
Inaugurou na quin-

ta-feira (18), o primeiro 
Coworking de Saúde da 
Região das Hortênsias, 
o BioCoworking, idea-
lizado pela empresária 
Juliana Canali Schuler. 
O espaço pioneiro fica 
na rua Batista Luzar-
do, 167 em Canela e foi 
projetado e assessorado 
pela coach de negócios 
e designer Jenny Runge.

O BioCoworking 
tem a missão especial 
de se tornar um ponto 
de encontro para quem 
quer viver mais. Conta 
com consultórios mé-
dicos equipados, salas 
de atendimento indi-
viduais e multidiscipli-
nares, estações de tra-
balho para diferentes 
profissionais, cafeteria 
exclusiva e espaço para 
eventos.

Com mais de 100m² 

de área, o local está bem 
dividido e permite um 
excelente networking 
entre os profissionais 
que o utilizarem no 
modo pay-per-use (pa-
gue para usar). Dentro 
do projeto geral, consta 
a produção de eventos 
para capacitação dos 
profissionais da saúde. 

Alguns eventos 
já estão cotados para 
acontecerem ainda este 
ano no BioCoworking:

• Marketing Médi-
co – o que pode e o que 
não pode?

• Sou Médico e Em-
preendendor – Como 
fazer vídeos?

• Gestão financeira 

para meu consultório 
médico

Em tempo, as da-
tas serão programadas 
e informadas através de 
suas redes sociais.

“Nosso foco é in-
centivar o comparti-
lhamento e estimular o 
empreendedorismo” diz 
Juliana.
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Juventude Progressista
de Gramado realiza doação

de alimentos a entidades
A Juventude Progressista de 

Gramado realizou no domingo 
(21), a entrega de alimentos não 
perecíveis ao Instituto Santíssi-
ma Trindade, de Gramado e a 
Associação Casa Lar, de Canela. 
Ao todo, foram arrecadados 440 
litros de leite, 110 quilos de ali-
mentos e 220 rolos de papel hi-
giênico. A ação foi desenvolvida 
após levantamento sobre as reais 
necessidades das entidades as-
sistenciais do município e da re-
gião.

O presidente da Juventude 
Progressista, Ronei Brenstrop 
avalia a ação. “Muitas vezes não 
temos dimensão das dificuldades 
enfrentadas pelas entidades. São 
por vezes coisas básicas, como pa-
pel higiênico, itens de higiene pes-
soal, mas que no somatório final 
do orçamento mensal das enti-
dades representam muita coisa”, 
explica o progressista. Os donati-
vos foram arrecadados e doados 
pelos membros da Juventude.

Questionado sobre a doa-
ção a Casa Lar de Canela, Ronei 
destaca que para a caridade não 
existe barreiras. “A Juventude é 

de Gramado, mas nada impede, 
não existe um único local onde 
diga que as doações necessitam 
ocorrer no município. Com o le-
vantamento que realizamos en-
tendemos que a Casa Lar, que 
atende crianças e adolescentes 
com vulnerabilidade social, ne-
cessitava de ajuda”, disse. O leite 
arrecadado foi destinado na sua 
totalidade para a entidade.

A Associação Casa Lar de 
Canela, que abriga crianças e 
adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social e risco, 
está precisando de sua ajuda. 
Os recursos mantenedores vêm 
da contribuição dos associados, 
doações, promoções e convê-
nio com a Prefeitura Municipal 
de Canela. Os interessados em 
realizar doações a casa, bas-
ta levá-las presencialmente em 
sua sede, localizada na Rua Ho-
mero Pacheco, 41, em Canela. 
Para mais informações sobre o 
trabalho realizado pela institui-
ção ou para doações, ligue (54) 
3282.6152.

O Instituto Santíssima Trin-
dade é uma entidade sem fins 

econômicos (lucrativos), man-
tida pela Associação Evangélica 
Luterana de Beneficência (AELB) 
e tem por objetivo principal abri-
gar, sustentar e auxiliar o desen-
volvimento de crianças, jovens 
adolescentes, adultos e idosos, 
em sua complexidade existencial 
de ordem material, espiritual, 
social e emocional. Os interes-
sados em realizar doações, basta 
levá-las presencialmente em sua 
sede localizada na RS 115 – Km 
26 – Rodovia Taquara/Gramado. 
Mais informações através do te-
lefone (51) 3541.5718.
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Canela recebe o 52ª
Encontro Nacional
de Líderes da ACM

Mais de 90 jovens 
vindos de todo o Brasil 
reúnem-se nesta quin-
ta-feira em Canela para 
o 52ª ENALI (Encontro 
Nacional de Líderes da 
ACM). Durante os três 
dias do evento, eles te-
rão a oportunidade de 
discutir temas relacio-
nados à juventude, pla-
nejar ações voluntárias 
e traçar metas de atua-
ção para o restante do 
ano.

A abertura oficial 
ocorre nesta quinta, 
às 16h, na Câmara de 
Vereadores de Cane-
la, onde as jovens li-
deranças acemistas 
serão recebidas e ho-
menageadas pelos 
parlamentares. A ce-
rimônia contará com 
a presença do prefeito 
de Canela, Constantino 
Orsolin, do presidente 
da Câmara de Verea-
dores, Marcelo Savi, do 
presidente da Federa-
ção Brasileira de ACMs, 
Ênio Roberto Ferrei-

ra, e do presidente da 
ACM-RS, Wilton Pinto 
de Araújo, entre outros.

Em seguida, o gru-
po ruma ao Rincão 
do Coelho, o acampa-
mento da ACM Região 
das Hortênsias onde 
ficarão hospedados. 
Entre os dias 25 e 27 
de julho, os jovens te-
rão a oportunidade de 
realizar uma série de 
atividades de confra-
ternização, organizar 
apresentações e assis-
tir três palestras – com 
os temas "Realidade da 
juventude brasileira", 
"Políticas públicas de 
juventude e redução 
da maioridade penal" 
e "Empoderamento fe-
minino".

O objetivo do ENA-
LI é proporcionar aos 
jovens o fortalecimen-
to da autoestima e da 
autoconfiança, desen-
volver seu senso de 
responsabilidade e de 
respeito ao próximo, 
estimular o convívio 

social sadio e potencia-
lizar o prazer pelo tra-
balho voluntário.

Todos os partici-
pantes do encontro 
passaram pelo Curso 
de Liderança da ACM, 
cujo intuito é promo-
ver o desenvolvimento 
integral do ser humano 

através de didáticas e 
ações voluntárias que 
estimulam o caráter, a 
honestidade, o respei-
to e a responsabilidade 
social – desenvolvendo, 
assim, um espírito de 
liderança que poderá 
ser aproveitado duran-
te a vida.
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Alpen Park está
mais uma vez na
lista de melhores

parques do
TripAdvisor

Pelo sétimo ano 
consecutivo, o Alpen 
Park, de Canela, come-
mora o prêmio recebido 
pelo TripAdvisor, portal 
reconhecido mundial-
mente por referenciar 
os melhores destinos 
de turismo e entreteni-
mento. O parque é um 
dos premiados do Tra-
veller's Choice Awards 

2019, que relaciona as 
empresa de destaque 
no turismo.

O Alpen Park é o 
oitavo colocado entre 
melhores parques de 
diversões e aquáticos 
do Brasil. Em relação ao 
ano passado, o parque 
de Canela sobe duas 
posições no Top 10 do 
país.

FOTO: DANIELA VILLAR

Ação para o plantio de hortênsias e outras
mudas deve embelezar trecho da RS-235

Uma ação voluntá-
ria envolvendo diversas 
entidades e órgãos pú-
blicos busca proporcio-
nar um novo visual na 
entrada do município 
de Canela, via RS-235. 
A mobilização está sen-
do liderada pela ACIC 
– Associação Comercial 
e Industrial de Canela, 
contando com o apoio 
da Prefeitura de Canela, 
Câmara de Vereadores, 
Convention & Visitou-
rs Bureau – Região das 
Hortênsias, Associação 
de Parques e Atrações 
da Serra Gaúcha, entre 
outros parceiros da ini-
ciativa privada.

O objetivo da ação 
é engajar a comunidade 
no plantio de centenas 
de mudas de hortên-

sias e outras espécies 
como azaléia, camélia 
e canela, embelezando 
o trecho da rodovia que 
serve como principal 
acesso à cidade de Ca-
nela. "Queremos que o 
visitante entre em Ca-
nela e já seja impacta-
do pela beleza natural 
característica da nossa 
cidade", afirma Alfredo 
Schaffer, diretor de No-
vos Negócios e Oportu-
nidades da ACIC.

APOIO
COMUNITÁRIO
É ESSENCIAL
A ação está mar-

cada para o dia 17 de 
agosto (sábado), a par-
tir das 8h30 e deve en-
globar um trecho dos 
canteiros internos da 

rodovia que vai do pór-
tico até as proximida-
des do Oásis Santa Ân-
gela.

A Prefeitura de 
Canela, por meio da 
Secretaria de Obras, 
Serviços Urbanos e 
Agricultura, está enga-
jada no evento e dispo-
nibilizará maquinário 
e servidores para auxi-
liar no plantio, além de 
doar mudas e adubo. 
"Também vamos fazer 
uma demarcação pré-
via dos canteiros para 
facilitar o trabalho dos 
voluntários e estamos 
dispostos a executar a 
manutenção deste novo 
ajardinamento da ro-
dovia", destaca o se-
cretário de Obras, Luiz 
Cláudio da Silva.

O evento está aber-
to para participação 
de empresas e da co-
munidade em geral. 

"Precisamos do apoio 
da população para ter 
uma cidade ainda mais 
bela", finaliza Alfredo 

Schaffer. Mais infor-
mações diretamente na 
ACIC, pelo telefone (54) 
3282.1510.
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Iniciam ações para criação de 550 novas 
vagas na educação infantil municipal

Construção da Tio Beto, criação da Lucimara Basei e
ampliação da Tia Ítala foram anunciadas nesta semana

A Prefeitura de Ca-
nela acaba de anunciar 
três ações que devem, 
em um curto período 
de tempo devem pro-
piciar 550 novas vagas 
na educação infantil, 
principalmente nos 
primeiros anos, onde 
a demanda é maior. 
Duas delas, foram de-
talhadas em entrevista 
coletiva com o prefeito 
Constantino, na últi-
ma quarta (23), sendo 
o início do processo 
de construção da nova 
Tio Beto, no bairro Ca-
nelinha, e a criação da 
escola terceirizada Lu-
cimara Basei, atrás do 

posto de Saúde do bair-
ro São Lucas.

A terceira ação, a 
ampliação da Tia Íta-
la, na Rua Dom Pedro 
II, centro, com direito 
à piscina na escola, foi 
confirmada pelo se-
cretário de Educação, 
Gilberto Tegner, com 
exclusividade para a 
Folha de Canela.

Tia Ítala – escola 
com piscina
A Escola Municipal 

de Educação Infantil 
Ítala Reis, a Tia Ítala, 
está recebendo uma 
ampliação que vai pos-
sibilitar mais 50 vagas 

no educandário. Se-
gundo Gilberto Tegner, 
a casa que sedia a esco-
la foi reformada, com 
abertura de duas no-
vas salas, na Rua Dom 
Pedro II, esquina com 
Borges de Medeiros, 
no centro da cidade. A 
casa ao lado também 
foi alugada para am-
pliação de vagas, pos-
suindo, inclusive, uma 
piscina que será man-
tida para atividade com 
os alunos.

A obra segue em 
ritmo acelerado e até o 
final de agosto os novos 
alunos poderão ser re-
cebidos.

Tia Ítala está sendo ampliada

FOTOS: FILIPE ROCHA

Em um acerto entre 
a Prefeitura e a Associa-
ção Educacional Cida-
de das Flores, será cria-
da a escola Lucimara 
Basei, na Rua Adalberto 
Wortmann, 66, no bair-
ro São Lucas, atrás do 
posto de saúde do Ca-
nelinha.

A escola será ins-
talada no prédio onde 
funciona os Móveis 
e Esquadrias Fogaça, 
pois a empresa está se 
transferindo para a Rua 
Salgado Filho, 210, no 
bairro São Rafael, onde 
deve manter as usa ati-
vidades com a mesma 
qualidade.

A nova escola rece-
be o nome de Lucimara 
Basei, seguindo o crité-

Lucimara Basei, nova escola terceirizada

Casa ao lado foi locada e está sendo adaptada para educação infantil

Escola será onde hoje está a Esquadrias Fogaça

FOTO: VCG TECNOLOGIA

rio utilizado pela Secre-
taria Municipal de Edu-
cação de homenagear 
professores nos nomes 
de escolas. Serão ofere-
cidas 197 vagas, já au-

torizadas em licitação 
realizada no início de 
2018, podendo alcançar 
250 crianças se licitadas 
novas vagas terceiriza-
das posteriormente.

Promessa de cam-
panha de Constantino 
Orsolin, a construção 
de uma nova escola in-
fantil Tio beto começa 
a sair do papel. Na últi-
ma sexta (26), foi lança-
do o edital de permuta 
de dois lotes na quadra 
do Hospital de Cane-
la pela construção da 
nova escola.

Os terrenos em 
questão tem frente 
para a Rua Teixeira 
Soares, estando locali-
zados entre o posto de 

saúde e as capelas mor-
tuárias. Eles medem 
3.600m² e foram avalia-
dos em R$ 3,5 milhões. 
O edital prevê que o 
empreendedor interes-
sado deve construir e 
entregar pronta a nova 
escola infantil, na Rua 
Homero Pacheco, onde 
ficava localizada a an-
tiga Tio Beto, para de-
pois tomar posse dos 
imóveis no centro.

Estes dois terrenos 
foram adquiridos com 
verba da Secretaria 

Municipal de Educa-
ção, na época para inje-
tar recursos financeiros 
no Hospital de Canela. 
Por este motivo, o uso 
dos mesmos só pode 
ser em educação e a es-
colha da Prefeitura foi 
investir em uma nova 
escola infantil muni-
cipal no bairro Cane-
linha, a Tio Beto, que 
teve seu antigo prédio 
demolido.

Nesta nova escola, 
estão previstas 250 va-
gas.

Nova Tio Beto

Área da Escola Tio Beto, na Rua Homero Pacheco
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Constantino anuncia asfaltamento
da estrada Caracol - Ferradura

O prefeito Constantino 
Orsolin reuniu a imprensa, 
na manhã desta quarta (24), 
para anunciar o asfaltamento 
da estrada Caracol - Ferra-
dura. Segundo Orsolin, esta 
obra irá mudar o eixo turísti-
co de Canela, abrindo novas 
oportunidades para a inicia-
tiva privada.

O edital para contratação 
da empresa deve ser lançado 
em 30 dias e obra deve ficar 
pronta em seis meses.

Este asfaltamento deve-
ria acontecer com recursos 
do programa Prodetur (Pro-
grama de Desenvolvimen-
to do Turismo), do Governo 
Federal, mas, como o agente 
financiador é o banco Bade-
sul, com pouca capacidade 
de investimento, a liberação 
dos recursos só aconteceria 
em 2020 ou além. Assim, a 
Prefeitura de Canela buscou 
linha de financiamento junto 
à Caixa Econômica Federal, 
através da FINASA, possibi-
litando o início dos trabalhos 
ainda em 2019.

“Este é um financiamen-
to mais curto que o do Bade-

sul, mas com juros menores e 
dois anos de carência”, expli-
cou Orsolin.

A obra compreende o as-
faltamento de 4,68km, desde 
o pórtico do Parque Caracol 
até o pórtico do Parque Fer-
radura. O custo é de R$ 8 mi-
lhões que deverão ser pagos 
em 10 anos.

A Prefeitura analisa a 
possibilidade de avançar o 
asfalto em dez metros em 
alguns pontos, como no lo-
cal onde fica a capela Santa 
Cecília, no Banhado Grande. 
Afinal, a arquitetura do pe-
queno templo, toda em pe-
dra, atrai visitantes por essa 
peculiaridade.

Investimentos privados 
para pagamento da obra
Segundo Orsolin, um dos 

projetos que estão sendo pre-
parados para a área da Fer-
radura tem a capacidade de 
gerar R$ 1 milhão por ano de 
INSS, o que por si só já paga-
ria o financiamento e da obra 
que vai beneficiar diversas 
localidades.

No planejamento inicial, 

Asfaltamento
Caracol – Ferradura

Extensão: 4,68 km

Custo: R$ 8 milhões

Quando: edital de
licitação será
lançado em 30 dias

Previsão de término: 
seis meses após os 
inícios do trabalho

o investidor que vai moder-
nizar o Parque da Ferradura 
pretende instalar uma plata-
forma de vidro que adentra 
24 metros sobre o Vale da 
Ferradura, além de um tren-
zinho que percorre as encos-
tas, bem como um brinquedo 
giratório que também ficará 
na borda do cânion.

“Atração turística como 
esta, só existem três no mun-
do”, disse o Prefeito.

4,68km separam os pórticos dos
parques do Caracol e da Ferradura
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“Esta obra irá mudar o eixo turístico
da cidade”, diz Orsolin
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Farmácia Municipal já 
atende em novo endereço

A Farmácia Muni-
cipal atende em novo 
endereço desde segun-
da-feira (22). Com espa-
ço mais amplo, melhor 
acessibilidade e esta-
cionamento, ela fica 
no prédio do antigo Ar-
mazém Viezzer, na rua 
João Pessoa, nº 622. É 
para lá que, ainda neste 
semestre, também será 
transferida a Secretaria 
de Saúde.

"A Farmácia neces-
sitava de mais espaço, e 
aproveitamos o fim do 
contrato com o locador 
anterior para fazer a 
transferência antes mes-
mo da Secretaria. Vai 
proporcionar mais con-
forto tanto para usuá-
rios como para os servi-
dores", diz o secretário 

de Saúde Vilmar Santos.
Conforme Simo-

ne de Moraes, coorde-
nadora da Farmácia 
Municipal, a média de 
atendimentos tem se 
mantido em relação 

ao local anterior, que 
ficava na mesma João 
Pessoa. Por dia, cerca 
de 400 pessoas buscam 
medicamentos distri-
buídos pela rede públi-
ca.
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Canela recebe 1
milhão de reais em

emendas para a Saúde

A primeira emen-
da, do deputado fede-
ral Darcisio Perondi, foi 
destinada para paga-
mento de especialistas 
como ortopedista, car-
diologista, dermatolo-
gista, além de custear 
exames de tomografia, 
ecografias, raio-x e la-
boratoriais na rede pú-
blica. Só aí foram R$ 300 
mil.

Já nos dias 15 e 16 
de julho, Canela rece-
beu R$ 100 mil (Dep. 
Fed. Afonso Hamm); 
R$ 200 mil (Dep. Fed. 
Giovani Feltes), R$ 200 
mil (Dep. Fed. Jerônimo 

Goergen), e mais R$ 200 
mil indicados pela Co-
missão de Seguridade e 
Família Câmara Fede-
ral. Esses recursos se-
rão utilizados para pa-
gamento dos médicos 
do Programa Saúde da 
Família, para manuten-
ção e para aquisição de 
materiais para procedi-
mentos gerais das Uni-
dades de Saúde.

As emendas permi-
tem ao Município man-
ter serviços e planejar a 
execução de melhorias 
neste momento em que 
são dispendidos recur-
sos ao Hospital de Ca-

ridade de Canela, sob 
intervenção.

"Isso tudo graças 
ao intenso trabalho que 
fazemos junto à banca-
da gaúcha em Brasília, 
e não somente com os 
partidos ligados ao go-
verno municipal. Nós 
acolhemos tudo que 
vem para o bem de Ca-
nela, sem importar de 
onde ou de quem. Nessas 
horas não se tem parti-
do, e aí também entra o 
trabalho dos vereadores 
que mantêm contato os 
seus parlamentares", diz 
o prefeito Constantino 
Orsolin.

Entre junho e julho foi R$1 milhão emendas
destinadas, e os recursos já foram depositados em conta
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Canela tem Rotary
Club Inspiração

Quanto mais clu-
bes, maior serão as 
oportunidades de pres-
tar bons serviços e Ca-
nela poderá ser aten-
dida em dobro: desta 
forma, foi anunciada 
a instalação do Rotary 
Club Inspiração de Ca-
nela, na noite de ontem 
(25), no Grande Hotel, 
assim como aconteceu 
a posse de sua diretoria 
eleita. Quem assumiu a 
presidência 2019/2020 
foi Jairo Cesar Garcia.
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Novos clubes con-
tribuem para o aumento 
do quadro associativo e 
oferecem vários outros 

benefícios: expandir o 
impacto do Rotary, en-
volver mais membros 
da comunidade, gerar 

mais ideias criativas 
para projetos, entre ou-
tros, diz a nota do clube 
enviada à imprensa.

Ginásio Poliesportivo do Bairro Santa 
Marta é entregue a comunidade

A Prefeitura entre-
gou, na noite de quin-
ta-feira (18), o Ginásio 
Poliesportivo Carlos 
Alberto de Lima “Carli-
nhos da Vila”, localiza-
do na rua 1º de janeiro.

O Prefeito Cons-
tantino Orsolin assinou 
na ocasião o termo de 
abertura de licitação 
para novos investi-
mentos no local, como 
quadras poliesportivas 
externas, arquibanca-
das metálicas; correção 
do cercamento, plantio 
de grama e jardinação. 
O chefe do executivo 
também sancionou a 
lei municipal/4.317 de 
17 de julho de 2019, 
que denomina o Giná-
sio Poliesportivo Carlos 
Alberto de Lima “Car-
linhos da Vila”, de au-
toria do vereador Jonas 
Bernardo.

As filhas do home-
nageado, Roberta Foss 
de Lima, Carla Fontou-
ra de Lima, Benhur Foss 
de Lima e o irmão Air-
ton de Lima receberam 
uma cópia da lei que 
instituiu o nome do gi-
násio.

“Carlinhos da Vila” 
como era conhecido 
Carlos Alberto de Lima 
atuou nas equipes 
da Celulose, Serrano, 
Mundo Novo, Esperan-
ça, clubes de Canela e 
Três Coroas, além do 
Internacional nos anos 
de 1979 e 1980. Faleceu 
aos 38 anos, devido a 
um câncer.

As obras para a 
construção do Ginásio 
do bairro Santa Mar-
ta iniciaram em 2008, 
onde na 1ª etapa – se 
contemplava a prepa-
ração do terreno e fun-

dações. Em abril 2012, 
uma nova empresa foi 
contratada para fecha-
mento e ampliação do 
Ginásio Poliesportivo 
do bairro. Em 2013, um 
novo serviço para con-
clusão das obras foi re-
tomado, mas não con-

cluído.
Em agosto de 2017, 

uma nova empresa foi 
contratada e em 18 de 
julho de 2019, a obra foi 
entregue a comunida-
de, num investimento 
de aproximadamente 
1,5 milhão.
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Prova para eleição 
do Conselho

Tutelar acontece
no domingo

A primeira fase 
do processo seletivo 
para eleição dos novos 
membros do Conselho 
Tutelar acontece neste 
domingo (28). A aplica-
ção da prova objetiva 
terá início às 8 horas, na 
Escola Estadual Danton 
Corrêa da Silva, rua Bor-
ges de Medeiros, 235.

Os candidatos de-
vem chegar ao local, 
meia hora antes para 
evitar possíveis atra-
sos. Além de lembrar 
de levar caneta esfero-
gráfica azul ou preta, 
documento oficial de 
identificação que mere-
ça fé pública.

73 candidatos ti-
veram suas inscrições 
homologados para esta 
etapa e a aplicação das 
provas tem como em-
presa responsável a 
Una Gestão e Assesso-
ria.

O exame de caráter 
eliminatório, composta 
de 50 questões de múl-
tipla escolha, envolven-
do matéria ligada ao 
desempenho da função 

de Conselheiro Tutelar, 
cujo grau de complexi-
dade será diretamente 
proporcional à esco-
laridade exigida para 
o seu exercício, sendo 
15 questões de Língua 
Portuguesa e 35 ques-
tões de Conhecimentos 
Específicos. A todas as 
questões corretas serão 
atribuídos dois pontos, 
de modo que aprova to-
talizará 100 pontos. So-
mente serão classifica-
dos os candidatos que 
obtiverem, no mínimo, 
60% da pontuação afe-
rida à prova, sendo os 
demais excluídos do 
processo.

A segunda etapa, 
que será coordenada 
pelo Conselho Muni-
cipal da Criança e do 
Adolescente - COMDI-
CA, é o processo de ha-
bilitação eleitoral e ape-
nas os classificados na 
prova de Conhecimen-
tos participam do plei-
to. A eleição acontece 
dia 6 de outubro, das 8h 
às 17h, na Câmara Mu-
nicipal de Vereadores.
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Encontro dos
Personagens no dia do

amigo no Mundo A Vapor
Tem coisa melhor 

do que se divertir com 
os amigos? O Mundo A 
Vapor aproveitou o Dia 
do Amigo (23) e reuniu 
uma turma muito legal. 
Foi uma tarde de mui-
tas brincadeiras, fotos 
e animação. E com tan-
tos mascotes que vie-
ram abraçar o anfitrião 
Peppe, ele estava numa 
alegria só! Nesta segun-
da edição do Encontro 
dos Personagens Ami-
gos do Peppe, foram 
presenteados os convi-
dados com um certifi-
cado declarando que ele 
(o personagem) faz par-
te da Turma do Peppe. 
Cada amigo também 
ganhou um bóton para 
que possa usar em sua 
roupa, trazendo a iden-
tificação de que é Amigo 
do Peppe. A turma toda 
adorou a brincadeira!

A Onça do Grama-
dozoo, o Mosqueteiro 
do Grêmio, o Perna de 
Pau da D’Arte e a Es-
tradinha da BM foram 
alguns dos personagens 
presentes no encontro, 

que é parte da progra-
mação da Temporada 
de Inverno do Mundo a 
Vapor. No próximo sá-
bado, dia 27, às 11h, às 
13h e às 15h o parque 
vai receber a visita de 

Steampunks. Eles vão 
contar um pouco sobre 
a história da chegada 
do trem em Canela com 
performances de canto 
teatral, além de intera-
gir com os visitantes.
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Personagens dos principais atrativos turísticos marcaram presença

D'arte movimentou a Estação
Campos de Canella no fim de semana

A Estação Campos 
de Canella ganhou ares 
de palco e arena no úl-
timo domingo (21), em 
Canela. A D’arte Espa-
ço Multicultural rece-
beu alunos e curiosos 
para praticar algumas 
das modalidades artís-
ticas oferecidas por lá. 
Turmas de acrobacia 
de solo, aikido, ballet 
(baby, infantil e adul-
to), karatê, patinação e 
taekwondo ocuparam 

o Largo Benito Urbani 
para uma tarde experi-
mental.

Além das moda-
lidades apresentadas 
no último domingo, o 
espaço oferece ainda 
oficina de criatividade, 
yôga e acrobacia aérea 
em tecido. Atualmen-
te, cerca de 300 alunos 
frequentam a D’arte Es-
paço Multicultural, que 
ainda possui uma Sala 
de Espetáculos e fun-
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ciona como centro de 
treinamento e ensaios.

A atividade do fim 
de semana integrou a 
programação do Festi-
val da Estação, progra-

mação cultural da Esta-
ção Campos de Canela 
que segue até o próximo 
domingo, 28 de julho, 
com atrações de música 
e cultura.

PampaFest
marcou o

último domingo, 
em Canela

O último domingo, 
21 de julho, foi marcado 
pela primeira edição do 
PampaFest, evento que 
aconteceu no Gazebo 
Cultural de Canela para 
150 pessoas. Momen-
tos de integração com 
a autêntica e moderna 
cultura gaúcha, além da 
interação com renoma-
dos músicos do estado 
fizeram parte das oito 
horas de evento, que re-
sultou em cerca de 340 
litros de chope da Cer-
vejaria Farol, 120 kg de 
carne certificada angus 
do Restaurante Malbec, 
rodas de chimarrão e 
muitas experiências 
para adultos e crianças.

O público, sur-
preso e feliz com a vi-
vência gastronômica 
e cultural, elogiou as 
instalações e qualida-
de. O ponto alto foram 
os shows frente a fren-
te com os artistas que 
circularam e estiveram 

acessíveis aos partici-
pantes.

 O grupo Som do 
Vento abriu o palco, 
com a apresentação do 
seu novo álbum, segui-
do de Ernesto Fagun-
des, Paulinho Fagundes 
e Edu Martins. O grande 
show ficou por conta de 
Renato Borghetti que 
emocionou o público 
com sua apresentação. 
Fechando com cha-
ve de outro, todos os 
músicos presentes di-
vidiram o palco para o 
grande encerramento, 
disseminando desejo 
de uma próxima edição 
do PampaFest.

Para as crianças, o 
espaço kids foi desta-
que. Educação, alegria, 
atividades físicas e ar-
tísticas monitoradas 
por uma equipe que 
tem toda a expertise 
- da Academia Neusa 
Martinotto - garantiram 
um momento especial.
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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.

Shows movimentaram 
Praça João Corrêa no

final de semana
Diversas apresen-

tações culturais mar-
caram o final de sema-
na da Temporada de 
Inverno na Praça João 
Corrêa. No sábado (20), 
as atividades iniciaram 
com a DJ Michele Wen-
der e Cromáticos Band.

Em seguida, uma 
das mais animadas 
bandas do sul do país, 
a banda Dublê, que se 
destaca pela interação 
com o público, alegria e 
performance. Com um 
repertório atualizado 
com releituras de gran-
des sucessos, passan-
do por estilos musicais 
variados, indo do brega 
ao eletrônico e desde o 
disco até o sertanejo, a 
Dublê deu um show de 
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irreverência. E não só 
nas músicas, mas tam-
bém nos figurinos e fan-
tasias.

Outro atrativo na 

praça é a feira Canela 
Mostra Tudo, uma rea-
lização da ACIC – As-
sociação Comercial e 
Industrial de Canela, 

com apoio da Prefeitu-
ra. Este evento acontece 
até 28 de julho, valori-
zando empresas e pro-
dutos canelenses.

Gramado terá pizzaria que
reproduzirá Escola de Magia

Conhecida por sur-
preender os turistas 
com a renovação per-
manente de suas atra-
ções, Gramado prepara 
mais uma em setem-
bro. É a pizzaria temá-
tica Hector, que vem 
com uma proposta de 
reproduzir uma escola 
de magia, onde o perso-
nagem principal é um 
dragão de 12 anos que 
perdeu a condição de 
cuspir fogo. O pequeno 
Hector, então, desven-
da o mundo de criatu-
ras mágicas onde par-
ticipam a coruja Dora, 
que dá aulas de feitiço 
com varinha, o búfalo 
Stan, que ensina a fa-
zer poções mágicas e o 
puma Rony, que estuda 

as criaturas mágicas.
Localizada na Av. 

Borges de Medeiros 
1791, com uma área de 
700 metros quadrados 
toda tematizada como 
escola de magia, a Hec-
tor é um projeto dos 
empresários grama-

denses Eduardo Kny, 
diretor da MK Brands, 
responsável pela cria-
ção e Valdemir Ecker, 
dono de casas como Di-
vino, O Pasta e Bouquet 
Garni.

O novo empreen-
dimento irá criar 50 no-

vos empregos diretos e 
projeta atender 120 mil 
pessoas por ano. As re-
ceitas são mantidas em 
segredo, mas seguirão 
a linha do personagem 
Hector, que cria os “dis-
cos de sabores” antes de 
assá-los magicamente.

Queijo serrano é patrimônio
imaterial de São Chico

O Prefeito Marcos Aguzzol-
li sancionou a lei de origem do 
executivo que torna o tradicional 
queijo serrano patrimônio cultu-

ral imaterial de São Francisco de 
Paula. De origem portuguesa e 
produzido há mais de 250 anos, 
o queijo serrano é um produto 

específico elaborado exclusiva-
mente nos Campos de Cima da 
Serra do Rio Grande do Sul e no 
Planalto Catarinense.
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Nome: Victor Berti Spier.
Idade: 39 anos.
Filiação: Dilmo Spier e Maria Berti Spier.
Formação: Bacharel em Direito.
Trabalho: Berti Spier Advocacia e Acessoria 
Jurídica.
Fato marcante em sua vida: Nascimento dos 
meus � lhos (Positivo).
Falecimento dos meus avós e tio (Negativo).
O que te deixa sem jeito: Elogios, mesmo que 
raros.
Uma alegria: Saber que ainda há pessoas que 
con� am em mim.
Uma decepção: Saber que pessoas que amo 
não acreditam nas minhas palavras.
Ponto forte: Determinação.
Ponto fraco: Sentimento de perda e tristeza.
Cor preferida: Com certeza azul.
Prato preferido: Carne moída com ovo.
Bebida: Vinho.
Esporte: Sempre gostei de futebol.
Hobby: Cavalos.
Programa de TV: Desa� o sobre fogo.
Que fazer no domingo: Geralmente em casa 
olhando TV.
Animal de estimação: Cachorro.
Um � lme: Não tenho uma preferência.
Uma música: Fundo da Grota (Baitaca)
Um livro: Já li tantos.
Um defeito: Perder a estribeira quando � co de 
cabeça quente.
Uma qualidade: Querer sempre ajudar o próxi-
mo.
Uma saudade: São tantas que sei que não vol-
tarão.
Um sonho de criança: Ser advogado.
O que mais admira numa pessoa: Honestidade, 
sinceridade, entre outros.
O que mais detesta numa pessoa: Falsidade. 
Aquela pessoa que na frente te agrada e nas 
costas tenta denegrir sua imagem.
O que tu mudaria em Canela: ACREDITO QUE 
ESTA NO CAMINHO CERTO

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Um mal necessário.
Educação: Fundamental.
Religião: Deus é tudo, mesmo que em alguns 
momentos nos questionamos o porquê de pas-
sarmos di� culdades.
Amor: Queria saber demonstrar.
Família: Teria que ser o alicerce para todos.
Amizade: Acredito que verdadeira tenha pou-
cas.
Casamento: Um dia chego lá.

*UM RECADO:
“Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem per-
der o que, com frequência, poderíamos ganhar, 
por simples medo de arriscar.”
William Shakespeare
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Victor Berti Spier

:: 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) ::

Newbor� Aurora, 13 dias de encantamento

5 meses dessa fof�ra, Antonella!

É muito char�e esse Davy Matheus

1 aninho dessa gostosura que é a Liz

Maria Helena, 7 meses regist�ados
com muito amor

Yasmin, 2 meses dessa princesinha
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45  publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

IC Week Serra Gaúcha

Igor Pires e Peterson Secco
estiveram conferindo de perto os

shows, assados e chopes do PampaFest.

Juliana Canali Schuler, Dra. Adriana Canali
e Dr. Nelson Canali proprietários do

BIOCWRK, no lançamento do mais novo
empreendimento pioneiro na região das 

hortênsias no segmento consultórios médicos.

Pepe do Mundo a Vapor recebeu
seus amigos palhaços Lelê e Pipoca

para comemorar o dia do amigo.

O estudante de moda Dionatan Wilbert
prestigiou o evento Papo Fashion, que teve

participação de Nelson Zimmer e Neca
Gonzaga, na Pompéia.

FOTO: ADRIANA SILVEIRA

FOTO: CLEITON THIELE

 Eduardo Hoewell com os filhos Filipe e
Miguel foram prestigiar o Caramelo e Mingau 

durante a apresentação que aconteceu
na Estação Campos de Canella  no último dia
13 de julho. Eduardo é o responsável pela 1°

e 2° edição da Revista  em quadrinhos do
Caramelo e Mingau, ação desenvolvida pelo 

Hospital Veterinário Dr. Álvaro Abreu.

Fabiano diretor da IC Week Serra Gaúcha ao lado do
organizador do evento em Gramado, Gilmar Júnior.

FOTO: SÉRGIO AZEVEDO

Maria Cândida dos Santos no
Museu de História Natural em NY.

FOTO: ANDRÉ FERNANDES
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Salão Conceito por Pretinha Reis já está atendendo no novo 
endereço Rua Coronel Diniz,  104 Sala 03. Venham conhecer!

Franciele Reis e Dion
Ferreira à espera do Arthur!

Amanhã, 27 é o dia de Regina
Ramos Correia. Muitos anos de
vida. Um abraço dos compadres

Gise, Cristiano e do Gabi.

Os coelhos Tito e Pepito receberam
o certificado de amigo do anfitrião, 

Peppe, no encontro de personagens do 
Dia do Amigo no Mundo A Vapor.

Dia 21 foi o chá de bebê à espera
da Aurora, papais Rafaela e Édipo

na espera da sua princesinha.
Divando em Gramado a
influencer Carla Giarolla

O pequeno Joaquim em ensaio
fotográfico com os primos!

Salão Conceito por Pretinha Reis já está atendendo no novo 
endereço Rua Coronel Diniz,  104 Sala 03. Venham conhecer!
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O que te faz feliz, ariano? Você tem 
feito isso em sua vida? Tem cuida-
do de você? Tem estado em paz? A 
semana também é boa pra conversas, 
encontros, negócios. Uma reconcilia-
ção pode deixar você em paz. Um céu 
favorável para o amor, mas delicado 
para os assuntos financeiros. 

Cuidado para não se desesperar 
à toa, para ser imaturo frente aos 
contratempos e imprevistos. Seja 
maduro e se precisar, busque ajuda. 
Cuidado para não brigar com as 
pessoas mais próximas. O céu pede 
mais diálogo e é ótimo para resolver 
pendências. 

Mas é importante conter a ansie-
dade e não sair por aí contando 
tudo para todo mundo. É um bom 
momento para resolver pendências 
e coisas práticas, para se organizar 
melhor e abrir mão daquilo que não 
te serve mais.

Pouco a pouco, as coisas vão se acal-
mando. Você pode se sentir mais 
leve. Isso não significa que tudo está 
resolvido. A semana ainda traz de-
safios e imprevistos, mas você tende 
a encarar tudo com mais estrutura e 
maturidade. E tem amigos e aliados 
que podem te ajudar.

O Sol chega em seu signo, que é a 
casa dele, e agora você pode dar 
novos passos rumo ao seu brilho e 
sucesso pessoal. Questões internas 
ficam mais fáceis de serem resolvi-
das. Assuntos de trabalho ganham 
mais cor e movimento. 

Semana linda para viagens. Especial-
mente para conhecer um lugar novo, 
ou voltar a um lugar conhecido, mas 
com um novo olhar. A semana pede 
mudanças em sua mente, revisão 
sobre suas amizades e projetos e 
favorece a introspecção, o autoco-
nhecimento e a busca espiritual.

Um momento mais tranquilo nos 
assuntos de trabalho, com suces-
so, bons contatos e resultados. No 
amor, alguma mudança pode se 
fazer necessária para que as coisas 
fiquem mais agradáveis. Alias, é um 
bom momento para fazer mudanças 
em toda sua vida.

Seu trabalho pode ganhar ou 
pedir novos rumos. Suas relações 
precisam de novidades, sur-
presas. A semana é ótima para 
estudos, divulgações e viagens. As 
conversas também estão favoreci-
das. Mas é bom escutar as outras 
ideias também.

Um momento para ousar e inovar. 
Novidades profissionais podem 
trazer ânimo e um gás especial. No 
amor, mais intimidade e conversas 
agradáveis podem fazer com que 
você fique mais tranquilo. Bom 
momento para viagens.

A semana é mais tranquila. Os dias 
pedem mais prazer e alegria, num 
céu bom para o amor, as relações, 
contato com a família, amigos e 
pessoas queridas. Um bom mo-
mento para tornar sua rotina mais 
agradável e retomar algum prazer. 
Busque o que te deixa feliz.

Sua saúde fica melhor, o trabalho 
flui, semana mais produtiva e ótima 
para reuniões, negócios, conversas e 
encontros para conversar sobre coi-
sas práticas. Um momento importan-
te nos assuntos familiares, e apesar 
de alguma coisa sair do controle.

Uma ótima semana para viagens. 
E para mudanças, movimento, 
conversas, contatos, negócios e es-
tudos. Bom para divulgar trabalho 
e ideias. Semana de mais prazer, 
encontros prazerosos, vida social 
mais intensa e sorte no amor. Uma 
boa nova no trabalho pode deixar 
você mais motivado.

HORÓSCOPO DA FOLHA

BROILO IND., IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
31.642.962/0001-78

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, urbanismo e mobilidade urbana, a Licença de 
Operação de Regularização, para a atividade de Fabricação 
de estruturas/artefatos/recipientes/outros metálicos, sem tra-
tamento de superfície e com pintura a pincel, em operação 
Rua Radial Sul, n°130, Distrito Industrial, Canela/RS. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

(54) 3282.6625

COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 1487/2019 de 23/07/2019, foi con-
cedida    complementação de proventos de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora 
inativa MARLEI DE FÁTIMA CAZZANELLI que ocupava 
o cargo de  Atendente Social, NBE IV, classe E, nesta mu-
nicipalidade, sendo que foi inativada pelo RGPS/INSS sob 
nº 188.560.847-8 com vigência a contar de 13.12.2018. A 
base de cálculo utilizada é a última remuneração, devendo 
perceber a diferença, quando houver, entre o valor pago 
pelo RGPS/INSS e o valor que faria jus se percebesse por 
Regime Próprio de Previdência do Município, a partir de  
16/05/2019, após a vacância do cargo.

Julho/2019
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 1486/2019 de 23/07/2019, foi con-
cedida    complementação de proventos de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR à 
servidora inativa SUZANA PULSZ que ocupava o cargo 
de Profissional do Magistério com Habilitação em Séries 
Iniciais, N III, classe F, nesta municipalidade, sendo que foi 
inativada pelo RGPS/INSS em 21/11/2018, com benefício 
sob nº 186.797.969-9. A base de cálculo utilizada é a última 
remuneração, devendo perceber a diferença, quando hou-
ver, entre o valor pago pelo RGPS/INSS e o valor que faria 
jus se percebesse por Regime Próprio de Previdência do 
Município, a partir de  04/05/2019, data em que foi declara-
da vacância do cargo..

Constantino Orsolin
Prefeito MunicipalJulho/2019 

CONCEDE COMPLEMENTAÇÃO
DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº1485/2019, de 23/07/2019, foi conce-
dida COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS 
DE APOSENTADORIA  POR TEMPO DE CONTRIBUI-
ÇÃO ao senhor LUIZ FERNANDO MARQUES BATISTA, 
inativado no cargo de Motorista, NB V classe F, com be-
nefício concedido pelo RGPS/INSS sob nº 188.537.491-4, 
com vigência a contar de 01/11/2018. A base de cálculo 
utilizada é a última remuneração, devendo perceber a dife-
rença, quando houver, entre o valor pago pelo RGPS/INSS 
e o valor que faria jus se percebesse por Regime Próprio 
de Previdência do Município, a partir de  02/05/2019, após 
a vacância do cargo.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Julho/2019

Escola Dante Bertoluci 
presente em formação 
sobre sustentabilidade  

O último dia leti-
vo do 1º semestre foi 
de grande aprendizado 
para a equipe de pro-
fessores da Escola Mu-
nicipal Dante Bertoluci. 
Idealizado pelo diretor 
do colégio, André To-
ledo, em parceria com 
o biólogo Carlos José 
Frozi, os professores 
estiveram presentes em 
um encontro de forma-
ção com foco na ‘Sus-
tentabilidade: Teoria e 
Prática’. 

A atividade de cam-

po foi ministrada na 
última sexta-feira, dia 
19, no sítio do biólogo 
Frozi, localizado na Li-
nha São João, interior 
do município, em uma 
propriedade que pos-
sui certificado ‘100% 
orgânico’. “Foi possível 
vivenciar de forma en-
riquecedora os mane-
jos para o cultivo das 
mais de 340 espécies de 
plantas hortaliças e se-
mentes que lá são pro-
duzidas”, contou André 
Toledo. 
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Tendência
para uma
mudança
(Econ.)

A mais
bela men-
tira, para
Debussy

Unidade
de pressão

atmos-
férica

Carimbo
aplicado

em passa-
portes

A primeira
vértebra
cervical
(Anat.)

Disciplina
do mestre
Hermó-
genes

Antônimo
(abrev.)

"Iaiá (?)",
livro de

Machado
de Assis

Assim, em
espanhol

"(?) mão
lava a
outra"
(dito)

Virtude
associada 
à raposa

Reserva
energéti-
ca dos

vegetais
Fármaco 
contrain-
dicado na
dengue

Epopeia
viking

Guerrilha
basca

Ilha de
Ulisses 
Corpo
celeste

(?) Parker,
cineasta 

Aviadores
exímios

Viveiro de
plantas

Gafe
(pop.)

Deus
grego

Bolsa, em
francês

Moeda
japonesa
Elevar, 

em inglês

Caractere
alfabético
Vantagens

(pop.)

Imitação
grosseira
Águia, em

inglês

(?) Néri, 
enfermeira
Tempero
do bife

Intransiti-
vo (abrev.)

Saliências
da sola da
chuteira

Espalhado

Perspectiva escolhida
pelo autor na feitura

do texto literário
Vínculos (fig.)

Figuras bem-humoradas que 
chamam a atenção nas arquiban-

cadas dos estádios esportivos
É servida no carpaccio

Atentos;
vigilantes
República

de (?): 
o Brasil,
segundo

Lima
Barreto

(?) de pro-
paganda:
função da
TV, para 
o anun-
ciante

Ocorrência
investiga-
da e, se
necessá-

rio, punida
pelo CRM

Cabeça 
de gado

Maria (?),
cantora

Publicação como
a "Nature"

Matrimô-
nio (pop.)

Comparti-
mentos

blindados
de bancos

3/así — sac. 5/eagle — raise. 9/bachareis. 13/foco narrativo.

Pizzaria Scur é a
patrocinador Master
da 2ª Copa Scur dos
Campeões de Futsal

A Pizzaria Scur já 
prepara para 2020 as 
comemorações dos 40 
anos da “casa”. E inte-
grando estas festivida-
des o Scur estará pelo 
segundo ano sendo o 
patrocinador Master de 
um grande evento es-
portivo de Gramado.

Está confirmada a 
2ª Copa Scur dos Cam-
peões de Futsal, evento 
que acontece a partir 
do dia 18 de fevereiro 
e encerra no dia 14 de 
março do próximo ano 
no Ginásio Perinão em 
Gramado. A competi-
ção, que tem a premia-
ção em dinheiro, terá 
a participação de oito 
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equipes de sete cida-
des: Gramado, Canela, 
São Francisco de Pau-
la, Nova Petrópolis, Pi-
cada Café, Três Coroas 
e Igrejinha. Gramado 
tem o campeão e vice 

participando e as de-
mais equipes são os 
campeões da Primeira 
Divisão de cada Muni-
cípio. Em 2019 a equipe 
campeão do torneio foi 
o Bola 8 de Canela.

Tribunal de Contas avalia
ensino fundamental de
São Francisco de Paula

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-RS) reali-
zou Inspeção Especial em 
São Francisco de Paula, 
abrangendo os exercícios 
de 2013 a 2017, com o 
objetivo de avaliar a qua-
lidade da rede pública 
municipal de ensino fun-
damental.

A seleção do Municí-
pio se deu através de uma 
Matriz de Risco do Ensino 
Fundamental, elaborada 
pelo TCE-RS. A Auditoria 
verificou, então, se o risco 
apontado pela matriz era 
confirmado pelos indica-
dores.

Foi realizada uma 
comparação com outros 
19 municípios com perfil 
socioeconômico seme-
lhante ao de São Francis-
co de Paula. Com relação 
ao IDEB de 2015, a nota 
de São Francisco de Pau-
la para os anos iniciais 
foi não só a mais baixa de 
seu grupo, como também 
a menor entre todas as 
redes municipais do Rio 
Grande do Sul. Já para os 
anos finais, o Município 
ocupa a 15ª posição no 
ranking, com nota 3,8, 
abaixo da média de seu 
grupo, que é de 4,13. No 

indicador da Prova Brasil, 
a auditada também ocu-
pou a última posição para 
os anos iniciais, entre as 
cidades de seu grupo, 
com nota 4,35, significa-
tivamente menor do que 
a média dos municípios 
com perfil socioeconômi-
co semelhante, que foi de 
5,70. Para os anos finais, o 
resultado é análogo: São 
Francisco de Paula ocupa 
a penúltima posição, com 
nota 4,45, enquanto a 
média do grupo é de 5,08.

Por sua vez, os re-
sultados da Avaliação 
Nacional de Alfabetiza-
ção (ANA), realizada em 
2014, foram positivos. 
Nas três modalidades 
avaliadas (Leitura, Es-
crita e Matemática), os 
alunos do Município 
auditado apresentaram 
aprendizado acima da 
média das demais cida-
des do grupo.

No tocante à cober-
tura, verificou-se que a 
rede municipal atende a 
apenas 25,94% dos ha-
bitantes de 06 a 14 anos, 
enquanto a média dos 
municípios de seu gru-
po é de 57,27%. Essa si-
tuação tem como causa 

a extensão da rede esta-
dual que atende 69% da 
demanda local por vagas 
de ensino fundamental.

A auditoria do TCE
-RS também analisou a 
situação do corpo do-
cente do Município. 
Com relação à formação, 
São Francisco de Paula 
apresentou o 2º menor 
percentual de professo-
res com ensino superior 
(71,83%), de acordo com 
dados do censo escolar 
de 2016. Outro agravante 
da situação escolar é que 
apenas 51% das discipli-
nas são lecionadas por 
professores que possuem 
licenciatura na mesma 
área em que atuam.

Diante destes acha-
dos, a auditoria do Tribu-
nal de Contas solicitou 
ao Executivo Municipal a 
elaboração de um plano 
de ação prevendo metas, 
estratégias e responsabi-
lidades para a melhoria 
da qualidade da educa-
ção ofertada pela rede 
municipal de ensino fun-
damental. O referido pla-
no já foi apresentado ao 
TCE-RS, e está sob análi-
se da área técnica do Ór-
gão de Controle.
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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.

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.

Casa Residencial, n° 153,
02 dormitórios, sala de
estar com lareira de pedras, sala de 
jantar, cozinha, lavanderia, banheiro
social, área frontal coberta, gara-
gem, área com churrasqueira, pátio 
fechado, localizado na Rua Antônio 
Francisco dos Santos, Santa Terezi-
nha. Aluguel R$1350,00 mais taxas.

Apartamento, nº 401 Bloco I, 03 dormitórios,  01 banheiro social, sala
de estar, cozinha com área de serviço, box descoberto para carro, 
infraestrutura do condomínio: Salão de festas, playground, quiosques com 
churrasqueira, quadra de esportes, portaria, antena coletiva, localizado na 
Rua Homero Pacheco, nº 909, Residencial Canela, Ulisses de Abreu.
Aluguel R$1.060,00 mais taxas.

Casa Residencial mobiliada, nº 04, 03 dormitórios (sendo 01 suíte),
sala de estar com lareira, cozinha, área de serviço, sótão amplo, três
pisos, vaga de estacionamento, localizada na Rua Caminho do Meio, 184, 
Laje de Pedra. Aluguel R$2.450,00 mais taxas.

Sala comercial, nº 03, com salão amplo e área privativa de 163,70m², 
dispõe ainda de cozinha, 02 sanitários, lavatórios, mezanino (acesso
escada de madeira com proteção) com divisória para escritório ou
depósito, Avenida Osvaldo Aranha, 160,  esquina com a Rua Paul Harrys, 
55, Edifício Canela Boulevard, Centro. Aluguel R$9.500,00 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

Oportunidade <<<
de Emprego <<<
RESTAURANTE MARIA 
BONITA está contratando 
um(a) COZINHEIRO(A) 
com experiência.
Fone: 54 99910.2078.

Casa residencial mobiliada com 
345m², n° 180, 04 suítes, jacuzzi para 
08 pessoas com vista panorâmica na-
tural, 03 lareiras, churrasqueira com 
bar, calefação com radiadores em to-
dos os ambientes,  sala de jantar, sala 
de estar íntimo, sala de home – thea-
ther e jardim de inverno, cozinha, copa, 
poço com fonte de água mineral natu-
ral, lavanderia fechada com instalações 
de caldeira e calefação, 03 banheiros, 
alarme interno e externo instalado, casa 
de hóspedes mobiliada independente 
da residência principal com sala e cozi-
nha conjugadas, dormitório e banheiro, 
com 42 m² e garagem, localizada na 
Rua Independência, Vila Suzana. Alu-
guel R$4.710,00,00 mais taxas
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Justiça rejeita pedido de
danos morais de funcionário

que alegou perseguição da 
Prefeitura de Canela

A Juíza Simone Ri-
beiro Chalela, da se-
gunda vara judicial de 
Canela, julgou improce-
dente o pedido de Jean 
Carlo Monteiro Spall, 
de danos morais contra 
o Município de Canela. 
Spall havia ingressado 
com o pedido enquan-
to ainda era secretário 
de Saúde. Ele alegou 
que sofreu perseguição 
na gestão de Cléo Port 
e que em função disso 
passou por problemas 

psicológicos, como an-
siedade, tristeza, nervo-
sismo e taquicardia.

O pedido foi de R$ 
100.000,00 a título de 
danos morais e conde-
nação em danos ma-
teriais no valor de R$ 
884,51, bem como a 
custear o tratamento 
e medicações ao autor 
até que seja considera-
do como “curado” por 
médico.

A Prefeitura de Ca-
nela, disse, no proces-

so, que não há com-
provação do nexo de 
causalidade do ato ad-
ministrativo (trocar o 
funcionário de depar-
tamentos) e o suposto 
dano sofrido pelo autor, 
mas pediu que denun-
ciação à lide de Cleo-
mar Eraldo Port, prefei-
to na época, alegando 
que se o ato foi pessoal, 
Cléo deveria ao paga-
mento da indenização.

Na sentença, Cha-
lela disse não ficar pro-

vada a perseguição pes-
soal e os danos sofridos 
por Spall.

Ao final, a juíza jul-
gou improcedente os 
pedidos de danos mo-
rais e materiais, além 
de extinguir a denun-
ciação à lide de Cleo 
Port, condenando o 
Município a pagar 10% 
de honorários advoca-
tícios ao advogado do 
ex-prefeito.

Da decisão cabem 
recursos.

Presidente do LIDE RS visita Canela
O líder regional de um dos 

maiores grupos empresariais 
do mundo, Eduardo Fernandez, 
Presidente do LIDE RS, esteve 
em Canela na última semana 
para se reunir com os principais 
líderes políticos da cidade.

O LIDE é um grupo empre-
sarial fundado em 2003 que en-
globa mais de 2100 empresas ao 
redor do mundo, com células 
em diversos estados brasileiros 
e outras células internacionais. 
O principal intuito do grupo é 
buscar parcerias entre a esféra 
pública e a privada, trazendo 
oportunidades de debates polí-
ticos e sócio-econômicos a nível 
nacional.

A célula gaúcha do grupo já 
realizou diversos eventos em Por-
to Alegre, onde grandes nomes 
da política nacional estiveram 
presentes para debater os assun-
tos propostos. Nesses eventos já 

foi tratado de assuntos relevan-
tes do cenário nacional, como a 
reforma da previdência, onde o 
Secretário Especial de Previdên-
cia e Trabalho, Rogério Marinho 
esteve presente para discutir so-

bre o tema. Outro grande evento 
teve a participação do Vice-Pre-
sidente da República, Hamilton 
Mourão, que falou sobre os vaza-
mentos de mensagens particu-
lares entre Sérgio Moro e Deltan 
Dallagnol.

Na Região das Hortênsias, 
o LIDE RS já realizou o Seminá-
rio LIDE Gramado 2019, evento 
que aconteceu no dia 27 de abril, 
onde nomes relacionados ao go-
verno como Joice Hasselmann, 
Líder de Governo no Congresso 
Nacional e Ruy Irigaray, secretá-
rio de Desenvolvimento Econô-
mico e Turismo do Rio Grande 
do Sul.

Segundo o Presidente do 
LIDE RS, Eduardo Fernandez, o 
intuito da visita é expandir o pro-
cesso de interiorização do grupo, 
apoiar o desenvolvimento muni-
cipal e trazer um Seminário Em-
presarial à Canela.
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11º Bicho Bom
de Foto encerra as

inscrições no dia 31
O 11° Concurso Fo-

tográfico Bicho Bom de 
Foto entra na reta final 
da fase de inscrições. 
Fotógrafos amadores e 
profissionais podem en-
viar suas fotos até quar-
ta-feira, 31, e concor-
rer a hospedagens em 
Gramado e passaportes 
anuais no Gramadozoo, 
além de outros prêmios.

O maior concur-
so da fauna brasileira 
é promovido pelo Gra-
madozoo desde 2009. 
O objetivo é mostrar 
ao público a grande di-
versidade de espécies 
da nossa fauna, contri-
buindo para a educa-
ção ambiental. Em sua 
11ª edição, o concurso 
irá premiar as melhores 
fotos tiradas dentro das 
dependências do par-
que entre 2018 e 2019. 
Os 50 trabalhos finalis-
tas serão escolhidos pela 
direção do zoo e os sele-
cionados serão submeti-
dos ao voto popular.

O concurso é dividi-
do em duas categorias. 
Na categoria Animais, 
são aceitas imagens de 
bichos em seus viveiros, 
mostrando sua beleza, 
cores, força, proximida-
de, cotidiano dos ani-

mais, alimentação, enri-
quecimento ambiental, 
bem-estar animal, filho-
tes e momentos meigos. 
Já na categoria Expe-
riência do Visitante, as 
fotos devem expressar 
a interatividade do visi-
tante durante o passeio, 
suas emoções, famílias, 
crianças, aprendizado, 
diversão (sempre dentro 
do permitido nas nor-
mas do Gramadozoo).

Com inscrições gra-
tuitas, o participante 
poderá mandar um má-
ximo de duas fotografias 
por categoria. Além do 
e-mail bichobomdefo-
to@gramadozoo.com.
br, o visitante pode en-
viar suas imagens pelas 
redes sociais do zoo no 
Facebook e Instagram.

Os 25 finalistas de 
cada categoria serão di-
vulgados em 7 de agosto 
na página do Grama-
dozoo no Facebook. Os 
trabalhos serão subme-
tidos a avaliação popu-
lar até 21 de agosto.

Os autores das três 
fotos mais votadas em 
cada categoria recebe-
rão prêmios. O regula-
mento completo está no 
site: www.gramadozoo.
com.br.
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FestBandas promete
agitar a galera no último
final de semana do mês

20 bandas subirão 
ao Multipalco
pelo festival
que integra a
programação
da Temporada de 
Inverno de Canela

Nos dias 26, 27 e 28 de 
julho acontecerá o FestBan-
das, o evento trará bandas 
locais ao Multipalco da Pra-
ça João Corrêa, onde a di-
versidade musical agitará 
os canelenses e turistas. Ao 
todo serão 20 bandas que se 
apresentarão para o público, 
indo da tradicional música 
gaúcha ao rock n’ roll.

O festival se inicia na 
sexta-feira (26), às 18h, a 
banda Anyway abrirá o fes-
tival. Em seguida, às 19h, a 
banda Rockerage sobe ao 
palco; às 20h é a vez da Ca-
licco mostrar seu talento. 
Fechando a noite de apre-

sentações, a banda We Are 
the Cosmos trará o melhor 
do Pop Punk e New Metal ao 
centro da cidade.

O festival reinicia no sá-
bado (27), às 14h, onde Cas-
sio Amaral e o Grupo Sem-

pre Campeiro trazem um ar 
gauchesco para o evento; 
Às 15h, a banda Billy John-
son apresentará uma mescla 
de Hip Hop e o funk, ritmo 
consagrado na voz de James 
Brown; Às 16h, o grupo Nos-
so Tok agitará a galera com 
samba e pagode; A banda Big 
Hits subirá ao palco às 17h, 
trazendo a Canela grandes 
sucessos do Pop Rock inter-
nacional; Às 18h é a vez da 
banda Marilenes apresentar 
o seu som; O grupo Sombra 
del Ayer trás o gênero dife-
renciado, Folclore Castella-
no às 19h; Outra banda que 
apresentará canções pop é 

a banda Uva Light, que su-
birá ao palco às 20h; O rock 
progressivo da Teto Astral 
fechará o dia de apresenta-
ções.

No domingo o festival 
iniciará às 14h com a Banda 
Sina; às 15h, é a vez da banda 
Lady Loucura, que já venceu 
diversos festivais, mostrar o 
seu som; às 16h, Bárbara e 
Brian sobem ao palco; às 17h 
é a vez do folk rock da banda 
Wild Bears; A banda Viden-
te Souvenir sobe ao palco às 
18h; às 19h é a vez do tradi-
cionalismo voltar ao palco, 
o grupo Pontezuela leva ao 
palco em sua música, as raí-

zes do estado; às 20h quem 
subirá ao palco é o grupo 
Código da Vanera; Por fim, 
Beto Barreto e Banda fecham 
o festival com chave de ouro.

“O intuito maior do 
evento é dar espaço e visibi-
lidade para o artista local. 
Eu mesmo não conhecia al-
gumas bandas que me pro-
curaram, bandas de bastante 
expressividade e já com tra-
balhos gravados” disse Da-
niel Almeida, o idealizador 
do evento.

A realização do Festban-
das é da Prefeitura de Canela, 
e faz parte da programação 
da Temporada de Inverno.

Sexta, às 20h -Calicco

Sábado, às 15h - Billy Johnson

Sábado, às 16h - Nosso Tok

Sábado, às 17h - Big Hits

Sábado, às 21h - Teto Astral

Domingo, às 14h - Banda Sina

Domingo, às 15h - Lady Loucura

Domingo, às 16h - Barbara e Brian

Domingo, às 18h - Vidente Souvenir
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Sábado, às 14h  Cassio Amaral
e Grupo Sempre Campeiro

Sábado, às 19h - Grupo Sombra del Ayer

Domingo, às 21h Beto 
Barreto e Banda

Domingo, às 19h - Pontezuela

Sábado, às 20h - Uva LightSexta, às 18h - Anyway

Domingo, às 17h 
- Wild Bears

Sexta, às 19h - Rockerage

Sexta, às 21h - We Are The Cosmos

Sábado, às 18h - Marilenes

Domingo, às 20h Código da Vaneira

Gramado decorada
no clima do Natal Luz

A decoração da cidade será 
um dos pontos altos da 34ª edi-
ção do Natal Luz de Gramado 
que inicia em outubro. Buscan-
do deixar a cidade enfeitada com 
cuidado especial nos detalhes, a 
diretora de decoração do Natal 
Luz, Cláudia Casagrande, criou 
um kit sugestivo para facilitar 
e incentivar a ornamenta-
ção de estabelecimentos 
comerciais e residenciais.

Composto por dois 
modelos de guirlandas de-
coradas em estrutura de 
ferro, de 1,20m e 60cm, 
com as iniciais do Natal 
Luz de Gramado "NL" em 
letra cursiva, o Kit Decora-
ção conta também com festão 
aramado de 2,40m de compri-
mento na cor verde escuro, laço 

de veludo com 40cm de altura o 
tope e 60cm de largura, além de 
iluminação com mangueira lu-

minosa, cascata e cordão de luz.
A única empresa que está 

disponibilizando comercial-
mente o Kit Decoração de Na-
tal foi a D´Light Iluminação, de 
Gramado, mas os empresários 
e comerciantes sensibilizados 

e interessados em decorar 
seus estabelecimentos e re-

sidências também podem 
seguir a orientação dos 
memorandos da Grama-
dotur para a ornamenta-
ção natalina. Visando uma 
ampliação em 30% da de-
coração da cidade, a 'linha 
das hortênsias', desde a 
rótula da São Pedro até a 

rotatória da Rua Leopoldo 
Rosenfeld, será um acréscimo 

importante no projeto de deco-
ração da cidade.

Em sua terceira edi-
ção, a Gramado Summit 
apresenta crescimento 
exponencial, tanto em 
número de palestrantes 
quanto em espaço utili-
zado para a feira de ne-
gócios. Todo o espaço 
reservado para estan-
des já está esgotado. O 
número de palestrantes 
também subiu de 60, do 
ano passado, para mais 
de 120.

Ainda, estão confir-

madas para esta edição 
mais de 100 empresas 
de diversos setores, nú-
mero que possibilitará 
ainda mais networking 
entre expositores e visi-
tantes. São esperadas 4 
mil pessoas em cada um 
dos três dias, enquanto 
na última edição foram 
cerca de 2,5 mil visitan-
tes por dia. O evento 
acontece de 31 de julho 
a 2 de agosto, no Serra 
Park, em Gramado.

Mais de 100
empresas estarão na 

Gramado Summit
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Polícia Civil identifica
quadrilha que roubava

pedestres no centro de Canela
A Polícia Civil de 

Canela identificou, nes-
ta semana, um grupo 
de jovens responsável 
pela prática de roubos 
a pedestres na cidade. 
Eles, segundo apurado 
pelos agentes policiais, 
são responsáveis pela 
prática de cerca de dez 
crimes no centro da ci-
dade e junto à divisa de 
Gramado, na avenida. 

O grupo, formado 
por jovens, praticava 
roubos (quando há em-
prego de violência ou 
grave ameaça à vítima) 
a pedestres, geralmen-
te à noite ou durante 
a madrugada, quando 
estes saíam de festas ou 
voltavam do trabalho. 
Os crimes aconteciam 
com emprego de faca, 
facão, pedaços de pau 
e uma arma de plásti-
co, impondo medo e 

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

Polícia Civil divulga dados sobre
criminalidade em Canela

Dados do primeiro semestre indicam aumento de homicídios e diminuição de outros delitos

A Polícia Civil de Canela 
divulgou nesta semana da-
dos relativos à criminalidade 
no Município, dos meses de 
janeiro a junho de 2019. Fo-
ram considerados os crimes 
graves, especialmente contra 
a vida e contra o patrimônio, 
e comparados com o mesmo 
período do ano passado.

Os dados indicam que-
das nos furtos e prisões em 
flagrante, mas crescimento 
no número de homicídios e 
roubos. 

O delegado Vladimir Me-
deiros, titular da Delegacia de 
Polícia de Canela, informou 
que o órgão policial mantém 
rigoroso controle dos dados, 
mês a mês e por tipo de cri-
me, para que possa projetar 
ações de combate à crimina-
lidade. 

Quanto aos furtos (cri-
mes patrimoniais sem vio-
lência), houve queda, tendo 
sido registrados 240 delito, 
contra 343 em 2018, repre-

sentando uma queda de 30%.
Destacam-se as quedas 

significativas de furtos de 
veículos, de 20, em 2018, para 
14, em 2019, e furto a residên-
cias, de 93 em 2018 para 47 
neste ano. Furto a estabeleci-
mentos comerciais mediante 
arrombamento caíram de 34, 
em 2018, para apenas 7, em 
2019. 

Quanto aos roubos (cri-
mes patrimoniais com vio-
lência), foram registrados 
36 casos em 2019 contra 28 
em 2018, representando au-
mento de cerca de 28% no 
período. Vladimir destaca, 
no entanto, “que o aumen-
to nos índices desses delitos, 
na maioria contra pedestres, 
deu-se em razão de que um 
grupo de adolescentes e jo-
vens, nas últimas semanas, 
passou a realizar diversos 
roubos contra vítimas, no-
tadamente na divisa com a 
cidade de Gramado. Ao todo, 
são cerca de dez roubos a pe-

destres praticados pelo mes-
mo grupo, cujos integrantes 
foram, na totalidade, identi-
ficados pela Polícia Civil e é 
composto principalmente por 
menores de idade”.

No primeiro semestre 
deste ano ocorreram cinco 
homicídios, representando 
aumento, uma vez que, no 
mesmo período do ano pas-
sado, foram três. Dos cinco 
crimes contra a vida em Ca-
nela em 2019, a Polícia Civil 
considera esclarecidos qua-

tro deles. Como dado positi-
vo, a Polícia Civil destacou a 
ausência de feminicídio nes-
te primeiro semestre de 2019. 
Também houve diminuição 
nos registros de ocorrência 
de lesão corporal em crime de 
violência doméstica e fami-
liar contra a mulher, que no 
primeiro semestre de 2018 foi 
de 21 casos para 18 neste ano 
no mesmo período. O núme-
ro total de casos envolvendo 
a Lei Maria da Penha, porém, 
aumentaram, passando de 93 
em 2018 para 126.

O número de prisões em 
flagrante também diminuiu, 
foram 84 detenções dessa 
natureza, sendo que, no mes-
mo período do ano passado, 
foram 107, representando, 
então, uma queda de mais de 
20% nesse índice.

Medeiros avaliou como 
positivos os índices de cri-
minalidade no Município no 
primeiro semestre do ano. “O 
aumento verificado nos deli-

tos de roubos, especialmente 
contra pedestres no centro da 
cidade, tende a diminuir sig-
nificativamente após a iden-
tificação do principal grupo 
responsável”. 

A autoridade policial des-
tacou as enormes dificulda-
des enfrentadas pela Polícia 
Civil com o corte significativo 
de verbas, mas enalteceu o 
desempenho e a dedicação 
dos policiais civis canelenses, 
que ostentam elevados ín-
dices de esclarecimento. “O 
reconhecimento e o apoio da 
comunidade foram definiti-
vos para o alcance dos resul-
tados no período, destacando 
verbas recebidas da iniciativa 
privada, notadamente vindas 
dos condomínios da cidade e 
as arrecadadas na III Feijoa-
da da Solidariedade”, finali-
zou o delegado, que renovou 
o compromisso de sua equi-
pe no combate à criminalida-
de para o segundo semestre 
do ano.

com violência contra 
as vítimas, que tinham 
dinheiro e celular rou-
bados. O grupo usava, 
ainda, máscaras para 
encobrir os rostos.

Segundo apurado 
pela Seção de Investiga-
ção, o grupo foi respon-
sável, ainda, pelo roubo 
a um motoboy que foi 
chamado para uma em-
boscada no Bairro San-
ta Marta na noite de 10 
de julho, quando, por 
volta das 22h, ao entre-
gar uma pizza (pedida 
pelo grupo para atrair 
a vítima ao local), foi 
abordado pelas costas, 
agredido e teve seu di-
nheiro roubado.

Os suspeitos são 
jovens de até 20 anos, 
sendo boa parte de ado-
lescentes (menores de 
18 anos).

Vladimir Medeiros, 

delegado de Canela, 
disse que “foi verificado 
um aumento significati-
vo nos delitos de roubos 
a pedestres nas últimas 
semanas, todos pratica-
dos do mesmo modo e 
por criminosos com ca-
racterísticas semelhan-
tes, o que levou a Seção 
de Investigação a apurar 
os crimes com priorida-
de e em conjunto”.

A Polícia Civil in-
forma que os crimes - e 
atos infracionais, já que 

cometidos também por 
adolescentes - são con-
siderados esclarecidos 
e os respectivos autos 
serão concluídos pelos 
policiais civis nos pró-
ximos dias. A equipe da 
DP afirmou que crimes 
dessa natureza devem 
ser fortemente comba-
tidos em Canela e que, 
sempre que ocorrem, 
têm absoluta priorida-
de nas investigações e 
os índices de esclareci-
mento são excelentes.

Homem que
traficava próximo
a escola é detido

Na tarde de segun-
da-feira (22), por volta 
das 16h20min, a Briga-
da Militar, através do 
Pelotão de Operações 
Especiais (POE), em 
ações policiais durante 
operação realizada jun-
to as escolas da cidade 
de Canela, foi avistado 
um indivíduo em ati-
tudes suspeitas na Rua 
Presidente João Gou-
lart, próximo a escola 

do Bairro Canelinha.
Em revista pes-

soal foi encontrado 
no bolso de sua calça 
duas buchas de cocaí-
na pesando 1,4 gramas 
cada, além de uma bu-
cha grande da mesma 
substância pesando 56 
gramas. O autor de 28 
anos, com antecedente 
por furto, foi preso em 
flagrante e encaminha-
do ao presídio.
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Dois da Prefeitura e um da AECF
são indiciados por direcionamento
na compra de vagas terceirizadas

da educação infantil
Investigação da Polícia Civil apurou que associação se antecipava aos trâmites legais,

até mesmo “adivinhava” endereços para instalar escolinhas, entre 2013 e 2014

A Polícia Civil de 
Canela concluiu, nes-
ta semana, as inves-
tigações relativas ao 
direcionamento na ter-
ceirização de vagas na 
rede pública de ensino 
municipal. O inquérito 
policial apurou que, nos 
anos de 2013 e 2014, 
durante a gestão Cléo 
Port (PP), a Prefeitura 
Municipal de Canela 
publicou dois editais de 
credenciamento, espé-
cie de exceção à obriga-
toriedade de licitação, 
os quais geraram con-
tratos com a Associa-
ção Educacional Cidade 
das Flores. Os contratos 
firmados entre o Exe-
cutivo Municipal e a 
associação tinham por 
objeto a terceirização 
de vagas escolares de 
educação infantil em 
Canela.

De acordo com a 
investigação realizada 
pelo Cartório de Com-
bate à Corrupção, aos 
Crimes Contra a Admi-
nistração Pública e à 
Lavagem de Dinheiro 
da Delegacia de Polícia 
de Canela, a AECF ob-
teve informações privi-
legiadas e antecipadas, 
de modo a se estabe-
lecer formalmente no 
Município e vencer os 
editais de credencia-
mento, passando então 
a receber valores men-
sais da Prefeitura Mu-
nicipal pela vigência de 
contratos firmados. O 
inquérito policial, que 
possui mais de 1.500 fo-
lhas, aponta prática de 
crimes contra a Lei de 
Licitações. 

No curso das inves-
tigações, foram realiza-
das mais de trinta oiti-
vas, entre testemunhas 
e investigados, apuran-
do-se que a entidade 
contratada antecipava-
se com documentos e 

formalizações às etapas 
do processo de creden-
ciamento a partir das 
informações que obti-
nha de forma privilegia-
da.

As investigações 
apuraram a formaliza-
ção de sete contratos 
entre a AECF e a Prefei-
tura no período de ja-
neiro a agosto de 2014, 
totalizando a terceiriza-
ção de 741 vagas no en-
sino infantil a um custo 
mensal de aproximada-
mente R$ 327.000,00. 
Por ano, os contratos 
chegavam ao valor de 
aproximadamente qua-
tro milhões de reais pa-
gos pela Prefeitura.

Direcionamento
da licitação
O delegado Vladi-

mir Medeiros, titular 
da DP de Canela, disse 
que “as investigações 
iniciaram-se em setem-
bro de 2015, a partir de 
uma denúncia forma-
lizada por um servidor 
público”. Desde então, 
ouviram-se dezenas de 
pessoas e juntaram-se 
centenas de páginas de 
documentos.

Apurou-se docu-
mentalmente que a en-
tidade foi estabelecida 
na cidade de Canela em 
4 de novembro de 2013, 
conforme primeira al-
teração de seu estatu-
to social. A Prefeitura 
Municipal de Canela 
abriu protocolo para a 
publicação de edital 
de credenciamento em 
data de 05 de novembro 
do mesmo ano, ou seja, 
apenas um dia após a 
instalação da AECF em 
Canela.

O pedido de aber-
tura do processo licita-
tório é de mesma data. 
O CNPJ da entidade é 
emitido em 20 de no-
vembro de 2013, for-

malmente abrindo a fi-
lial em Canela. Um dia 
após, o Departamento 
de Suprimentos e Li-
citações da Prefeitura 
Municipal de Canela 
solicitou e a Prefeitura 
autorizou a publicação 
do primeiro edital de 
credenciamento. No 
outro dia, em 22 de no-
vembro, foi publicada 
a abertura do procedi-
mento. 

Estes dados deram 
início às investigações 
policiais, que aprofun-
dou a apuração, juntan-
do documentos, ouvin-
do pessoas e utilizando 
técnicas modernas de 
investigação.

AECF se antecipava
aos procedimentos 
legais
A conclusão de que 

houve ilegal inobser-
vância a princípios que 
regem a Administração 
Pública, bem como ao 
regramento da Lei de 

Licitações, foi reforçada 
quando, já aberto o pri-
meiro credenciamento 
público, este teve pror-
rogada a data limite para 
apresentação de docu-
mentação para creden-
ciados. Relevante o fato 
de que, verificando-se 
a documentação apre-
sentada pela entidade 
vencedora nos autos do 
processo licitatório, há 
apenas uma, entre cin-
co certidões negativas 
que eram exigidas, com 
data de emissão ante-
rior à data inicialmente 
prevista para apresen-
tação, indicando, nova-
mente, direcionamento 
no processo licitatório, 
uma vez que, não tendo 
tempo hábil à juntada 
de documentação, a en-
tidade vencedora con-
tou com a direta ação 
do Executivo Municipal 
para que pudesse reunir 
os documentos exigidos 
no edital.

Verificou-se que, no 

curso do segundo edital 
de credenciamento, que 
gerou a formalização 
de três contratos com 
a Prefeitura Municipal, 
novamente a entidade 
“antecipou-se” às infor-
mações públicas para 
a terceirização de ou-
tras 360 vagas em esco-
las públicas infantis de 
Canela, ou seja, quase 
metade das vagas con-
tratas pelo Poder Públi-
co com a associação no 
período, com um custo 
mensal de cerca de R$ 
169.500,00 (cento e ses-
senta e nove mil e qui-
nhentos reais) ou de R$ 
2.034.000,00 (dois mi-
lhões e trinta e quatro 
mil reais) ao ano.

AECF “adivinhava” 
endereços
As investigações 

policiais aprofundaram 
a apuração, verificando 
que a Secretaria Muni-
cipal de

Educação e Cultu-
ra de Canela solicitou 
novo credenciamento 
em data de em 10 de 
julho de 2014, sendo, 
como referido, publica-
do o respectivo Edital 
de Credenciamento n.º 
03/2014 no dia poste-
rior, 11 de julho de 2014, 
justamente a mesma 
data em que a entidade 
formalizou três CNPJs 
referentes às aberturas 
de novas filiais no Mu-
nicípio.

Ao formalizar três 
novos CNPJs, cada um 
referente a uma nova 
filial em Canela, a AECF 
informou como seus 
endereços justamente 
locais que, apenas dias 
depois, seriam publica-
dos pela Prefeitura Mu-
nicipal de Canela como 
locais em que disponi-
bilizadas terceirizações 
de escolas públicas no 
Edital de Credencia-

mento n.º 03/2014, ou 
seja, a entidade forma-
lizou três novos CNPJs 
para três novas filiais no 
dia 11 de julho, sendo 
que os editais somente 
tornaram púbicos esses 
mesmos três endereços 
18 dias depois, em 29 de 
julho. A própria Secre-
taria Municipal de Edu-
cação e Cultura somen-
te solicitou a alteração 
do credenciamento, in-
dicando endereços para 
prestação dos serviços 
nesses locais, no dia 
anterior, ou seja, em 28 
de julho de 2014, “prati-
camente duas semanas 
após a associação já ter 
‘adivinhado’ seus ende-
reços”, conforme a Polí-
cia Civil.

Assim, mesmo an-
tes de, tecnicamente, a 
Prefeitura formalizar o 
entendimento sobre a 
necessidade de terceiri-
zação dessas três esco-
las, a entidade já tinha 
conhecimento prévio 
sobre os passos que se-
riam dados pelo Execu-
tivo Municipal.

Indiciamento
O inquérito policial, 

que foi remetido à Justi-
ça, indiciou três pessoas 
pela prática de crimes 
contra o processo licita-
tório. A Polícia Civil não 
revelou o nome dos in-
diciados, limitando-se 
a esclarecer que eram 
agentes públicos do pri-
meiro escalão da Prefei-
tura Municipal à época 
dos fatos, bem como da 
entidade.

A Associação Edu-
cacional Cidade das Flo-
res iniciou suas ativida-
des em Ivoti, expandido 
para Canela, Traman-
daí e Três Cachoeiras, 
mantendo atualmente 
12 escolas de educação 
infantil nos quatro mu-
nicípios.

O inquérito policial possui
mais de 1.500 folhas

FOTO: REPRODUÇÃO/DP CANELA
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Bons jogos prometem
agitar a Segundona de 

Futsal hoje à noite

Na última sexta-
feira (19), foi disputada 
a 2ª rodada da segunda 
fase da Segunda Divi-
são do Campeonato 
Municipal de Futsal. As 
partidas foram válidas 
pela Chave D. Abrindo 
a rodada o Tequila ba-
teu o Mercenários em 
um duelo muito equi-
librado. A partida foi 
vencida por 5 x 4, com 
gols de Marcelo (2), Jair 
(1), Jodaer (1) e Tia-
go (1) para o Tequila e 
Collais (3) e Nicolas (1) 
para o Mercenários. A 
segunda partida da ro-
dada foi vencida pelo 
Rio Branco, que goleou 
o Avenida por 5 x 1. 
Breno (3), Tayllor (1) e 
Andinho (1) marcaram 
para a equipe vence-

dora, o gol solitário do 
Avenida foi marcado 
por Diego (1).

O torneio teve se-
quência na segunda-
feira (22). Em partida 
válida pela Chave C, o 
Manipulados da Serra 
bateu o Corínthians por 
3 x 2 em uma partida di-
fícil. Gui Lopes (2) e Jair 
(1) balançaram as redes 
corinthianas, os gols do 
Corínthians foram mar-
cado por Guilherme (1) 
e Leonardo (1).

Na segunda partida 
da rodada, o Bola 8 ba-
teu o SM por 2 x 0, Ma-
teus (1) e Érick (1) mar-
caram os gols.

Hoje à noite acon-
tece a 5ª rodada da 
competição e a ex-
pectativa é que sejam 

grandes jogos. Abrin-
do a rodada acontece 
o confronto entre SM 
Mármores e Manipu-
lados da Serra, as duas 
equipes já se enfrenta-
ram na fase de grupos. 
Outro grande jogo que 
será disputado nesta 
rodada é entre Bola 8 e 
Cortínthias.

Na segunda-feira 
acontece os confron-
tos entre Mercenários e 
Rio Branco e Tequila x 
Avenida (foto).

A 4ª rodada que era 
pra ter acontecido na 
última quarta-feira (24) 
foi adiada para o dia 31 
devido as condições da 
quadra, foi alegado que 
estava muito escorre-
gadio para ser disputa-
da a partida.
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Lavacar e Bola-Bola 
farão a grande final da
Segundona de Campo

No último sábado (20), foi dis-
putada a última partida da fase se-
mifinal da competição. Lavacar e 
Rio Branco fizeram uma partida 
eletrizante, mas o futebol do Rio 
Branco não foi suficiente e acabou 
sendo derrotado. O Lavacar venceu 
a partida por 2 x 1 com gols de Tatu 

e Anderson.
A final da competição está mar-

cada para amanhã (27), a partida 
será disputada no campo da Ce-
lulose, onde a expectativa é que o 
confronto entre Bola-Bola e Lava-
car seja um dos melhores jogos da 
competição.

FOTO: FILIPE ROCHA

Bocha chega na sexta rodada
No último sábado (20), foi disputada a 

5ª rodada do returno do Campeonato Mu-
nicipal de Bocha. O AFCEEE “B” perdeu em 
casa para o Leodoro de Azevedo por 3 x 0; 
Jogando em casa o São José bateu o Saiqui 
por 3 x 0; O Amigos do Canastra venceu o 
AFCEEE “A”; O Bar do Minigite venceu o 
União Rancho Grande por 3 x 0; Fechando a 
rodada, o Santinha perdeu jogando em casa 
para o Camêlos Bar por 2 x 1.

Amanhã será disputada a 6ª rodada. O 
AFCEEE “A” enfrenta o Leodoro de Azevedo; 
Em casa, o Camêlos Bar recebe o AFCEEE 
“B”; Depois de ter folgado na rodada, o Bar 
da Siloca recebe o Bar do Minigite na Vila 
Boeira; O lanterna Santinha recebe o Amigos 
do Canastra e fechando a rodada o União 
Rancho Grande enfrenta o São José em casa.

CRC Futsal vence e é líder 
isolado do Futsal Veterano

No último dia 23, 
quarta-feira, foi dis-
putada a 7ª rodada do 
Campeonato Munici-
pal de Futsal – Vetera-
no. Abrindo a rodada, 
o CRC Futsal goleou o 
AFCEEE em um jogo 
com 16 gols. O CRC 
venceu a partida por 
10 x 6, assumindo a 

liderança isolada do 
torneio. Os gols da vi-
tória foram marcados 
por Lucas Farofa (5), 
Rodrigo Rech (3), Hé-
lio (1) e Cristian (1). Os 
gols da equipe derro-
tada foram de Mateus 
(4) e Tiago (2).

A segunda partida 
da rodada foi vencida 

pelo Tequila. A equi-
pe bateu o Amigos 
do Bulhões por 3 x 2 
e assumiu a segunda 
colocação da compe-
tição. Lelo (1), Jair (1) 
e Duda (1) marcaram 
para o vice-líder. Os 
gols da equipe derro-
tada foram de Sandro 
(1) e Luciano (1)
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Ah-ha, uh-huh, o Caracol é nosso!
Durante uma en-

trevista coletiva na ma-
nhã desta quarta-feira 
(24), perguntei ao pre-
feito Constantino Or-
solin sobre a possibili-
dade de privatização do 
Parque do Caracol pelo 
Governo do Estado.

A Prefeitura de Ca-
nela vem tratando o as-
sunto com todo o cui-
dado, para que não haja 
interpretações erradas 
e ninguém seja melin-
drado, mas, mesmo as-
sim, Orsolin respondeu 
algumas perguntas.

Ele deixou claro 
que o Parque do Ca-
racol é canelense, está 
todo ele no território 

de Canela, que é um 
patrimônio “histórico, 
cultural, ambiental e 
moral” da nossa cidade 
e que se preciso for, � -
cará na entrada do Par-
que com uma bandeira 
de Canela para impedir 
que o Município perca 
a gerência.

Constantino disse 
ainda que esta é uma 
luta de todos os cane-
lenses, não apenas dele 
e que tem certeza que 
toda a comunidade vai 
abraçar essa bandeira.

Por � m, não con� r-
mou a intenção do Go-
verno do Estado de pri-
vatizar o parque, mas 
a� rmou que tem “cer-

teza que essa não é uma 
iniciativa do governa-
dor Eduardo Leite”.

O secretário de Tu-
rismo, Angelo Sanches, 
disse que existem obras 
que precisam ser feitas 
no parque que vão le-
var mais de um ano e 
que precisam ser feitas 
para cumprir o contra-
to com o governo do 
Estado. “Como o con-
vênio com Canela vence 
na metade do ano que 
vem, viemos buscando 
desde 2018 a ampliação 
deste vínculo por mais 
30 anos, sobre o que, até 
agora, não obtivemos 
retorno”.

Acredito que se o 

Estado realmente in-
sistir nesta ideia, além 
de não levar, vai sofrer 
um desgaste desneces-
sário. Ano que vem tem 
eleições, diversos se-
cretários estaduais têm 
pretensões políticas e 
vale lembrar que, até lá, 
veranistas e turistas de 
todo o Estado estarão 
visitando Canela.

Bom mesmo seria o 
anúncio, rápido, da re-
novação da concessão 
para Canela e seguir-
mos o ano fazendo aqui 
que interessa, fomen-
tando o turismo.

O Caracol é nosso e 
essa briga não interessa 
a ninguém.
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O prefeito
está vindo
na sessão!

Curtinhas
•  Prefeitura reitera que vai assumir o esgoto cloacal. É um pequeno passo 

para resolver o problema de saneamento em Canela, mas que precisava cora-
gem para ser dado.

• Corsan insiste que mantém controle rigoroso da qualidade da água po-
tável, mas não apresenta laudo. Segue contestando as matérias da Folha atra-
vés de outros veículos de comunicação e de mensagens diretas. Por aqui, na 
Sete de Setembro, segue a pergunta: cadê o laudo?

• Sucesso absoluto da Festa Colonial de Canela. Um dos eventos que eu 
mais gosto aqui no Município.

Dupla é presa por arremessar 
aparelhos celular para dentro

do Presídio de Canela
Na tarde de quarta-

feira (24), por volta das 
17h20min, durante o 
horário de sol dos ape-
nados, um indivíduo en-
trou no terreno vizinho 
e arremessou algo para 
dentro do pátio do Pre-
sídio. Um policial militar 
que trabalhava na área 
externa da penitenciária 
solicitou apoio ao ver a 
cena.

A guarnição chegou 
rápido ao local, onde 
abordou os suspeitos 
dentro de um veículo 
nas proximidades do 
presídio. O suspeito de 
arremessar objetos para 
dentro do presídio con-
fessou que o conteúdo 
da embalagem eram 4 
aparelhos celulares, em 

seu bolso foi encontra-
do mais um aparelho 
desmontando. O outro 
homem era motorista de 
aplicativo, ele recebeu 
dinheiro do primeiro in-
divíduo para levá-lo e es-
perar enquanto era reali-
zada a ação criminosa.

Os dois homens, 

ambos de 34 anos, foram 
presos em � agrante por 
crimes contra a adminis-
tração pública. Um dos 
homens já possuía ante-
cedentes por estelionato 
e furto.

Os aparelhos foram 
encontrados e apreen-
didos.

FOTO: REPRODUÇÃO/1º BPAT
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Produtores preparados para segundo 
final de semana da Festa Colonial

O segundo final de 
semana de Festa Colo-
nial vem cheio de ex-
pectativas. É tempo de 
aumentar a produção 
para garantir que cada 
visitante do evento pos-
sa degustar de todos os 
sabores da colônia: pães 
e cucas assados na hora, 
bolinhos de batata e ai-
pim, geleias e conservas 
de diferentes tipos de 
frutas.

A 26ª edição do 
evento segue até 4 de 
agosto, das 10h às 22h, 
no Espaço Canela Rural. 
Ao todo, 21 famílias e 
expositores estão parti-
cipando do evento, co-
mercializando seus pro-
dutos, representando 
diversas localidades do 
interior do município 
como: Rancho Grande, 
Bugres, Morro Calçado, 
Linha São Paulo, Linha 
São João e Chapadão.

O tradicional
bolinho de batata
é destaque
Para a família 

Abreu, da Linha São 
Paulo, responsável pela 
tenda do famoso boli-
nho de batata, a Festa 
Colonial é um evento 
onde se trabalha e tam-
bém se divertem. “Fa-
zemos isso com prazer 
e, enquanto tivermos 
saúde, estaremos aqui 
a cada ano de festa”, 
conta Laídes de Abreu, 
a matriarca da família. 
Ela participa a 17 anos 
da festa e nesta edição 
conta com a colabora-
ção dos filhos Vanderlei 
e Marcos, da nora Ana e 
do neto Mateus.

A renda adquirida 
durante a participação 
no evento é revertida 
em investimentos na 
propriedade, um plus 
na renda de cada inte-
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As Soberanas da Festa Colonial

grante que trabalha e 
também uma poupan-
ça. “A Festa Colonial 
para nós é como o 13º 
salário do colono, a sa-
fra de inverno da famí-
lia”, falam os irmãos 
Abreu.

Laídes de Abreu, 70 
anos, é a responsável 
pelo tradicional
bolinho de batata
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Restaurante Casa 
das Massas
A família Macedo 

de Oliveira das localida-
des de Morro Calçado e 
Bugres participa da Fes-
ta Colonial há seis anos 
e projeta que esta 26ª 
edição será a melhor de 
todas. Patrícia Macedo 
de Oliveira relata que a 
família investe em uma 
agroindústria que pro-
duz massas diferencia-
das e está a disposição 
no restaurante localiza-
do no interior do Centro 
de Feiras.

Além das massas 
artesanais, comunidade 
e visitante pode confe-
rir a sopa no pão, com 
caldos de moranga, er-
vilha e milho. Os valo-
res são R$ 13,90 (porção 
de massas com molho a 
escolher de bolonhesa, 
branco e pesto e sopa 
no pão, R$ 18,00).

“Ao meio dia o pú-
blico consome mais 
massas e a noite, é a 
sopa a mais pedida pelo 

público” fala Patrícia.
Os recursos con-

quistados durante a 
festa é para se investir 
na agroindústria que já 
consegue fornecer seus 
produtos para a me-
renda escolar da rede 
municipal e estadual, 
além de uma clientela 
já formada ao longo dos 
anos.

Patrícia Macedo de 
Oliveira comanda o 
Restaurante Casa das 
Massas

Tábua de
frios é sucesso
Alessandra e Van-

derlei Kaefer estão na 
festa com a Queijaria 
Alvorada Missioneira, 
da agroindústria fami-
liar localizada no São 
João. No espaço, ven-
dem queijos e oferecem 
tábua de frios que caiu 
no gosto do público e se 
tornou o carro chefe do 
estande.

A tábua de frios 
completa (cinco pes-
soas) custa R$ 38,00 e 
meia tábua (três pes-
soas) R$ 26,00.

A agroindústria 
apresenta no evento 
os dois produtos reco-
nhecidos pelo Prêmio 
Queijo Brasil: o Queijo 
Serrano – medalha de 
Ouro na categoria cru e 

o Queijo Árabe Chancli-
che – medalha de Bron-
ze na categoria pasteu-
rizado.

Programação
No sábado (27) e 

domingo (28), tem pas-
seio de TragoBus, até o 
Morro Calçado, às 11h. 
A Paradinha Colonial, 
com desfile das Sobe-
ranas, da Catedral de 
Pedra até o Centro de 
Feiras. 

A programação cul-
tural segue das 11h às 
19h, no palco rural, com 
destaque para Bruno 
Rauber e Emílio Fogaça, 
às 18h de domingo.

Festival de
Intérpretes
A segunda edição 

do Festival de Intérpre-
tes inicia na segunda 
(29), às 19h, com se-
quência na terça (30). A 
final acontece na próxi-
ma sexta (02), sempre às 
19h, no Palco Rural.

Alessandra e Vanderlei Kaefer da Queijaria
Alvorada Missioneira trabalham com a

tábua de frios e venda de queijos

Organizadores
esperam grande

movimentação neste 
segundo fim de semana


