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SAÚDE • pg. 15
Audiência Pública
debateu permuta para 
construção de novo
hospital em Canela
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Formatura reuniu a comunidade no Centro de Feiras
para prestigiar os formandos de sete escolas da cidade

O espaço público que entraria
em negociação é a área onde
ficam as Ruínas do Cassino

EVENTO • contracapa
Canela realiza semana
da acessibilidade e
inclusão com extensa 
programação comunitária
O objetivo é tornar a semana da
acessibilidade um evento referência

ESPECIAL • contracapa
Apae Canela realiza
Semana da Pessoa com 
Deficiência Intelectual
e Múltipla
As atividades vão de 16 a 28 de
agosto com grande programação
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Como estão os juros?

O sucesso nasce do
querer, da determinação

e persistência em
atingir um objetivo

Já estão incontro-
láveis as taxas de juros 
cobradas, onde o che-
que especial e o cartão 
de crédito são os maio-
res vilões que estão em 
torno de 171,5% ao ano, 
na maioria das institui-
ções � nanceiras (ban-
cos), também o crédito 
pessoal não � cou muito 
atrás e vem com 100,3% 
ao ano.

O mesmo acontece 
com o crédito consig-
nado em folha de pa-
gamento que teve um 
percentual elevado de 
1% chegando a 25,6% 
ao ano. Somente para 
compra de veículos es-
tabilizou com 23% ao 
ano, isto devido a baixa 
venda destes, que é re-
gido diretamente pela 
lei da oferta e da procu-
ra.

Dólar mais alto 
deixa o brasileiro mais 
pobre; veja quem ga-
nha e quem perde:

O dólar chega perto 
de R$ 4 e bate recordes 
de alta. Muitas pessoas 
acham que isso não as 
afeta, pois não ganham 
em dólar nem preten-
dem viajar para o exte-
rior em breve. A verda-
de, porém, é que o dólar 

mais alto deixou o bra-
sileiro mais pobre.

Segundo economis-
tas, o Brasil está em si-
tuação de desequilíbrio 
� scal, isto mostra que o 
governo gasta mais do 
que ganha, e os inves-
tidores não enxergam 
uma solução sustentá-
vel para esse problema 
num futuro próximo.

Impacto do
dólar mais alto.
A alta do dólar afe-

ta a vida das pessoas 
comuns porque puxa a 
in� ação para cima.

Muitas matérias
-primas são importadas 
--como trigo, gás e ga-
solina. Isso provoca um 
aumento do pãozinho, 
do macarrão, da gasoli-
na, por exemplo.

Além disso, alguns 
produtos que são pro-
duzidos aqui no Brasil 
também têm seu preço 
atrelado ao dólar.

É o caso da soja, da 
carne, do café, do açú-
car, do milho. Mesmo 
que eles sejam produ-
zidos no país, quando 
o dólar está mais caro 
� ca mais vantajoso para 
o produtor exportar. 
Então, se ele mantém o 
produto para ser vendi-

do aqui dentro, ele vai 
querer receber mais por 
isso.

Outra maneira pela 
qual a alta do dólar in-
� uencia os preços é 
que, com o produto im-
portado mais caro, os 
produtos nacionais aca-
bam também sofrendo 
um reajuste. “Os pro-
dutores aproveitam a 
alta do importado para 
aumentar a margem de 
lucro do nacional tam-
bém”.

Para eles, os econo-
mistas, no curto prazo 
alguns setores podem 
até ser bene� ciados 
com a alta do dólar. 
"Mas a médio e longo 
prazo, todos perdem, 
pois a moeda não está 
desvalorizada por uma 
escolha, mas porque a 
economia está enfra-
quecida."

Com a alta do
dólar, quem ga-

nha:
Balança comercial 

– A balança comercial 
é a relação entre as ex-
portações e importa-
ções de um país. Com 
o aumento do dólar, 
� ca mais caro importar 
e mais barato exportar, 
o que ajuda a equilibrar 
essa conta. A balança 
vem apresentando re-
sultados positivos gra-

ças à alta do dólar. 
Empresas exporta-

doras – por terem custos 
em reais e receitas em 
dólar, essas empresas 
se bene� ciam da alta 
da moeda norte-ame-
ricana. Exemplos, são 
as empresas de papel e 
celulose e do setor agrí-
cola exportador, como 
produtoras de soja e de 
suco de laranja.

Empresas voltadas 
ao mercado interno – 
Essas empresas se be-
ne� ciam da alta do dó-
lar, pois sofrem menos 
competição dos produ-
tos importados.

Turismo domésti-
co – o turismo nacional 
deve ganhar fôlego com 
a desistência dos brasi-
leiros de tirar férias no 
exterior. Mesmo assim, 
não é esperado um au-
mento muito grande 
porque, apesar de o 
dólar estar mais caro, 
a economia brasilei-
ra como um todo está 
mais fraca.

Quem perde:
Consumidor fi nal – 
Os aumentos de 

custos na economia são 
invariavelmente repas-
sados para o consumi-
dor, que sofre com a in-
� ação e a perda do seu 
poder de compra.

Empresas impor-
tadoras – As indústrias 
que vendem produtos 
importados ou que de-
pendem substancial-
mente de matérias-pri-
mas importadas são 
prejudicadas com a alta 
do dólar.

Empresas que te-
nham dívidas em dólar 
– Se a empresa fez dívi-
das em dólar para com-
pra de equipamentos 
ou insumos e não tem 
mecanismos de pro-
teção (hedge cambial) 
para pagamento des-
sa dívida, está com um 
problema muito grande 
agora. 

Pessoas que fi ze-
ram gastos no cartão 
de crédito no exterior – 
Além do custo de 6,38% 
de IOF, o aumento do 
dólar faz com que o 
gasto no exterior seja 
bastante acrescido. É 
por isso que os especia-
listas não indicam fazer 
gastos expressivos com 
cartão de crédito no ex-
terior.

Quem tem viagem 
marcada para o exte-
rior ou programa de 
estudos no exterior – 
Com a alta dos preços 
lá fora, os turistas estão 
optando por trocar a 
viagem por um destino 
nacional ou até mesmo 

escolher um país menos 
caro. 

Curiosidade.
Dia do Advogado.
O advogado é um 

pro� ssional que “pres-
ta assistência jurídica, 
defendendo os inte-
resses de seus clientes 
diante da justiça, é a 
ação de pleitear em juí-
zo”.

Os advogados ga-
nharam dois dias em 
comemoração ao seu 
trabalho, o dia 11 de 
agosto, devido à cria-
ção do primeiro curso 
de Direito do Brasil, 
por D. Pedro I, tendo 
sido implantada a Fa-
culdade de Direito de 
São Paulo, inaugurada 
em primeiro de março 
de 1828.

No dia 11 de agos-
to � cou estabelecido 
como o “dia da pendu-
ra”, onde estudantes 
de direito e advogados 
já formados brincam 
pelos restaurantes das 
cidades, pendurando 
as contas do consumo 
que � zeram ali.

Outra data em co-
memoração ao dia 
dos advogados é 19 de 
maio, o dia do padroei-
ro desses pro� ssionais, 
Santo Ivo (1253/1303), 
que faleceu neste dia.

> Edital de Casamento nº 6180 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: JAÍR RONALDO PORT, natu-
ral deste Estado, nascido nesta Cidade, técnico de 
enfermagem, divorciado, domiciliado e residente 
na Rua Doutor Ruy Vianna Rocha, nº 1300, nesta 
Cidade e ADRIANE BIANCHI, natural deste Estado, 
nascida nesta Cidade, vendedora, solteira, domicili-
ada e residente na Rua Doutor Ruy Vianna Rocha, nº 
1300, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 12 de Agosto de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6181 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: JONAS DA SILVA SORMANI, nat-
ural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, 
auxiliar de lavanderia, divorciado, domiciliado e resi-
dente na Rua Godofredo Raymundo, nº 902, Bairro 
Palace Hotel, nesta Cidade e ROSÂNGELA ADAMS 
DA ROSA, natural deste Estado, nascida na Cidade de 
São Francisco de Paula, vendedora, solteira, domicili-
ada e residente na Rua Godofredo Raymundo, nº 902, 
Bairro Palace Hotel, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 12 de Agosto de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva Registradora



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

Experiência Gastronômica:
Risotos Clássicos
Data: 21 de agosto de 2019
Horário: quarta-feira, das 19h30min às 
22h30min
Inscrições até 18 de agosto de 2019

Curso: Supervisão de Andar e Governança
Data: 26 e 27 de agosto de 2019
Horário:segunda e terça-feira, das 
17h30min às 22h30min
Inscrições até 21 de agosto de 2019

Curso: Como Montar um
Consultório de Nutrição
Data: 30 de agosto de 2019
Horário: Sexta-feira, das 14h às 18h, e das 
19h às 22h
Inscrições até 25 de agosto de 2019

Curso: Liderança: Papéis e Desafios - EAD
Data: 2 de setembro a 15 de outubro de 
2019
Inscrições até 25 de agosto de 2019

Curso: Recepção e Atendimento
na Hotelaria - Parceria UCS e ACIC
Data: 3, 10 e 17 de setembro de 2019
Horário: terças-feiras, das 19h30min às 
22h30min
Inscrições até 28 de agosto de 2019

Curso: Conto Fotográfico
Data: 5 de setembro a 10 de outubro de 
2019
Horário: quintas-feiras, das 19h às 21h
Inscrições até 30 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: Grupo Econômico Após
a Reforma Trabalhista
Data: 14 de setembro de 2019
Horário: Sábado, das 9h às 13h
Inscrições até 10 de setembro de 2019
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Canela terá o primeiro
Duelo de Laço da região

com premiação de R$ 20 mil
O CTG Querên-

cia de Canela promo-
ve a primeira edição 
do Duelo Imperador e 
Imperatriz da Serra, de 
23 a 25 de agosto: um 
evento que contará com 
prova de laço e premia-
ção diferenciada.

Os duleos são um 
pouco diferentes dos 
tradicionais rodeios, 
pois contam apenas 
com uma disputa de 
laço entre os peões e 
outra entre as prendas, 
sendo que a premiação 
é sempre bastante atra-
tiva. Em Canela, o Im-
perador, levará o prê-
mio de R$ 20 mil reais 
e a Imperatriz, R$ 5 mil 
reais.

São 310 participan-
tes, sendo 250 peões, 
atingindo o número to-
tal de inscrições abertas 
e 60 prendas. Além do 
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Imperador e da Impe-
ratriz, os laçadores que 
se classificarem com 5 
armadas, na Força B e, 
com 3 e 4 armadas, na 
Força C, também re-
ceberão valores em di-
nheiro. Já as prendas, 
se classificam com 4 
armadas na Força B e 
com 2 e 3, na Força C e, 
também serão premia-
das. Na sexta-feira, 23, 

também serão premia-
das as melhores duplas 
participantes, na Taça 
Cidade das Hortênsias, 
uma homenagem do 
CTG Querência a cidade 
de Canela.

Na noite do sába-
do, 24, haverá fandan-
go com o grupo Tchê 
Garotos. Ingressos an-
tecipados no valor de 
R$ 25,00. Na hora, até 

meia-noite e meia, R$ 
40 reais.

O cantor e compo-
sitor gramadense Pepeu 
Gonçalves aproveitará 
a presença de tantas 
prendas disputando o 
título de Imperatriz da 
Serra para gravar um ví-
deo clip da música Laço 
Perfumado, que com-
pôs em homenagem as 
mulheres laçadoras.

Semana de Feirão de Viagens
na Brocker Turismo

Escolher aquele 
destino dos sonhos e 
ainda ter condições es-
peciais para pagar a via-
gem? Essa é a proposta 
do Feirão de Viagens da 
Brocker Turismo que 
está acontecendo nessa 
semana. Os benefícios 
envolvem pacotes com 
tarifas até 20% menores 
do que as normais de 
mercado, podendo par-
celar em até 10 vezes no 

boleto sem juros (con-
dição sujeita a análise 
de crédito).

“Quem mora em 
Canela e Gramado pode 
aproveitar para vir até 
a agência da Brocker 
Turismo, em Canela e 
conferir de perto todas 
as vantagens que reuni-
mos para esta edição”, 
explica Carlise Bianchi, 
diretora comercial e de 
marketing. Nesta se-

mana, das 9h às 18h, a 
equipe da Brocker Tu-
rismo estará totalmente 
focada no atendimento 

presencial e persona-
lizado aos clientes que 
forem até a agência Ca-
nela.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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São Francisco de Paula
agora conta com Ecopontos
Desde o último dia 

8, a cidade começou a 
contar com Ecopontos, 
locais onde a comuni-
dade pode destinar cor-
retamente materiais re-
cicláveis como plástico, 
papel, alumínio e vidro. 
Os 3 locais contempla-
dos com as estruturas 
de metal, Bairro São Mi-
guel e Escolas Castello 
Branco e Mercedes, já 
trabalhavam com a se-
paração e a reciclagem 
de resíduos.

A Associação de mo-
radores do Bairro São 
Miguel vai ser responsá-
vel por gerir o primeiro 
Ecoponto, enquanto as 
Escolas utilizarão do ma-
terial recolhido nos ou-
tros dois para o trabalhar 

os 3R (Reduzir, Reutilizar 
e Reciclar) com os alunos 
da rede municipal.

A ação da Secreta-
ria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade busca 
oportunizar o descarte 
correto dos materiais 
recicláveis despertando 
a consciência ambien-
tal e demonstrando que 
com a cooperação e en-
volvimento da comuni-
dade é possível diminuir 
o impacto ambiental do 
nosso consumo. “Esse 
é um projeto piloto que 
pretendemos ampliar 
para as demais escolas 
municipais”, afirma a 
Secretária Municipal de 
Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade, Damiane 
Boziki.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Ciro Gomes
participa de
palestra em

Canela
Neste domingo 

(18), o presidenciável 
Ciro Gomes estará par-
ticipando de uma reu-
nião-almoço promovi-
da pelo PDT de Canela. 
O encontro será reali-
zado no Hotel Pampas 
da Serra, a partir das 
10h30min. A recepção 
será feita pelo presiden-
te Gino Bazzan.

O evento também 
contará com a presença 
do presidente nacional 
do partido, Carlos Lupi, 
a presidente da Ação da 
Mulher Trabalhista, Mi-
guelina Vecchio, o pre-
sidente estadual Pom-

peo de Mattos, além de 
deputados estaduais e 
federais.

O almoço será por 
adesão ao custo de R$ 
20. Filiados do parti-
do, simpatizantes e a 
comunidade de toda a 
Região das Hortênsias 
estão convidados a par-
ticipar.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Campanha para Conselheiro 
Tutelar começa hoje

Cumpridas todas 
as etapas anteriores, os 
11 candidatos habilita-
dos para a disputa da 
eleição para Conselhei-
ro Tutelar em Canela, 
estão liberados até 5 de 
outubro, a irem para as 
ruas e realizar a cam-
panha. O pleito eleito-
ral ocorrerá no dia 6 de 
outubro quando pelo 
voto direto deverão ser 
eleitos os 5 mais vota-
dos e seus respectivos 
suplentes, das 8h às 17 
h, na Câmara Munici-
pal de Vereadores. Uma 
das condições no dia da 
eleição, é que o eleitor 
leve o título e um do-
cumento pessoal com 
fotografia.

Embora a eleição 
siga o rito eleitoral vi-
gente, existem regras 
que devem ser observa-
das. Estas informações 
você encontra no Portal 
da Folha, na internet.

Confira os candidatos e
seus respectivos números:
Nilson Antônio Machado Junior - 

22; Ana Paula Fanck Justo - 28; Luiz 
Gustavo Freitas Camargo - 12; Paulo 
Sérgio de Moraes - 20; Eluise Carolina 

Araújo de Brito - 18; João Pedro Mon-
tiel de Oliveira - 14; Claudia Patrícia 
Fagundes - 24; Everton Sidnei Ma-
siero da Trindade - 26; Ana Cristina 
Feier dos Santos - 10; Renata Wort-
mann - 16

Integrantes da Comissão Especial do Processo de Escola dos Integrantes 
do Conselho Tutelar e COMDICA com os candidatos a conselheiros tutela-
res e Secretária de Assistência Social, Andresa Conceição, durante reunião 
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Teste gratuito
de diabetes no 

Parque do Lago
A Secretaria Muni-

cipal de Saúde e o Lions 
Clube de Canela estarão 
com a ambulância da 
rede municipal neste sá-
bado (17), no Parque do 
Lago Willibaldi Rinaldo 
Dieterich. Das 8h às 12h, 
o veículo ficará estacio-
nado na rua Tio Elias, 
nas imediações da pada-
ria Camirella, para ofe-
recer testes de verifica-
ção de índice glicêmico.

O Lions custeará 
as fitas nas quais serão 
coletadas as amostras 
de sangue pela equipe 
da rede pública. Qual-

quer pessoa pode fazer 
o teste cujo resultado é 
revelado em instantes. 
Não é necessário estar 
em jejum de oito horas, 
"mas se estiver, melhor”, 
segundo a enfermeira 
Carla Dias Pinto, da Se-
cretaria de Saúde.

Dependendo do 
índice glicêmico apon-
tado, a pessoa poderá 
ser orientada a buscar 
a rede pública, a fim de 
buscar tratamento con-
tra a diabetes. Na opor-
tunidade, também será 
verificada a pressão ar-
terial.

FOTO: REPRODUÇÃO/STOCK

João Alfredo realizou
oficina de gastronomia

A Escola Municipal 
João Alfredo Corrêa Pin-
to realizou uma oficina 
de gastronomia, para os 
alunos de 1º ano do ensi-
no fundamental. Na ativi-
dade, realizada na última 
sexta (9) comandada pela 
confeiteira Débora, as 
crianças aprenderam a fa-
zer um Cupcake, comeram 
a vontade e ainda confec-
cionaram dois doces como 
presentes do dia dos pais.

FOTO: REPRODUÇÃO

> Edital de Casamento nº 6184 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: JORGE ALBERI BENEVIDES CORRÊA, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de São Francisco de Assis, mo-
torista, divorciado, domiciliado e residente na Rua Pri-
meiro de Janeiro, nº 971, Bairro Santa Marta, nesta Cidade 
e CLÉCIA DA SILVA GUARNIERI, natural deste Estado, 
nascida na Cidade de Canoas, do lar, divorciada, domicili-
ado e residente na Rua Primeiro de Janeiro, nº 971, Bairro 
Santa Marta, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 15 de Agosto de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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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.

Canela sediará encontro para 
debater sobre aeroporto e trem

Canela será sede do Encon-
tro Regional do Trem da Serra 
Gaúcha e Aeroporto Internacio-
nal da Região das Hortênsias, no 
fim deste mês. O evento aconte-
cerá nos dias 29 e 30, pela ma-
nhã e à tarde, e é promovido por 
Schildt Assessoria Ambiental 
LTDA, pela empresa norte-ame-
ricana CG-LA Infrastructure e 
pela própria UCS.

Essa primeira fase do en-
contro é restrita a convidados, 
muitos dos quais representantes 
de fundos internacionais aptos a 
investir nos empreendimentos. 
Posteriormente, uma segunda 
fase envolverá as comunidades 
interessadas nos projetos.

O primeiro dia do Encontro 
Regional dia será reservado aos 
painéis relacionados ao trem, 
que tratarão de assuntos como o 
possível traçado da futura malha 
férrea e a modelagem da opera-
ção econômica do empreendi-
mento. Já no segundo, o debate 
terá foco no aeroporto, uma de-
manda de mais de 20 anos da re-

gião das Hortênsias.
“A construção do aeroporto 

é de extrema importância para o 
desenvolvimento não só de Cane-
la como de todo o entorno. Hoje, 
a preocupação com questões de 
mobilidade de quem desembarca 
em Porto Alegre e busca a região 
se soma com as outras vantagens 
que o município tem para abri-
gar a construção, a começar pela 
área”, diz o prefeito de Canela, 
Constantino Orsolin.

Ainda no dia 30, estarão o 
deputado federal Elton Weber 
(PSB) e o deputado federal Alceu 
Moreira (MDB), que assim como 
o senador Luís Carlos Heinze 
(Progressistas), apresentação 
seus pareceres sobre o aeropor-
to.

O moderador dos painéis no 
encontro será Arnildo Schildt, 
diretor-executivo da Schildt As-
sessoria Ambiental LTDA e em-
baixador do Brasil no Interna-
tional Non-Olympic University, 
que fica na Índia. “Buscaremos, 
nesse encontro, agilizar e colo-

car na mesa todas as informa-
ções que existem sobre o assunto, 
analisá-las e definir o traçado do 
trem, mitigar as ações ambien-
tais e arestas existentes junto a 
órgãos de governo como ANAC, 
Denit, Fepam, e aproximar os 
players que investirão nas obras 
de construção e administração 
futura desses empreendimentos”, 
comenta Schildt.

PROJETO
EM BRASÍLIA
No dia 31 de julho passado, o 

projeto do Aeroporto Internacio-
nal da Região das Hortênsias foi 
apresentado por uma comitiva 
de Canela durante o 17º Fórum 
Anual Latino-Americano de Li-
derança em Infraestrutura, reali-
zado em Brasília (DF). O evento 
foi promovido pela CG-LA In-
frastructure e reuniu investido-
res de todo o mundo dispostos 
a apostar em empreendimentos 
envolvendo energia, saneamen-
to, rodovias, ferrovias, aeropor-
tos, portos e logística.

Bocalis vai divulgar
o Natal Luz na Europa

O Grupo Bocalis de 
Gramado prepara um 
tour cultural pela Eu-
ropa. A saída do Brasil 
será dia 12 de setembro 
com chegada prevista 
em Frankfurt na Alema-
nha no dia seguinte, 13. 
O roteiro pelas cidades 
de Hockenheim e Sim-

mern, chegando dia 19 
de setembro em Paris 
onde o grupo participa 
da abertura do evento 
“Sou do Sul”, represen-
tando Gramado. Ainda 
em Paris, o Bocalis faz 
show dia 21 incluindo 
músicas natalinas para 
divulgar o que será o 

34º Natal Luz. No dia 
22 de setembro o gru-
po segue viagem para 
a Inglaterra onde rea-
liza em Londres e Sur-
rey mais dois shows. O 
retorno ao Brasil está 
previsto pata o dia 26 
de setembro.

O Bocalis viaja com 

o apoio da Gramado-
tur levando a música e 
a história da cidade e 
divulgando principal-
mente o 34º Natal Luz 
em todo roteiro. Além 
do especial de Natal o 
grupo leva o espetáculo 
“Bocalis interpreta Ci-
nema”.
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Na segunda-feira, 12, Ser-
gio Roberto Kellermann Vacca-
ri, mais conhecido por Serginho 
Vaccari, assumiu o cargo de ve-
reador, após Carlos Oliveira pe-

gar uma licença junto a Câmara 
de Vereadores para tratar um 
problema de saúde. Sérgio tem 52 
anos, e teve um total de 260 votos 
nas eleições de 2016, ocupando 

assim, a sexta vaga de suplente 
pelo PDT neste mandato. Du-
rante seu discurso após assumir 
como vereador, Serginho já enca-
minhou projetos de indicação.

Sérgio Vaccari assume cadeira na Câmara de Canela
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:: Quer que o seu pequeno apareça na 
coluna mais fofa da Folha? Entre em 
contato com a gente pelo e-mail arte@
folhadecanela.com.br ou pelos what-
sapp’s da redação: (54) 98429.7910 e 
(54) 3282.2739 (Business) ::

Prawer e Velha
Bruxa certificadas 
pelo TripAdvisor
A Prawer Choco-

lates e a Casa da Velha 
Bruxa entraram para 
o Hall da Fama por te-
rem recebido o Certifi-
cado de Excelência do 
TripAdvisor nos últi-
mos cinco anos. Este 
certificado premia aco-
modações, atrações e 
restaurantes seleciona-
dos que demonstram 
constantemente um 
compromisso com a ex-
celência no setor de tu-
rismo e hotelaria. “Sem-
pre é bom receber um 
reconhecimento como 
esse, pois chancela todo 
o trabalho que temos 
voltado à qualidade de 

tudo o que produzimos. 
As avalições são fruto da 
opinião dos clientes, o 
que torna o prêmio ain-
da mais importante”, 
destacam os diretores 
da Prawer, Eunice Cavi-
chion e Maurício Brock.

O TripAdvisor usa 
um algoritmo próprio 
para determinar os 
ganhadores do Certi-
ficado de Excelência. 
São levadas em conta a 
qualidade, a quantida-
de e a recenticidade das 
avaliações e opiniões 
publicadas pelos via-
jantes no TripAdvisor 
em um período de 12 
meses.

FOTO: REPRODUÇÃO

Estação Campos de 
Canella recebe feira 

Le Marché Chic
A próxima edição 

da Le Marché Chic, feira 
de moda, arte e design 
autoral que evidencia o 
trabalho de artesãos e 
pequenos empreende-
dores, será nos dias 17 e 
18 de agosto na Estação 
Campos de Canella, em 
Canela. Idealizado por 
Luciana Alberti, o even-
to reúne e dá visibilida-
de a diferentes marcas 
apresentando a força 
do trabalho autoral e 
feito à mão. No próxi-
mo final de semana se-
rão mais de 40 marcas 
participantes.

Além do cuidado 
curatorial que pode 

ser visto em cada ex-
positor, a próxima edi-
ção ganha o charme 
da Estação Campos de 
Canella, o novo com-
plexo turístico cultu-
ral da Serra Gaúcha, 
empreendimento que 
revitalizou a antiga es-
tação férrea da cidade 
e transformou o espaço 
em um grande ponto 
de encontro reunindo 
lojas e restaurantes. 
Aos finais de semana, 
atrações culturais com-
pletam o ar europeu 
do lugar que já é con-
siderado um marco por 
moradores e visitantes 
de Canela.

1 aninho do Davi Cândido Bortolotto

1 aninho do princípe Davy Matheus. Você
chegou trazendo amor, luz e esperança
para toda a família. Parabéns querido!

Pietra Dambros C. De Souza 2
aninhos de pura felicidade!

Parabéns para o Lucas, que completa
2 aninhos hoje! Muita saúde desejam

os tios, avó, mãe e pai!

Fofuras as manas Sofia e Emilly

Gustavo Feiten Teixeira Savedra

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO
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48  publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Dia 17 de Setembro, terça-feira, no NH
HALL em Novo Hamburgo vai acontecer

a 5ª edição do  Scheron Pipoca. Um evento
direcionado para pessoas empreendedoras

do Rio Grande do Sul que conta com a ilustre 
presença da palestrante Adriana Sant’Anna 

escritora do livro “Nunca Foi Sorte”. Na foto, a 
mentora e idealizadora do projeto, Scheron.

Júnior Maciel maquiador e empresário
do espaço Jr Maciel, será beauty

profissional do reality show  “Influencer
live show” que será gravado final de
outubro na Serra, pelo Grupo TVS.

Carla Leidens comemorou seu aniversário
no Wood, com som do sax Vini Netto.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Maserati
FOTO: TIAGO FLORES

Átila Amorim e Juh Silveira prestigiaram o evento da Maserati, em Gramado.

Geovana Baldissera Jane Bohrer
e Adlis Dartora, no café da manhã
de apresentação da 10ª edição do

Projeto Sabores de Canela.

FOTO: CLEITON THIELE

FOTO: TAINÁ PRINSTOP

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Berenice Klein está realizando o
intercâmbio na Irlanda, mas aproveitou
as férias do curso para conhecer Paris.
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A bombeira Jessika Assmann
apagou a chama das velinhas
de 30 anos na última terça, 13.

Carolina Pinto neste ensaio fazendo
o que ela mais gosta, pedalar!

No último dia 10 foi comemorado os 2 
aninhos da Antonella Boniatti Molon

na foto, com os papais Carine e Daniel.
Lisi Cavallin em um divino 

Book Campeiro!

Em seu primeiro dia dos pais
Douglas e sua princesa Yasmin

Marcos de Moraes Gonçalves
Junior, Colou Grau em Pilotagem 
de Aeronaves no último dia 03.

No último dia 10, 
a Família Braga 
comemorou os 15 
anos das  gêmeas 
Camila e Bianca!

Douglas e sua princesa Yasmin

FOTO: REPRODUÇÃO
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É hora de sentir mais profundamen-
te o que quer e se conectar mais 
com seus propósitos de vida. Tente 
se divertir, fazer mais do que você 
gosta e pensar sobre sua vocação. 
Uma boa semana para estar mais 
perto dos seus amigos mais queri-
dos e importantes.

Uma semana para se dedicar mais 
ao trabalho e a tudo que é muito 
importante para você neste momen-
to. Dias de mais brilho e sucesso, e 
por isso mesmo mais importante 
de você mostrar seu melhor e se 
dedicar mais. Os assuntos pessoais e 
familiares também pedem atenção.

Comunique-se mais. A semana é 
ótima para tudo que envolva comu-
nicação. As viagens são bem-vindas, 
assim como os estudos. Mas alguns 
imprevistos podem deixar você 
mais ansioso e talvez seja preciso 
respirar muito fundo antes de agir.

Cuidado com a ansiedade. Ela pode 
paralisar ou fazer com que você aja 
por impulso. Não seja imprudente. 
Cuide melhor da saúde, repensando 
hábitos e padrões. São dias intensos, 
de fortes emoções. Mas bons para 
algum tipo de mudança. Organize 
melhor a vida financeira.

Está cuidando bem de você? O céu da 
semana pede mais conexão consigo 
mesmo e algumas mudanças de pa-
drão. É uma semana importante para 
suas relações. Tente se aproximar de 
quem vale a pena e não tenha medo 
de expor seus sentimentos. 

É uma semana importante para 
organizar melhor sua rotina. Isso 
inclui repensar as prioridades de 
trabalho, melhorar a forma como 
cuida da sua saúde e tornar sua 
vida melhor. É só não deixar a an-
siedade atrapalhar, especialmente 
por conta de tanta instabilidade.

Tente encontrar novas formas de 
se divertir. O céu da semana traz 
algumas instabilidades e mudanças 
de última hora. O Céu também é favo-
rável para estar com amigos e fazer 
planos para o futuro. Tente ser mais 
leve e decidido em tudo que fizer. 
Mas decida por você mesmo.

Você precisa equilibrar seu tempo 
e a energia entre trabalho e casa, 
família e vida social, vida pessoal e 
carreira. É hora de ter uma melhor 
gestão de tempo, buscar mais ajuda 
quando for necessário e aprender a 
delegar. Mas não precisa ter pressa. 
Faça tudo no seu tempo.

Semana ótima para as coisas que 
você mais gosta: viagens, estudos, 
conversas, movimento! Só nas re-
lações que talvez aconteça alguma 
mudança, ou uma situação que fuja 
um pouco do seu controle. Mas tudo 
pode ser resolvido com dialogo.

O céu da semana é ótimo para cui-
dar de coisas práticas. Seja focado, 
priorize as urgências e faça uma 
coisa de cada vez. Bons dias para 
todos os tipos de mudanças. Bom 
momento também para aprofundar 
uma relação amorosa, aproveitando 
a intensidade afetiva e sexual.

Dias de mais movimento e mais 
atenção para você mesmo. Olhe 
para suas necessidades e cuide de 
si mesmo com carinho. As relações 
também ganham luz e fica mais 
fácil entender tudo que está aconte-
cendo. Converse sobre seus senti-
mentos, isso vai te fazer bem.

Um ótimo momento para tocar sua 
vida profissional criando chances 
e oportunidades para crescer e se 
desenvolver. Faça contatos, expo-
nha suas ideias, faça novos planos 
para o futuro, invista mais em você. 
E não dê tanta bola para as opiniões 
contrárias às suas.

HORÓSCOPO DA FOLHA

*Comunicamos o falecimento do Sr. Ilso Bazzei, 
aos 67 anos, residente em Canela. Seu corpo foi 
velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias, e o sepultamento dia 
09/08/2019 as 10:00 no Cemitério da linha nova.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Jarcelino 
Machado “ Seu Machado”, aos 80 anos, residente 
no bairro chacrão na cidade de Canela. Era viúvo, 
deixa seus filhos Arlete, Gilmar, Gilberto, Alexan-
dre e Fabiane. Seu corpo foi velado na capela 01 
do São Lucas, e o sepultamento dia 02/08/2019 as 
16:00 no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Maria de 
Lourdes Reis dos Santos, aos 61 anos, residente na 
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 
02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucá-
rias, e o sepultamento dia 03/08/2019 as 09:00 no 
Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento de Eduarda Cam-
pos Michaelsen, aos 16 anos, residente na cidade 
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do 
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias, e o 
sepultamento dia 06/08/2019 as 17:00 no Cemité-
rio das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Enedina 
Francisca Macedo, aos 81 anos, residente na cida-
de de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do 
Centro, e o sepultamento dia 14/08/2019 as 09:00 
no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Olinda 
Silva dos Santos, aos 80 anos, residente na cidade 
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do 
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias, e o 
sepultamento dia 14/08/2019 as 09:00 no Cemité-
rio Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Nilton Alves 
Castilhos aos 80 anos, residente no bairro Vila 
Boeira na cidade de Canela. Era divorciado, e dei-
xa seu filho Edson. Seu corpo foi velado na capela 
02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucá-
rias, e a cerimônia de cremação dia 13/08/2019 as 
10:00 no Cemitério Ecumênico Parque das Arau-
cárias.

> Edital de Casamento nº 6178 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: ALEXANDRE CANUTO RIES, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, manu-
tencionista, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
Guilherme Dienstmann, nº 372, Apto. 01, Bairro Vila 
Boeira, nesta Cidade e TAMIRES DA SILVA LORENZI, 
natural deste Estado, nascida nesta Cidade, auxiliar 
de produção, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Dona Amália Selbach, nº 200, Bairro São José, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 08 de Agosto de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6179 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: FELIPE ROGERIO DE ALMEIDA 
SANTOS, natural do Estado de São Paulo, nascido na 
Cidade de Santos, cozinheiro, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Padre Cacique, nº 707, Centro, nesta 
Cidade e PÂMELA VITÓRIA CEZAR PAROLIN, natu-
ral deste Estado, nascida na Cidade de Nova Petrópo-
lis, auxiliar de laser, solteira, domiciliada e residente 
na Rua Padre Cacique, nº 707, Centro, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma 
da lei.

Canela, 08 de Agosto de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora



Sexta-feira, 16 de agosto de 2019 11GERALwww.portaldafolha.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 60

GPD
TROCADILHO

ADRINITE
VERTICEN
AMBIIOÇ
TCASACA

MARSUPIAIS
BELEVOC
OVAOAR

PROGRESSÃO
ABLUIRPAN

OTDATAI
LAMAETOC
EEDUCADA

TANGERINAS

Jogo de
palavras
comum

em piadas

Acessório 
tradicio-
nal do

smoking

Marca
peculiar
de uma
pessoa

Afecção
nasal de
origem
alérgica

(?) criativo:
une lazer
e trabalho
(Sociol.)

Aparta-
mento
(gíria)

Símbolo
da pilha
alcalina

Coala,
canguru e

gambá
(Zool.)

"Let it (?)",
álbum dos

Beatles

Cruz em
forma 
de X

Significado
do "P",

em PA e
PG (Mat.)

Divisão de
cada Éon
geológico 

Oliver
Cromwell,

militar 
inglês

"(?) Sua",
livro de
Sylvia
Day

Antiga
cidade-

estado da
Suméria

Transtorno
Obsessivo- 
Compulsi-
vo (sigla)

Versada
em um
assunto

Item do
cheque

(?) Ryan,
atriz

Purificar
lavando

Fruta rica
em vita-
mina C, 

consumida
em gomos

(pl.)

Fobia

Composto
orgânico

de másca-
ras faciais

Orlando
Teruz,
pintor

carioca

Pão, em
espanhol
Entrelacei

fios

502, em
romanos

Mentira,
em inglês

Anúncio,
em inglês

Moeda da
Bulgária
"Avô", na 

fala infantil
Não dizer
(?) nem
bê: nada

responder

Dentes
entre os caninos

As mais comuns no Brasil são hipertensão,
colesterol alto, diabetes e alterações na

coluna

"Os dois",
em "ambi-
valente"

Ponto de
encontro 
das ares-
tas de um
poliedro
(Geom.)

Virar (?):
trocar de

time
(?) dos
Malês,

levante escravo (BR)

2/ad — be. 3/lev — lie — pan. 4/aspa. 6/abluir. 10/marsupiais.

Comunidade convocada 
para o plantio de

hortênsias na RS-235, 
neste sábado 

Flor símbolo da região, a hortên-
sia voltará a ser protagonista no prin-
cipal acesso ao município de Canela. 
Isso devido a uma ação conjunta que 
está marcada para a manhã deste 
sábado (17), a partir das 8h30min, 
nos canteiros da RS-235. O plantio 
de mais de mil mudas de hortênsias, 
além de uma caneleira e azaleias, 
compreenderá o trecho que vai des-
de o Monumento da Integração, 
passando pelo pórtico de entrada de 
Canela, seguindo em direção as pro-
ximidades do Oásis Santa Ângela. 

A mobilização comunitária foi 
idealizada por representantes da 
ACIC – Associação Comercial e In-
dustrial de Canela, Prefeitura de Ca-
nela, Convention & Visitours Bureau 
– Região das Hortênsias e Associação 
de Parques e Atrações da Serra Gaú-
cha, tendo como objetivo criar o ‘Ca-
minho das Hortênsias’ ao longo da 
rodovia. 

Ferramentas, luvas
e sacos de lixo 
Durante a ação haverá distri-

buição de água aos voluntários, por 
meio da Hortênsias – Água Mineral 
Natural, além de lanche para os es-
tudantes e escoteiros envolvidos. 
Segundo Alfredo Schaffer, diretor de 
Novos Negócios e Oportunidades da 
ACIC, durante o evento também será 
recolhido todo lixo que estiver espa-
lhado pelo trecho. “Por isso pedimos 
que os colaboradores levem sacos de 
lixo, luvas e ferramentas para o plan-

tio. Vamos transformar este local em 
um novo cartão-postal da cidade de 
Canela e t oda comunidade está con-
vocada para participar deste ato”, 
ressalta Alfredo.

O presidente do Convention & 
Visitours Bureau – Região das Hor-
tênsias, Eduardo Zorzanello, avalia a 
ação como ‘um resgate da identida-
de da região’. “A hortênsia é a nossa 
flor símbolo e precisa ser preservada. 
E nada melhor do que emoldurar a 
rodovia que liga Canela e Grama-
do com suas cores. Acredito que essa 
ação deve ser estendida em toda a 
extensão da rodovia, sempre preser-
vando a visibilidade dos motoristas e 
trafegabilidade dos veículos”, avalia 
Zorzanello.

Monumento da Integração
está sendo pintado e preparado 

para a ação deste sábado

FOTO: REPRODUÇÃO

AFCEEE promoveu
Chá das Mulheres

A AFCCE promo-
veu a 8ª edição do Chá 
das Mulheres, na última 
quarta (14), em sua sede 
social.

O evento contou 
com a participação es-
pecial da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, repre-
sentada pela Enfermeira 
Carla, que orientou uma 
roda de conversa com 
o assunto "Doenças do 
Inverno: cuidados e pre-
cauções". O chá reuniu 
16 participantes, entre 
eles associadas e espo-
sas de sócios. O encon-
tro para o chá acontece 
toda segunda quarta-
feira de cada mês. As 

participantes reúnem-se 
não só para rever as ami-
gas e degustar suas gu-
loseimas compartilha-
das, mas também para 

conversar sobre temas 
pertinentes, tais como 
cuidados com a saúde, 
campanhas beneficen-
tes e motivação pessoal.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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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.

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.

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.

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 caução. Fone: 54 99924.4565 ou 54 
3282.1134.

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

Apartamentos 202e 203 H, com 02 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, vaga para carro, sacada com churrasqueira, localizados
na Rua Dr. Ruy Vianna Rocha, 1300. São Luiz. Desconto de R$ 
400,00 nos 06 primeiros meses. Aluguel R$ 1.100,00 mais taxas.

Apartamento mobiliado, com 02 dormitórios, sala e cozinha,
banheiro, sem garagem. Localizado na Rua Paul Harrys, 253,

Centro. Aluguel R$ 2.000,00+ taxas

Apartamento 406 E, com 03 dormitórios, sala, cozinha, 02 banheiros, 
sacada com churrasqueira, vaga para carro, localizado na Rua Dr. Ruy 
Vianna Rocha, 1300. São Luiz. Aluguel R$ 1.150,00 mais taxas.

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

VENDO Fox 2010.
Preto. Completo. Fone:
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.

VENDO Terreno em
Canela no Parque das
Sequóias a 300m da
Coca-Cola com 1000m²
por R$ 270.000,00.
Aceito carros como parte 
do negócio. Parcelamento 
direto. Contato:
54 99952.6277

Apartamento 401 I, com 03
dormitórios, sala e cozinha, 
banheiro, lavanderia, vaga 
descoberta para carro,
localizado na Rua Homero 
Pacheco, 909, Ulisses de Abreu. 
Aluguel R$1.060,00 mais taxas

Apartamento 101 B, com 04 
dormitórios (02 suítes), sala 
com lareira, banheiro, cozinha, 
lavanderia, 02 vagas para carro, 
localizado na Rua Borges de 
Medeiros, 935, Centro. Aluguel 
R$ 4.000,00+ taxas



Sexta-feira, 16 de agosto de 2019 13GERALwww.portaldafolha.com.br

São Francisco de Paula
sediará o 1º Torneio

Society Galaxy
No dia 06 de outu-

bro, será realizado o 1º 
Torneio Society Galaxy. 
O torneio será na AABB 
em São Francisco de 
Paula, com início pre-
vista para as 8h. O tor-
neio terá inscrições li-
mitadas em 16 equipes, 
onde cada time deverá 
ser identificado com 
o nome de um time já 
existente do futebol na-
cional ou mundial. Os 
atletas deverão estar 
devidamente uniformi-
zados.

O torneio trará di-
versas inovações no 
quesito futebol amador, 
sendo organizado dire-
tamente por uma plata-
forma esportiva profis-
sional, onde os atletas 
ganharão pontuações 
devido as suas atua-
ções. Além do sistema 
semelhante ao “Cartola 
FC”, o aplicativo traz a 
classificação, tabela de 

jogos e ranking de arti-
lheiro e assistências.

Ao todo serão mais 
de R$ 1.700,00 em prê-
mios. O campeão re-
ceberá R$ 1.000,00, 
5 quilos de carne e 1 
fardo de cerveja, o vi-
ce-campeão receberá 
R$ 300,00 e 1 fardo de 
cerveja, o 3º colocado 
receberá R$ 250,00 e 1 
fardo de cerveja. Além 
da premiação para as 
melhores equipes, a 
comissão organizadora 
julgará o uniforme mais 
bonito, premiando a 
equipe que se destacar 
neste quesito.

As inscrições já es-
tão abertas, para ins-
crever seu time bas-
ta entrar em contato 
através dos celulares 
(54) 99686.2798 ou 
(54) 98119.3385 com 
Cristian. As inscrições 
custarão R$ 250,00 e 
podem ser pagas por 

FOTO: REPRODUÇÃO

boleto, cartão de cré-
dito, depósito bancário 

ou direto com o organi-
zador.

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

Criado pela Lei Municipal nº 1403, de 8/11/1995
CANDIDATOS COM OS NÚMEROS PARA CAMPANHA

ELEITORAL E INÍCIO DA CAMPANHA ELEITORAL
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO

CONSELHO TUTELAR

No último dia 13 de agosto foi realizado o sorteio público do número 
para o Candidato a Conselheiro Tutelar, como segue:

A Campanha Eleitoral teve início no dia 15 de agosto e terminará no 
dia 05 de outubro, sendo a eleição no dia 06 de outubro, das 8h às 
17h, na Câmara de Vereadores. A participação da Comunidade é muito 
importante.

NOME NÚMERO
Nilson Antônio Machado Junior 22

Ana Paula Fanck Justo 28

Luiz Gustavo Freitas Camargo 12

Paulo Sérgio de Moraes 20

Eluise Carolina Araújo de Brito 18

João Pedro Montiel de Oliveira 14

Claudia Patrícia Fagundes 24

Everton Sidnei Masiero da Trindade 26

Ana Cristina Feier dos Santos 10

Renata Wortmann 16

Adir José de Nardi Júnior 30

Associação de Moradores do Alpes
buscam melhorias do loteamento

Associação do Lo-
teamento Alpes Verdes 
realizou uma reunião 
com seus moradores, no 
último dia 14, para apro-
ximar a comunidade e 
debater situações coti-
dianas que ocorrem e 
precisam sem resolvidas, 
como a necessidade de 
obras de esgoto e de pa-
vimentação, cães aban-

donados e constantes 
falta d'água, além da ne-
cessidade de eleger uma 
nova diretoria neste ano.

No dia 10 de se-
tembro será convocada 
uma nova reunião para 
que sejam expostos os 
interessados em com-
por a nova chapa, bem 
como apresentação do 
projeto do mirante que 

foi elaborado para que 
houvesse um local de 
lazer aos moradores. 
Possíveis alterações no 
estatuto do loteamento 
serão propostas à Ad-
ministração Municipal, 
com definição de áreas 
institucionais para im-
plantação da sede da 
Amaverdes e de praças 
públicas.

FOTO: DIVULGAÇÃO

> Edital de Casamento nº 6182 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil des-
ta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: RÉGIS SIL-
VA DE BRITO, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, mas-
soterapeuta, solteiro, domiciliado e residente na Rua Costa Rica, nº 
264, nesta Cidade e ANTONIO ADELAR BOEIRA JARDIM JÚNIOR, 
natural deste Estado, nascida nesta Cidade, quiropraxista, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Costa Rica, nº 264, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

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

Registradora

> Edital de Casamento nº 6183  <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil de-
sta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: DIEGO 
RAFAEL JENTZ, natural deste Estado, nascido na Cidade de Cam-
po Bom, metalúrgico, divorciado, domiciliado e residente na Rua 
Patrício Zini, nº 35, Bairro Bom Jesus, nesta Cidade e ANDRESSA 
MATHIAS HOHENTURFF, natural deste Estado, nascida nesta Ci-
dade, cozinheira, solteira, domiciliada e residente na Rua Patrício 
Zini, nº 35, Bairro Bom Jesus, nesta Cidade. Quem conhecer im-
pedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 14 de Agosto de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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BM Canela forma 400
alunos no Proerd –

resistência às drogas
Nossa gurizada orientada para a vida

Na noite de terça-feira 
(13), a Brigada Militar de Ca-
nela realizou a formatura do 
Programa Educacional de Re-
sistência à Violência e às Dro-
gas (PROERD), do primeiro se-
mestre. Foram 400 alunos que 
firmaram um compromisso 
perante suas famílias e a co-
munidade, renunciando a todo 
e qualquer tipo de droga e atos 

violentos.
As aulas foram ministradas 

pela Tenente Robriane Dalsin 
e o Sargento Bento Cleber Ro-
drigues Dornelles, com dezes-
seis turmas dos 5º anos, que 
iniciaram no mês de abril. Os 
formados receberam medalhas, 
certificados de conclusão e ain-
da os alunos que realizaram as 
melhores redações sobre os en-

contros foram agraciados com 
bicicletas.

A Tenente Dalsin destaca 
que para o segundo semestre o 
trabalho continua, com previ-
são de formar mais 350 alunos 
ao final do ano: “Dessa forma 
teremos alcançado 100% dos 
alunos dos 5º anos das escolas 
de Canela, inclusive os estabele-
cimentos de ensino do interior”.

FOTO: DIVULGAÇÃO/BM CANELA

Homicídio na Estrada do Carahá é
esclarecido pela PC e o autor do crime é preso

Na última quarta-
feira (07), na parte da 
noite, a Polícia Civil de 
Gramado foi aciona-
da pela BM, que havia 
sido informada que um 
carro VW/Gol estava 
abandonado na estra-
da no Carahá, interior 
de Gramado. No local, 
constatou-se que havia 
um corpo no porta-ma-
las do veículo. Imedia-
tamente, a perícia do 
IGP foi acionada e a 
Delegacia de Polícia de 
Gramado iniciou as in-
vestigações. Apurou-se 
que o corpo que esta-
va no porta-malas era 
de Ivo de Lima Severo, 
60 anos de idade, mo-
rador de Três Coroas 
e que constava como 
desaparecido em ocor-

rência registrada na 
DP da cidade no dia 07 
de agosto. O corpo da 
vítima apresentava di-
versas lesões, cujas ca-
racterísticas indicavam 
terem sido produzidas 
por arma branca.

Já nas primeiras 
diligências investiga-
tórias, chegou-se a um 
suspeito de envolvi-
mento no crime, tam-
bém morador de Três 
Coroas, com endereço 
na localidade do Boro-
ró, o qual tinha negó-
cios mal resolvidos com 
a vítima e histórico de 
agressões e ameaças, 
inclusive com registro 
de ocorrência em Três 
Coroas. No dia seguin-
te, 08 de agosto, a De-
legacia de Gramado 

representou pela pri-
são temporária do sus-
peito, bem como por 
mandado de busca e 
apreensão em sua casa, 
medidas prontamente 
atendidas pelo Poder 
Judiciário. No início da 
noite de 08 de agosto, 
foi realizada a prisão do 
investigado, em ação 
realizada pelas Delega-
cias de Gramado e Três 
Coroas.

Na última segunda-
feira (12), no interior 
da casa prisional em 
que estava recolhido, 
o suspeito, novamen-
te interrogado, acabou 
confessando a autoria, 
afirmando ter agido 
sozinho. Na terça-feira 
(13), o suspeito levou 
a Polícia Civil ao local 

em que cometeu o cri-
me, apurando-se que 
se tratava localidade 
de Morro Agudo, Gra-
mado, em uma estrada 
com acesso local. No 
local, após indicação 
do investigado, foi en-
contrada a faca usada 
no crime, que havia 
sido dispensada pelo 
autor em um mato nas 
margens da estrada. No 
mesmo local, do outro 
lado da via, também no 
mato, foi encontrado o 
celular da vítima, além 
dos óculos desta, que 
estavam na margem da 
via, no exato local do 
homicídio.

O suspeito afirmou 
ter matado a vítima em 
razão das ameaças que 
vinha sofrendo dela, in-
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clusive com agressão fí-
sica em razão de negó-
cios que ambos tinham 
realizado, envolvendo a 
compra de propriedade 
e transferências de veí-

culos. As investigações 
foram conduzidas pe-
los Delegados Gustavo 
Barcellos, de Gramado, 
e Ivanir Caliari, de Três 
Coroas.

Polícia Civil de
Canela recupera

bicicletas furtadas 
no Canelinha

A Polícia Civil de 
Canela, em ação po-
licial realizada na tar-
de desta quinta-feira 
(15), recuperou duas 
bicicletas que haviam 
sido furtadas de uma 
residência no Bairro 
Canelinha, ocasião em 
que criminosos arrom-
baram a casa e levaram 
alguns pertences, in-
cluindo-se as bicicle-
tas. A ação identificou 
os responsáveis por 
adquirirem as bicicle-
tas após o furto, que 
foram surpreendidos 
pelos policiais civis em 
sua casa, também loca-

lizada no Bairro Caneli-
nha, ocasião em que as 
duas bicicletas foram 
apreendidas. Elas serão 
restituídas às vítimas. 

Os responsáveis 
por adquirirem as bici-
cletas responderão por 
receptação.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 
de Canela, alerta que, 
pela legislação, quem 
adquire produto fur-
tado ou roubado pode 
responder pelo crime 
de receptação, punido 
com até quatro anos de 
reclusão.
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Sabe me dizer
em que estação
do ano a gente

está?

Audiência Pública
debateu permuta para 

construção de novo
hospital em Canela

Na noite desta quarta (14), a Câ-
mara de Vereadores de Canela foi 
palco de uma Audiência Pública, para 
debater o Projeto de Lei 73/2019, que 
"Autoriza o Município de Canela a 
permutar imóvel com particular por 
área construída e dá outras providên-
cias", ou seja, a permuta do imóvel 
onde se localizam hoje as Ruínas do 
Cassino e utilizar esta verba para in-
vestir na construção de um Hospital 
Municipal.

Estiveram presentes o Presidente 
da Câmara de Vereadores de Cane-
la, Marcelo Savi, acompanhado dos 
vereadores Jerônimo Terra Rolim, 
Jonas Bohn Bernardo, Ismael Viez-
ze, Emília Fulcher, Leandro Gralha, 
Marcelo Drehmer, Alberi Dias e Sério 
Vaccari. E para representar o Poder 
Executivo, estiveram presentes os se-
cretários Luciano Melo, da Fazenda 
e de Planejamento, Luiz Cláudio da 
Silva, de Obras, e a secretária Andresa 
da Conceição, de Assistência Social.

Durante sua explicação, o secre-
tário Luciano Melo indagou a impor-
tância desta ação, e mostrou lucidez 
quanto a questões levantadas quanto 
a valores e investimentos na constru-
ção de um novo hospital. Segundo 
o secretário, esta ação de permuta é 
uma possibilidade que se abre para o 

investimento em um novo hospital, e 
será um marco para Canela.

Em seus pronunciamentos, os 
vereadores todos se colocaram a fa-
vor dos investimentos na área de saú-
de no município, mas apresentaram 
alguns pontos e ponderações que 
precisam ser mais detalhados e deba-
tidos, para não ocorrer qualquer tipo 
de risco durante esta permuta.  

A permuta
A partir de uma ideia de parceria 

público-privada visando à constru-
ção de um novo e moderno hospital 
para o município de Canela, o espaço 
público que entraria em negociação é 
a área onde ¥ cam localizadas as Ruí-
nas do Cassino, em um terreno de 33 
mil m², que está em posse da Prefei-
tura de Canela.

Em contrapartida, a empresa 
que cumprir com todos os requisitos 
previstos em um futuro edital e for a 
vencedora do processo licitatório de-
verá construir um novo e moderno 
hospital em uma ampla área no bair-
ro Canelinha, às margens da RS-235. 
A Administração prevê a construção 
do hospital com 4.000m² de área 
construída, com 52 leitos disponíveis, 
conforme critérios estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde.
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Novo Hospital
Assisti atentamente a audiên-

cia pública sobre a possível permuta 
para um novo hospital. Acredito que 
o projeto está dentro da legalidade, 
coisa que foi debatida na quarta (14), 
e que vai ser aprovado sem maiores 
problemas.

Ficou claro na audiência que a 
Prefeitura tem conhecimento que 
a obra de um novo hospital vai ul-
trapassar R$ 15 milhões e a área do 
Cassino vale algo em torno de R$ 10 
milhões. Ou seja, a Prefeitura vai ter 
que aportar mais dinheiro para tirar 
o novo hospital do papel.

Além disso, a previsão de cons-
trução já passou, pelo que falaram os 
secretários, para algo superior a cin-
co anos.

O projeto é, com certeza, o mais 
importante do século para a cidade, 
mas o poder público deve mais trans-
parência à população sobre o tema.

Atual Hospital
Coisa que até agora tem sido 

pouco falada, até porque ninguém 
quer ser contra o projeto de um novo 
hospital, é como vai ser mantido o 
Hospital de Caridade de Canela até 
lá, como será feita a transição e qual 
seu destino ¥ nal.

Não há como fazer um omele-
te sem quebrar os ovos e mais cedo, 
mais tarde, este assunto deve vir à 
tona. O que se tem certeza é de que a 

intervenção no HCC, até o momento, 
tem ajudado a pagar a conta, mas os 
problemas de atendimento seguem 
os mesmos, senão pior.

Combate às drogas
Na última terça (12), numa noite 

fria de renguear cusco, o Centro de 
Feiras estava lotado para a formatura 
de 460 alunos canelenses no Proerd, 
programa de resistência às drogas da 
Brigada Militar. Meu ¥ lho era um dos 
formandos.

Quero deixar aqui meu muito 
obrigado à BM e à SMEEL, não ape-
nas pelo meu ¥ lho, mas por todos 
que participaram do programa.

As crianças têm que saber que a 
Polícia é amiga, que se pode con¥ ar 
na polícia. A presença da BM nas es-
colas é importantíssima neste senti-
do.

Este país só vai mudar através da 
educação, e é com os pequenos que 
faremos esta mudança.

Aí que me re¥ ro!!!

Curtas
• Esta semana você está lendo 

uma edição reduzida, mas as princi-
pais notícias da Região você encontra 
no www.portaldafolha.com.br.

• Com Marcelo Savi na presidên-
cia da Câmara, quem vai falar na Tri-
buna enfrenta um trava-língua: ‘Sau-
dando Savi, saúdo a todos’ ...dando Savi, saúdo a todos’ ...

É só escolher,
faz as quatro 

estações em uma 
semana por aqui!
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Canela realiza semana da 
acessibilidade e inclusão 
com extensa programação 

comunitária
“Já volto, é rapidinho”! Imagine 

você chegar em uma vaga normal de 
estacionamento e ter uma cadeira de 
rodas com a plaquinha: “só um mi-
nutinho, já volto”!

Esta é apenas uma das muitas 
ações que deverão acontecer de 21 a 
28 de agosto, na 1ª Semana da Aces-
sibilidade e Inclusão de Canela, que 
quer “proporcionar experiências 
para que as pessoas se coloquem no 
lugar de quem tem deficiência ou 
mobilidade reduzida, afim de desper-
tar a consciência da população para o 
tema”, explica a fisioterapeuta e mes-
tra em inclusão social e acessibilida-
de, Marina Susin Siota, idealizadora 
do evento.

Uma extensa programação será 
direcionada à profissionais e comu-
nidade em geral, para difundir o tema 
do evento deste ano, “A prática da 
empatia para com a pessoa com de-
ficiência”. A promoção é da Associa-
ção Canelense de Portadores de Defi-
ciência Física – ACPDF e Prefeitura de 
Canela, com apoio institucional da 
UCS – Campus Hortênsias.

O objetivo é ousado, tornar a se-
mana da acessibilidade e inclusão 
um evento referência como a Sema-
na do Bebê de Canela.

A programação completa, além 
de mais detalhes do evento, você 
confere no Portal da Folha, na inter-
net.

Larri Rottmann e Jonas Ludwig, da ACPDF e Marina Susin Siota
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Apae Canela realiza
Semana da Pessoa com 
Deficiência Intelectual

e Múltipla
Com o tema “Família e Pessoa 

com Deficiência: Protagonistas na 
Implementação das Políticas Públi-
cas”, a Apae Canela realiza a tradi-
cional Semana Nacional da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múlti-
pla, que chama atenção para a par-
ticipação da família no cenário atual 
no intuito de mobilizarem-se junto a 
sociedade e poder público para o de-
senvolvimento da autonomia, mobi-
lidade e qualidade de vida cuja luta é 

constante.
As atividades vão de 16 a 28 de 

agosto e contam com a participação 
da equipe técnica, diretoria, comu-
nidade, escolares, atletas e profissio-
nais da área da saúde e educação. A 
programação completa, que você 
confere no Portal da Folha de Canela, 
conta com culto, passeios, encontro 
de profissionais, Jantar Beneficente, 
II Corrida e Caminhada e VII Encon-
tro Sobre Síndrome de Down.

Atividades da Escola Rodolfo Schlieper e
Apae Canela com os estudantes especiais
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