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As cidades e a super lotação

“TALENTO É DOM, É GRAÇA.
E SUCESSO NADA TEM A VER COM
SORTE, MAS COM DETERMINAÇÃO

E TRABALHO”. Augusto Branco

Em nossa cidade.

• Temporada de Inverno até dia 04 de agosto. 
Muitas atrações para este fi m de semana.

• No Centro de Feiras, últimos dias da Feira 
de Inverno. Termina domingo, 04, das 10h às 22h. 
Não percam e visitem!

• E todos os sábados Feirinha Ecológica das 8 
às 16 horas. Ao lado do Centro de feiras. Imperdível.

• O amigo João do Banco do Brasil, em breve 
estará alçando novos vôos. Vamos aguardar!

Recentemente te-
mos visto a questão da 
mobilidade urbana ga-
nhar destaque nas dis-
cussões sobre as cida-
des. Há dias atrás estava 
lendo uma reportagem 
sobre um município vizi-
nho dizendo que o mes-
mo estava com lotação 
esgotada, chegaram a le-
vantar a hipótese da per-
missão desordenada de 
liberação para constru-
ções de diversos hotéis, 
que traria mais turistas 
e visitantes a este muni-
cípio.

Parece existir um 
amplo consenso sobre a 
necessidade de permitir 
a melhor circulação das 
pessoas, resolvendo os 
problemas do trânsito 
caótico, diminuindo o 
tempo gasto em deslo-
camentos, ampliando as 
infra-estruturas urbanas, 
como: construções de-
sordenadas de prédios, 
lixo, abastecimento de 
água, redes de esgotos, 
diante disso temos a ne-
cessidade de enfocarmos 
a questão da mobilidade 
urbana.

É o caos no trânsito 
ou, de maneira um pou-
co mais elaborada, a cri-
se nos transportes, consi-
derando como problema 
básico o tempo gasto 
com os deslocamentos 
realizados na cidade. 

As soluções aponta-
das para este problema 
giram em torno de dois 
eixos: a construção de 
infra-estruturas voltadas 

para os carros, como ave-
nidas, pontes e viadutos; 
e maiores investimentos 
no transporte coletivo, 
particularmente na ex-
pansão da malha metro 
ferroviária e na constru-
ção de corredores de ôni-
bus.

A cultura do
automóvel.
As cidades estão 

cada vez com mais car-
ros. Cotidianamente 
somos incentivados a 
adquiri-los e nunca as 
condições de emprésti-
mos foram tão facilita-
das, constantemente o 
governo federal promo-
ve a redução do Impos-
to sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) para 
baixar os preços dos au-
tomóveis e fomentar o 
consumo. Infelizmente 
as estradas continuam 
as mesmas e muitas com 
pouca conservação.

Ademais, somos es-
timulados diariamente 
por propagandas televi-
sivas, impressas ou em 
sites, que nos informam 
das diversas vantagens 
de possuir um automó-
vel.

O aumento da fro-
ta de veículos carrega 
também consequências 
para a cidade. Cada vez 
mais espaço nas ruas é 
tomado pelo automóvel; 
os índices de poluição 
são altíssimos, implican-
do em diversas doenças 
respiratórias; as mortes 
e os gastos com saúde, 

decorrentes dos aciden-
tes de trânsito, são ele-
vados; além do aumento 
constante dos tempos de 
deslocamento das pes-
soas.

Porém o fl uxo de 
mercadorias na cidade 
é cada vez mais intenso. 
Afi nal a produção capi-
talista sempre precisa se 
acelerar. Em uma cidade 
com as ruas engarrafa-
das são criadas maneiras 
de garantir esta circu-
lação de mercadorias e 
entrega delas no prazo 
determinado.

 Para isto utilizam-
se motoboys, uma ca-
tegoria extremamente 
estigmatizada e precari-
zada, que são obrigados 
a cumprir prazos de en-
trega muito curtos, têm 
uma enorme demanda 
de trabalho, têm pou-
quíssimos direitos ga-
rantidos, colocam sua 
vida em risco na cidade 
e ainda são responsabi-
lizados pelas suas pró-
prias mortes no trânsito.

Investimento do
dinheiro Público.
O dinheiro público 

investido em transporte 
funciona, assim, como 
um vetor de reestrutura-
ção urbana, produzindo 
a expulsão indireta da 
população mais pobre.

Com isto a úni-
ca opção das pessoas é 
deslocar-se para regiões 
periféricas, com condi-
ções piores de moradia, 

sem água encanada, sem 
esgoto, com ruas sem 
calçamento, menor nú-
mero de equipamentos 
públicos, como: escolas, 
postos de saúde, centros 
culturais e bibliotecas; 
além da maior precarie-
dade dos meios de trans-
porte, o que aumenta as 
difi culdades para aces-
sar empregos, hospitais, 
visitar amigos, enfi m, 
circular pela cidade.

 As dinâmicas de 
investimento em trans-
porte coletivo nos pare-
cem assim diretamente 
relacionadas à produção 
de uma cidade desigual, 
que empurra a popu-
lação mais pobre para 
regiões periféricas, im-
plicando na constante 
espoliação e na exclusão 
do direito à cidade.

O direito à cidade
Atualmente a maior 

parte dos seres humanos 
no mundo vive em cida-
des. Ao discutir as con-
dições de vida nela esta-
mos, necessariamente, 
refl etindo sobre os pro-
blemas cotidianos da 
maior parte das pessoas. 

Também estamos 
pensando sobre as pers-
pectivas de contestação 
colocadas para os traba-
lhadores cada vez mais 
concentrados neste es-
paço. Morar em cidades 
possibilita uma melhor 
qualidade de vida, por-
que existem mais empre-
gos e com salários mais 

elevados tanto quanto o 
acesso a direitos como 
saúde, educação e cultu-
ra são facilitadas além da 
possibilidade de ter uma 
casa com água encana-
da, luz elétrica e rede de 
esgoto.

 Cabe ressaltar que 
estes equipamentos pú-
blicos — como hospitais, 
postos de saúde, centros 
culturais, bibliotecas, 
escolas e mesmo as es-
truturas urbanas mais 
básicas como redes de 
esgoto, ruas, calçadas, 
são produtos do traba-
lho humano foram os 
trabalhadores que cons-
truiram a cidade e é por 
meio de sua labuta diá-
ria que ela é reproduzida 
e mantida. 

Primeiro, ao restrin-
girem a possibilidade 
de circulação na cidade 
àqueles que têm condi-
ções de pagar por seus 

deslocamentos, não per-
mitem que as pessoas 
acessem livremente a 
cultura, a educação e a 
saúde. Segundo, impe-
dem a apropriação po-
lítica da cidade, tanto 
porque é mais difícil ir a 
qualquer atividade polí-
tica quando se tem que 
pagar por isto quanto 
pelo fato de a restrição 
de circulação difi cultar 
a troca de experiências 
políticas.

 Organizar-se em 
torno da mobilidade ur-
bana, pautando tanto a 
melhoria das condições 
do transporte quanto a 
sua gratuidade, é lutar 
para transformar a polí-
tica nas cidades. Crian-
do planos diretores e 
fazendo cumpri-los com 
sustentabilidade e inte-
ligência não permitindo 
que o poder econômico 
o destrua.



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

Experiência Gastronômica: Sopas e Cremes
Data: 7 de agosto de 2019
Horário: quarta-feira, das 19h30min às 
22h30min
Inscrições até 04 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

Experiência Gastronômica: Risotos Clássicos
Data: 21 de agosto de 2019
Horário: quarta-feira, das 19h30min às 
22h30min
Inscrições até 18 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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Prefeitura diz que atual contrato 
com associação está regular
e vagas não estão ameaçadas

Preocupação da comunidade surgiu após indiciamento 
da Polícia sobre terceirização das escolinhas

Na última quin-
ta (25), a Polícia Civil 
de Canela divulgou o 
indiciamento de três 
pessoas sobre irregula-
ridades no processo de 
terceirização de vagas 
da educação infantil 
pela Prefeitura de Ca-
nela junto à Associação 
Educacional Cidade das 
Flores.

I m e d i a t a m e n t e , 
pais e responsáveis de 
crianças que ocupam 
estas vagas nas escolas 
da associação demons-
traram sua preocupa-
ção com a continuidade 
dos serviços.

Nossa reportagem 
falou com o secretário 
Municipal de Educa-
ção, Gilberto Tegner, o 
Tolão, que garantiu: “o 
atual contrato da Pre-
feitura com a AECF está 
regular, as escolas estão 
atendendo normalmen-
te e nenhuma criança 

Gilberto Tegner, secretário
Municipal de Educação
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vai ficar sem escolinha”.
O indiciamento é 

sobre irregularidades 
cometidas nos anos de 
2013 e 2014. Segundo 
Tolão, uma nova lici-
tação aconteceu em 
2018, através do edi-
tal de credenciamento 
01/2018, onde diversas 

irregularidades foram 
corrigidas. O edital é 
válido por cinco anos e 
contempla 1100 vagas, 
das quais 711 já estão 
preenchidas. No caso 
de a Prefeitura preci-
sar de mais vagas, uma 
nova licitação deverá 
ser feita.

Prefeitura buscou 
corrigir os erros
Segundo Gilberto 

Tegner, uma série de 
irregularidades foram 
identificadas a partir de 
2017, tais como a falta 
de certidões negativas 
de débito de impostos, 
o que impediria o pa-
gamento, falta do com-
provante de entidade 
assistencial, que dá di-
reito ao pagamento da 
alimentação dos alu-
nos, e o fato de a asso-
ciação estar utilizando 
diversos bens e prédios 
da Prefeitura.

“Naquele momento, 
não era possível romper 
o contrato, pois eram 
750 crianças que fica-
riam sem escola”, es-
clarece Tolão. “Então, 
mantivemos o contrato, 
tentamos regularizar as 
pendências e prepara-
mos uma nova licitação, 
que aconteceu em 2018”.

Nova Petrópolis é destaque na OBMEP
Aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bom Pastor

recebeu medalha de ouro na Olimipíada Brasileira de Matemática

Nova Petrópolis foi 
destaque na Olimpíada 
Brasileira de Matemáti-
ca das Escolas Públicas 
e Privadas (OBMEP). 
Alunos, professoras e 
diretoras das redes de 
ensino de Nova Petró-
polis, estiveram em 
Porto Alegre para re-
ceber as medalhas e 

certificados referentes 
às provas da OBMEP 
realizadas em 2018. 
As homenagens e pre-
miações foram realiza-
das no dia 6 de julho, 
no Salão de Atos da 
Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). O secretário 
Municipal de Educa-

ção, Culturta e Despor-
to, Ricardo Lawrenz, 
acompanhou a comiti-
va.

A cerimônia de 
premiação foi realizada 
dia 8 de julho, no Cen-
tro de Convenções do 
Fiesta Hotel. De um to-
tal de 18.237.996 alunos 
participantes, de todas 

as regiões do Brasil, 575 
foram medalhistas de 
ouro.

De Nova Petrópo-
lis, foram agraciados 
alunos e professores 
das escolas Bom Pastor, 
São José, Piá, Otto Hof-
fmann e Luiz Loeser.  
As Escolas Bom Pastor 
e Piá foram premiadas.
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Final do 2º Festival de Intérpretes
acontece hoje à noite na Festa da Colônia

Dentro da progra-
mação da 26ª Festa 
Colonial acontece a se-
gunda edição do Festi-
val de Intérpretes cria-
do com a finalidade de 
incentivar a população 
canelense e da região a 
participar dos eventos 
culturais proporciona-
dos pelos diversos seg-
mentos da sociedade, 
além de revelar novos 
talentos.

O evento possui 
três categorias: kids, 
sertanejo e tradiciona-

lista.
Na segunda-feira 

(29), houve a apresen-
tação dos candidatos 
da categoria Kids e ca-
tegoria Tradicionalista, 
que devido ao número 
de inscritos possuem 
suas vagas garantidas 
na grande final.

Na terça-feira (30), 
aconteceu a eliminató-
ria dos candidatos da 
categoria Sertanejo, que 
foram avaliados por um 
grupo de jurados. Dos 
14 candidatos que se 

apresentaram, os nove 
mais votados conquis-
taram vaga a final.

Na sexta-feira (2), 
às 19h, os finalistas 
voltam ao palco para a 
grande final do festival. 
Os concorrentes são 
acompanhados pela 
Banda ACR3 e avaliados 
nos quesitos afinação, 
interpretação e perfor-
mance.

Os jurados são: 
Davenir Melo, Eduardo 
Faes, Fabiano Faes, Léo 
Dias e Rodrigo Batista.

Confira os finalistas:

Categoria Kids:
Sara Grings - Igrajinha - Campeã 

da última edição, Sara cantará Do 
Fundo da Grota, do Baitaca;

Ana Lívia Pinto Ferreira - Far-
roupilha - Ana cantará Anunciação, 
do Alceu Valença;

Bernardo Bohn Flamia - Farrou-
pilha - Bernardo cantará Oh Darling, 
The Beatles;

Luísa Camargo Fritz - Porto Ale-
gre - Luísa cantará Apê, da Banda 
Melin;

Myrella de Freitas da Rosa - Ca-
nela - Myrella cantará Aleluia, de Ga-
briela Rocha;

Murilo Vargas do Nascimento 
- Capão da Canoa - Murilo cantará 
Mala, de Hugo e Henrique;

Vinícius Cardoso Germano - Ca-
pão da Canoa - Vinícius cantará Não 
Chora Minha China Véia, dos Garo-
tos de Ouro;

Wallace Daniel Moraes Rocha 
- Canela - Wallace cantará Fogão de 
Lenha, de Chitãozinho e Xororó  

Categoria Tradicionalista:
Alisson Camilo da Silva Macha-

do - São Francisco de Paula - Alisson 
cantará Guri, de César Passarinho;

Geverson Lima Valim - Nova Pe-
trópolis - Geverson cantará Gaita do 
Belizário, do Grupo Tchê Barbarida-
de;

Kerolin Acordeonista - Canela - 
Kerolin cantará Minha Mensagem, 
de Mari Terezinha;

Marcos Cristiano Oliveira - Ca-
nela - Marcos cantará Milonga Abai-
xo de Mau Tempo, de José Cláudio 
Machado;

Sérginho Lima - Canela - Sérgi-
nho cantará Batendo Água, de Luiz 
Marenco;

Tiago Wagner - Gramado - Tiago 
cantará Homens e Cavalos, do grupo 
Chiquito e Bordoneio.

Categoria Sertanejo:
Daniel Rocha - Canela - Cam-

peão da última edição, Daniel canta-
rá Bom Perderdor, de Bruno e Marro-
ne;

Fabinho Pereira - Canela - Fabi-
nho cantará Olha Ela Aí, de Eduardo 
Costa;

Flávio e Maicon - Taquara - Flá-
vio e Maicon cantarão Saudade, de 
Chrystian e Ralf;

Dejair Bohn - Canela - Dejair 
cantará Diz pro Meu Olhar, de Zezé 
de Camargo e Luciano;

Jardan Oliveira - Canela - Jordan 
cantará Você Mudou, de Cristiano 
Araújo;

Kedson e Arlan - Canela - Kedson 
e Arlan cantarão Tijolão, de Jorge e 
Mateus;

Luciano Daniel - Gramado - Lu-
ciano cantará - Hoje eu Sei, de João 
Paulo e Daniel;

Maria Cláudia Nascimento 
Behling - Canela - Maria Cláudia 
cantará Cobaia, de Luana Prado;

Regiane Alves Vieira - Canela - 
Regiane cantará Na Hora de Amar, de 
Cleiton e Camargo.
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São Francisco de Paula abre inscrições do 28º Ronco do Bugio
Festival acontece no final de

agosto e terá 10 mil em prêmios
O tradicional con-

curso Ronco do Bugio 
será nos dias 30 e 31 de 
agosto e vai distribuir 
R$ 10 mil em prêmios. 
O evento será no CTG 
Rodeio Serrano (Rua 
Benjamim Constant, 
582), a partir das 19h, 
em São Francisco de 
Paula. O Festival tem 
o intuito de preservar 
e difundir o Bugio, rit-
mo originário do Rio 
Grande do Sul a par-
tir da criatividade dos 
gaiteiros serranos. As 
inscrições online estão 
abertas até o dia 13 de 
agosto pelo link bit.ly/
roncodobugio2019.

Em 2018, 106 mú-
sicas inscritas desta-
caram autores do Rio 
Grande do Sul e de San-
ta Catarina. Foram dois 

dias de competições e 
o público participou da 
estreia do evento pa-
ralelo “Cozinheiros de 
São Chico” que, ao lado 
do Arroz Amigo, ofere-
ceu carreteiro ao pú-
blico na segunda noite 
do evento. Este ano, a 
degustação elaborada 
pelo grupo de cozinhei-
ros da cidade já está 
confirmada.

O ingresso é gratui-
to e o público poderá 
levar um quilo de ali-
mento para o Hospital 
do Município. Na sexta, 
30, dia da competição 
de músicas de autores 
locais, estão previstos 
show com Os Tiranos  e 
baile Volnei Gomes. No 
sábado, 31, quando se 
apresentam os concor-
rentes da categoria Ge-

ral e os dois vencedores 
da fase local, estão pro-
gramados o show Quar-
teto Coração de Potro e 
baile Grupo Batendo na 
Marca.

O Festival Ronco do 
Bugio apresenta até 20 
músicas inéditas todos 
os anos, com o intuito 
de valorizar a tradição, 
a arte, a cultura e a au-
têntica música regiona-
lista gaúcha.  Os vence-
dores serão conhecidos 
no sábado, às 23h.

O Ronco oferece ao 
primeiro prêmio R$ 5 
mil, ao segundo lugar 
R$2,5 mil e ao terceiro, 
R$ 1 mil. Outros três 
prêmios serão confe-
ridos ao melhor intér-
prete, instrumentista e 
música mais popular, 
cada um de R$ 500.

FOTO: REPRODUÇÃO



Pastéis geram investimentos
A famosa Tenda do Pastel, coor-

denada pela Família Schein em seus 
mais de 20 anos de participação na 
festa, é um dos pontos mais requisi-
tados pelos frequentadores.

Vanessa Lazaretti ressalta a im-
portância de estar presente ano a ano 
oferecendo ao público o que tem de 
melhor. “Estar aqui nestes 15 dias 
significa justificar grande parte das 
conquistas, como o Paradouro Rural, 
estabelecimento comercial localizado 
no Morro Calçado, depois do Alpen 
Park. Lá, anualmente, nós investimos 
grande parte do que se ganha na festa, 
pois durante o ano todo nosso susten-
to vem dos produtos que comercia-
lizamos, inclusive o pastel de massa 
caseira”, pondera.

Mas o famoso pastel de massa 
caseira ganhou fama e um novo lo-
cal. A família expandiu os negócios e 
abriu p Pastel da Dona Lúcia, coorde-

nado pela Márcia Brito, na rua Marti-
nho Lutero, próximo ao Serrano Mul-
timercado.
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Últimos dias para conferir
os sabores da colônia
Festa Colonial encerra domingo (4), no Espaço Canela Rural

A Festa Colonial de 
Canela chega a seus úl-
timos dias. Até domin-
go (4), o público ainda 
pode conferir o aroma e 
o sabor de pães e cucas 
assados na hora, doces, 
geleias, chimias feitas 
de frutas, queijos e sa-
lames produzidos pelos 
produtores do municí-
pio.

O melhor da culi-
nária e da gastronomia 
rural está à disposição 
da comunidade e dos 
visitantes na 26ª Fes-
ta Colonial de Canela, 
aberta diariamente das 
10h às 22h, no Espaço 
Canela Rural, ao lado 
do Centro de Feiras. O 
evento valoriza a cultu-
ra das comunidades do 
interior, integrando os 
agricultores ao turismo.

Ao todo, 21 famí-
lias e expositores estão 
participando do even-
to, comercializando 

seus produtos. Estão 
representadas diversas 
localidades do interior 
do município – entre 
elas, Rancho Grande, 
Bugres, Morro Calçado, 
Linha São Paulo, Linha 
São João e Chapadão.

Pães quentinhos
de hora em hora
A família Gross, da 

localidade do Rancho 
Grande, comenta com 
satisfação sua partici-
pação na Festa Colo-
nial. “Estamos muito sa-
tisfeitos com o resultado 
conquistado no evento”, 
diz Tainara Macedo. No 
espaço, os tradicionais 
pães caseiros sovados, 
de milho e de aipim caí-
ram na graça do cane-
lense e do turista que, 
em muitas oportunida-
de, fizeram encomen-
das para garantir o pro-
duto.

A família também 

trabalha com cucas de 
variados sabores e o 
tradicional pão de lin-
guiça.

Para os exposito-
res a importância da 
infraestrutura e da de-
coração são fundamen-
tais para o sucesso do 
evento. “São visíveis as 
grandes melhorias que 
já ocorreram na estru-
tura e na decoração. 
Reconhecemos que o 
turista tem valoriza-
do mais devido a estas 
belas imagens. A cada 
final de semana o pú-
blico aumenta, dobran-
do o lucro da semana, o 
que nos motiva a vir da 
nossa comunidade para 
ser expositor do evento”, 
completa Tainara. A 
equipe que trabalha na 
produção, nos fornos e 
no atendimento é com-
posta por nove pessoas.

FOTO: RAFAEL CAVALLI/SERRA PRESS
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Família Gross

Alambique
do Manoel
Tão boa quanto as 

cachaças produzidas 
por Manoel Borba de 
Oliveira é a história do 
alambique que se mis-
tura com a trajetória de 
vida de seu idealizador. 
Depois de trabalhar 18 
anos na cidade, Manoel 
de Oliveira Borba se 
aposentou e voltou para 
o interior do município.

Com 56 anos, a dú-
vida apareceu: o que fa-
zer do seu tempo livre? 
Aproveitando uma fase 
de elevação no turismo 

rural e considerando 
que não havia cachaça-
ria em Canela, surge em 
1999 o Alambique do 
Manoel. “Eu não sabia 
nada. Fui aprendendo 
na escola da vida”, con-
ta. Assim, ele pesquisou 
junto a outros produto-
res e teve orientação de 
técnicos trazidos pela 
Emater para dar segui-
mento ao negócio.

E as inovações não 
pararam. Da cachaça 
pura e envelhecida em 
barril de carvalho, o 
produtor também apre-
senta as cachaças com 

sabores de frutas – todas 
criadas por ele e que es-
tão em seu estande na 
Festa Colonial deste 
ano.

Neste ano, seu Ma-
noel ficou comandando 
a propriedade. Seu gen-
ro Juliano Cletes de Mo-
raes é quem trabalha 
no estande, oferecendo 
a canelenses e turistas, 
além das cachaças com 
sabores, as tradicionais 
caipiras de limão, uva e 
mel.

Vanessa Lazaretti

Juliano Cletes
de Moraes

Programação
A programação tem 

shows no palco da Festa na 
sexta, das 15h às 20h, e no 
sábado e domingo, das 11h 
às 20h, com destaque para 
a Paradinha Colonial, às 
15h, com desfile das Sobe-
ranas, da Catedral de Pedra 
até o Centro de Feiras.
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‘Aqui a Magia é Real’ é tema
do 34º Natal Luz de Gramado

Gramado já respira 
Natal. A Gramadotur, 
promotora do evento, 
cuida de cada detalhe 
para a realização da 34ª 
edição do Natal Luz, que 
tem início dia 24 de ou-
tubro e segue até o dia 
12 de janeiro de 2020. 
No final da tarde desta 
terça (30), foram apre-
sentadas as muitas no-
vidades e atrações entre 
grandes shows, espetá-
culos musicais, desfiles, 
paradas, concertos, tea-
tro e música em mais 
de 500 apresentações o 
evento deste ano.

Atraindo mais de 
dois milhões e meio de 
turistas todos os anos, 
o evento ratifica a força 
e dedicação da comuni-
dade local para recep-
cionar seus visitantes. 
São centenas de artistas 
– bailarinos, cantores, 
músicos, atores, produ-
tores e diretores – que 
aliam talento e inspira-
ção transformando Gra-
mado em uma cidade 
mágica para a tempora-
da de Natal que dura 81 
dias. Com investimentos 

FO
TO

S
: C

L
E

ITO
N

 T
H

IE
L

E

Atrações da edição
foram apresentadas

nesta semana

Gramado ganha novo ponto 
turístico, o Jardim do Amor
Inspirado nas belas pai-

sagens da Toscana, o mais 
novo ponto turístico de Gra-
mado tem o amor como 
tema. Com mais de 30 char-
mosos cenários para fotos, 
o “Jardim do Amor” conta a 
história daquele que é con-
siderado o mais sublime dos 
sentimentos.

Paisagismo compos-
to por variadas e coloridas 
flores e um delicado design 
arquitetônico marcam cada 
espaço do novo roteiro gra-
madense, criado especial-
mente para encantar casais 
apaixonados e amantes de 
flores, que podem, ainda, ser 
surpreendidos por uma sere-
nata ao longo do percurso.

Localizado na Avenida 
das Hortênsias nº 765, no 
bairro Bavária, o novo atrati-
vo turístico pode ser visitado 
diariamente, das 9 às 18 ho-
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feitos pela Gramadotur, 
o evento visa oferecer a 
oportunidade de mos-
trar que “Aqui a Magia é 
Real”.

O Natal Luz terá 
três diretores artísticos 
para comandar os gran-
des espetáculos. Sérgio 
korsakoff dirige o “ilu-

mination”, o novo show 
do lago, davi de souza 
comanda o “Desfile – A 
Magia do Noel”, e Fa-
brício Ghomes está à 
frente de dois espetácu-
los: o teatro musical “A 
Lenda do Bosque de Na-
tal” e o “Show de Acen-
dimento”, todos com 

a missão de garantir a 
participação empolgada 
e emocionante do públi-
co, reunindo famílias e 
proporcionando alegria 
e diversão dignas do le-
gítimo espírito natalino.

Entre os espetá-
culos gratuitos, estão a 
Parada de Natal, Vila de 

Natal, Tannenbaumfest, 
Árvore Cantante, shows 
da Rua Coberta e a Tru-
pe de Natal. O destaque 
na programação gratui-
ta é o tradicional Show 
de Acendimento, um 
espetáculo teatral que 
acontece diariamente às 
20h em frente ao Palácio 

dos Festivais, no centro 
da cidade de Gramado 
e reunindo milhares de 
pessoas a cada apresen-
tação.

Mais sobre os es-
petáculos, horários e 
datas, você confere no 
www.portaldafolha.
com.br.

Pais têm super poderes 
no Mini Mundo

As crianças de todas as 
idades – de 0 a mais de 80 
anos – têm um carinho todo 
especial pelos pais. Enquanto 
a mãe é vista como a doadora 
universal de amor e cuidado-
ra esmerada, os pais se encai-
xam melhor como soluciona-
dores de problemas, desde 
os simples, como a troca de 
uma lâmpada, até os mais 
complexos, como enfrentar 
os nossos “monstros” imagi-
nários.

Com o objetivo de esti-
mular a imaginação dos vi-
sitantes, o Mini Mundo criou 
um cenário inspirado nos he-
róis das histórias em quadri-
nhos e séries. Durante o mês 
de agosto é possível fazer 
uma foto nesse local ou em 
qualquer outro ambiente do 
parque e ganhar um mimo 
todo especial.

Para receber o mimo, o 
pai ou o filho deve postar em 

alguma mídia social a foto 
produzida no parque com 
pelo menos uma palavra ou 
frase de carinho ao seu pai. 
Para retirar o brinde deve 
mostrar para um funcioná-
rio do parque a publicação. 
O mimo é uma fofura e tem 
o objetivo de fazer com que o 
momento se torne uma doce 
lembrança.

ras. O valor do ingresso custa 
R$ 25,00 integral e R$ 12,50 
para melhor idade e estudan-

tes. Crianças de até 12 anos, 
acompanhadas pelo respon-
sável, não pagam.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Chimarruts encerra a programação
da Temporada de Inverno

A Temporada de Inver-
no de Canela está levando 
diversos gêneros musicais 
para o centro da cidade. Os 
shows gratuitos acontecem 
no Multipalco da Praça João 
Corrêa, sendo que neste fi-
nal de semana as atrações 
são a banda Percussão do 
Samba às 18h30 e Chimar-
ruts, às 20h30, que preparou 
um show especial para os vi-
sitantes e comunidade.

Rafa, Sander, Diego, Nê, 
Vinícius, Emerson e Rodrigo 
tocavam violão, cantavam e 
tomavam chimarrão em par-
ques de Porto Alegre. Des-
ses encontros surgiu uma 
grande amizade e a ideia 
de formar uma banda. E no 
segundo semestre de 2000 
começou a trajetória da Chi-
marruts. Com músicas pró-

FOTO: DIVULGAÇÃO

prias que falam de amor e 
paz, a banda emplacou hits 
nas principais rádios e emis-
soras de TV.

As músicas "Do Lado de 
Cá" e "Meu Erro" foram, su-

cessivamente, temas das no-
velas "Morde & Assopra" e 
"Malhação" da Rede Globo, 
"Versos Simples" embalou 
as noites do SBT na novela 
"Vende-se Um Véu de noi-

va", na Record tocaram as 
músicas "Se for embora" que 
trilhou a novela "Bela, a Feia" 
e "Dia Especial" trilhando a 
novela "Dona Xepa".

A banda se apresentou 

nos palcos de programas 
como: Domingão do Faustão, 
Altas Horas, Estação Globo, 
TV Xuxa, Jornal do Almoço, 
Programas da MTV, Progra-
ma Raul Gil, Tudo é Possível 
com Eliana, Programas Co-
mando e Maré de Som da Mix 
TV e muitos outros.

Considerada melhor 
banda de Reggae do Bra-
sil nos anos de 2009 (VMB 
– MTV) e 2012 (Melhores do 
Ano - MixTV), participou dos 
grandes festivais de música 
do país, tais como: Planeta 
Atlântida (RS/SC), Pop Music 
Festival (RS/SP/DF) ao lado 
de ao lado de Ziggy Marley e 
Shakira, Freedom Music Fes-
tival (SC), Grito Cultural (SP), 
Encontro das Tribos (SP), Eco 
Festival (AM), Festival Vibe 
Sound (PI), entre outros.
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Cidades da Serra
estão em programas de

incentivo ao turismo
Governador anunciou incentivos e linha de financiamento federal

A tarde desta quar-
ta-feira (31) no Palácio 
Piratini foi de incentivo 
a uma área importante 
para o desenvolvimen-
to econômico e o cres-
cimento do Rio Grande 
do Sul. Lançados com 
a presença do gover-
nador Eduardo Leite 
e do ministro do Tu-
rismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, os programas 
Investe Turismo e +Tu-
rismo.RS pretendem 
impulsionar o poten-
cial turístico do Estado.

O +Turismo.RS é 
uma parceria entre a 
Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Eco-
nômico e Turismo, o 
Ministério do Turis-
mo, o Sebrae, o Banco 
Nacional de Desen-
volvimento Econômi-
co e Social (BNDES), o 
Badesul – Agência de 
Fomento e o Banco Re-
gional de Desenvolvi-
mento do Extremo Sul 
(BRDE). O programa, 
de caráter itinerante, 
oferecerá apoio técnico 
aos municípios selecio-
nados interessados em 
aprimorar a estrutura 
para atrair turistas. A 
intenção do programa 

é facilitar a adesão a 
linhas de crédito dos 
bancos de fomento, 
com juros facilitados de 
7% a 10% ao ano, prazo 
de 20 anos para quita-
ção e carência de até 
quatro anos.

A partir do dia 15 
de agosto, 
a equipe 
t é c n i c a 
v i s i t a r á 
represen-
tantes do 
setor pú-
blico e 
p r i v a d o 
de uma 
cidade em 
cada uma das 27 regiões 
turísticas do Estado. Ca-
nela é a única cidade da 
região a ser contempla-
da nesta primeira etapa.

Investe Turismo 
aportará R$ 2,6 milhões 
para 12 cidades gaúchas

De âmbito nacio-
nal, o programa Investe 
Turismo é uma iniciati-
va do Sebrae, do Minis-
tério do Turismo e da 
Embratur. A iniciativa 
pretende contemplar 
158 cidades brasileiras 
com um pacote de in-
vestimentos voltados 
para o setor de turis-

mo, como incentivos a 
novos negócios, acesso 
ao crédito e melhorias 
de serviços, inovação 
e marketing. O investi-
mento inicial, de R$ 200 
milhões, quer aumen-
tar a competitividade e 
acelerar o desenvolvi-

mento em 
30 rotas 
turísticas 
e s t r a t é -
gicas do 
Brasil.

O lan-
ç a m e n t o 
do pro-
g r a m a 
com foco 

no Rio Grande do Sul 
também ocorreu nes-
ta quarta-feira (31), no 
Palácio Piratini. Com 
investimento de R$ 2,6 
milhões, oriundos do 
Sebrae, o programa 
terá foco em 12 cidades: 
Bento Gonçalves, Cam-
bará do Sul, Canela, 
Caxias do Sul, Garibal-
di, Gramado, Jaquirana, 
Nova Petrópolis, Porto 
Alegre, São Francisco 
de Paula, São José dos 
Ausentes e São Miguel 
das Missões. A ideia é, 
em três meses, fazer um 
mapeamento de fluxo 

turístico para identifi-
car perfil de consumo, 
destino de origem e sa-
tisfação quanto à expe-
riência de turismo no 
Estado.

O ministro do Tu-
rismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, explicou que 
a gestão do presidente 
Jair Bolsonaro decidiu 
dar prioridade ao tema. 
A meta do governo fe-
deral é atrair 12 milhões 
de turistas até 2022. Ele 
esteve recentemente 
em Gramado, na Serra 
gaúcha, e reconhece o 
potencial turístico do 
Estado. “É fundamental 
que o Rio Grande do Sul 
participe do programa, 
ainda mais quando se 
considera que Gramado 
é o 2º maior destino tu-
rístico brasileiro, atrás 
apenas do Rio de Janei-
ro”, observou.

A segunda etapa do 
programa, que deve co-
meçar a ser discutida em 
meados de setembro, 
envolve um investimen-
to de R$ 300 milhões. 
“Precisamos fazer o po-
tencial que temos virar 
realidade, gerando em-
pregos e riqueza ao país", 
resumiu o ministro.

“Precisamos fazer 
o potencial que te-
mos  virar realida-
de, gerando em-
pregos e riqueza ao 
país", Ministro de
Turismo, Marcelo
Álvaro Antônio

Lançamento dos programas Investe Turismo e +Turismo.RS
ocorreu no Salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini
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12º Encontro
de Inverno da

Juventude do MDB 
será neste sábado, 

em Gramado
A previsão para o 

próximo final de sema-
na será de neve, mas a 
Juventude do MDB-RS 
promete esquentar o 
clima com o seu 12º En-
contro de Inverno, que 
acontece no sábado, dia 
3 de agosto, em Grama-
do. O núcleo defende 
que a seção gaúcha se 
posicione de maneira 
firme quanto à cúpu-
la nacional do partido, 
que terá convenção em 
setembro. A renova-
ção da executiva, maior 
transparência nas con-
tas e expulsão de filia-
dos condenados em 
segunda instância são 
alguns dos pontos de 
consonância.

A expectativa do 
presidente da Juventu-
de do MDB-RS, Norton 

Soares, é de reunir mais 
de 300 dirigentes e mi-
litantes em Gramado. 
Há um mês na estrada 
divulgando o encontro, 
o líder jovem já percor-
reu aproximadamente 
80 municípios. O presi-
dente do Diretório Es-
tadual, deputado Alceu 
Moreira, avisou que 
participará da ativida-
de juntamente com de-
mais colegas parlamen-
tares. Essa também será 
a primeira atividade 
partidária do ex-gover-
nador José Ivo Sartori 
desde que encerrou o 
seu mandato.

O evento acontece 
das 9h às 13h, no au-
ditório da Câmara de 
Vereadores. Mais infor-
mações em https://bit.
ly/2xN9E09.

Ex-governador, José Ivo Sartori,
será estrela do evento
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Pizzaiolo da The
Petit se classifica 
para campeonato 
mundial na Itália
O pizzaiolo taqua-

rense Tales Secco foi o 
primeiro colocado em 
duas das quatro cate-
gorias em que compe-
tiu na primeira seletiva 
para o 29º Campionato 
Mondiale Della Pizza, 
garantindo sua parti-
cipação no evento que 

acontece em abril de 
2020, em Parma, na Itá-
lia. O resultado foi con-
quistado em sua pri-
meira participação em 
um concurso do tipo. 

Tales, que é piz-
zaiolo há sete anos e um 
dos sócios da pizzaria 
The Petit em Taquara.
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Sonho de Natal está sendo 
divulgado em cinco países 

da América Latina
Em parceria com o Estado, Canela capacita agentes

do Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia e Peru para
aumentar fluxo turístico estrangeiro

Canela foi a pri-
meira cidade do Brasil a 
lançar sua programação 
natalina, em um emo-
cionante jantar no dia 
10 de julho. Desde en-
tão, paralelo aos demais 
eventos, a equipe da 
Secretaria Municipal de 
Turismo e Cultura vem 
trabalhando na divul-
gação do 32º Sonho de 
Natal, que ocorrerá de 
26 de outubro de 2019 
a 12 de janeiro de 2020. 
A meta é envolver todo 
trade turístico local, na-
cional e internacional 
para superar os resulta-
dos de 2018, que foram 
superiores a 2 milhões 
de visitantes e mais de 
R$ 10 milhões injetados 
na economia.

Já à disposição em 
centenas de agências e 
operadoras brasileiras, 
a programação com 
mais de 280 espetácu-
los gratuitos chama a 
atenção de quem está 
planejando as férias. “O 
Natal é a época de maior 
movimento em nossa re-
gião e sair na frente com 
a programação ajuda 
a antecipar os pacotes 
para o final de ano”, 
comenta Carlise Bian-
chi, diretora de vendas 
e marketing da Brocker 
Turismo. “Todo mundo 
ama Canela. Não tem 

um passageiro que não 
saia encantado com 
tudo o que viu e viveu 
na cidade”, completa a 
empresária.

Missão
Internacional 
E nesta semana, re-

presentantes de Canela 
estão participando de 
uma missão internacio-
nal que passa pelo Uru-
guai, Argentina, Para-
guai, Colômbia e Peru. A 
série de eventos, que se 
chama Meeting Brasil, é 
organizada pela Expan+ 
há 11 anos e reúne o tra-
de de cada capital para 
fomentar destinos bra-
sileiros. “Quando se fala 

em promoção turística, 
Canela é exemplo para 
todo o País. Em pouco 
mais de dois anos, a cida-
de ganhou respeito, visi-
bilidade e hoje é desejada 
por turistas do mundo 
todo”, destaca o diretor 
de turismo do Estado do 
RS, Marcelo Borella.

Em cada cidade é 
realizada uma pales-
tra de capacitação para 
cerca de 40 agentes de 
viagem, inscritos pre-
viamente, onde são 
apresentadas informa-
ções sobre Canela e o 
Sonho de Natal. Em se-
guida, o atendimento 
é feito nas mesas das 
rodadas de negócios, 

onde os participantes 
podem saber mais de-
talhes, sanar dúvidas e 
pegar mapas, brindes e 
a programação do even-
to. Segundo o secretário 
de Turismo e Cultura, 
Ângelo Sanches, estão 
sendo atendidas mais 
de 200 pessoas por dia. 
“Abrimos as portas de 
Canela para a América 
Latina e para o mun-
do!”, celebra.

A comitiva do Esta-
do, coordenada por Bo-
rella, é formada, ainda, 
pelo secretário Ângelo 
Sanches, e pela direto-
ra da Brocker Turismo, 
Carlise Bianchi, entre 
outros.
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Angelo Sanches, Carlise Bianchi, Marcelo
Borella, Jair Pasquini e Vinicius Rocha

Governador Eduardo
Leite e jornalista Caco 
Barcellos em Gramado

A Associação dos 
Procuradores do Estado 
do RS (APERGS) realiza, 
o 28º Encontro Estadual 
dos Procuradores do Rio 
Grande do Sul. E pela 
primeira vez, o Estado 
recebe o III Congres-
so de Procuradores dos 
Estados da Região Sul. 
A programação acon-
tecerá nos dias 2 e 3 de 
agosto no Hotel Master 
Premium, em Gramado.

O destaque da sex-
ta-feira (2) fica para a 
presença do governador 
Eduardo Leite, que inte-
grará o painel de encer-
ramento do congresso, 
ao lado do Procurador-
Geral do Estado do RS, 
Eduardo Cunha da Cos-
ta. Na sequência, uma 
palestra do premiado 
jornalista Caco Barcellos 
marcará a abertura do 
encontro estadual.
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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.

Lisi Berti anuncia novidades 
para o segundo semestre

A primeira novida-
de anunciada é a trans-
formação do espetáculo 
Sonhos, em um filme. 
A peça participou de 
um Festival de Teatro 
no Peru no último mês, 
atraindo olhares inte-
ressados. Além do filme, 
Lisiane Berti lançará 
um livro, mas nenhuma 
data de lançamento foi 
confirmada para ambas 
novidades.

Já para aqueles que 
tem medo de falar em 
público ou já são ato-
res que gostariam de 
se aprimorar, o Estúdio 
oferece cursos com va-
lores acessíveis. Para o 
público em geral, mes-
mo sem experiência 
teatral, o “Grandes Au-
tores Internacionais” 
aborda importantes 
dramaturgos na teoria 

e prática. Para aqueles 
que tem alguma expe-
riência como ator ou 
atriz, o ideal é o curso 
“Estilos Teatrais”, foca-
do nos estilos de inter-
pretação.

Um curso rápido 

voltado para pessoas 
que tenham pânico em 
falar em público e que-
rem melhorar sua forma 
de comunicação através 
de técnicas específicas 
o ideal é participar do 
“Desinibição – Como 

Falar em Público”.
Com o slogan “dei-

xe a arte te encontrar”, 
o Estúdio de Pesquisa 
Teatral busca sempre 
o crescimento e o de-
senvolvimento de seus 
alunos.
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Estudante mais idosa do UCS
Sênior completará 90 anos

O próximo dia 9 
agosto marcará os 90 
anos de vida de uma 
pessoa muito conhe-
cida na comunidade 
canelense: dona Roma 
Vaccari. Dotada de um 
espírito artístico-literá-
rio aflorado, ela é a mais 
idosa dentre os fre-
quentadores do progra-
ma UCS Sênior, ofereci-
do pela UCS Hortênsias 
em Canela. Ela integra 
as aulas de Memória 
Afiada, e desde 2015 
participa das oficinas 

e é acompanhada pela 
filha Nanci Vaccari de 
Medeiros (62).

Frequentar o UCS 
Sênior representa man-
ter a mente ativa e tra-
balhar habilidades. Sua 
implantação no campus 
em Canela representa o 
compromisso da Uni-
versidade em abrir suas 
portas ao público de 
terceira idade. 

Andradina Roma 
Pires Vaccari é uma das 
precursoras da cena 
teatral da cidade. No 

Andradina Roma Pires Vaccari

FOTO: MÁRCIO CAVALLI

final dos anos 1940, no 
extinto Círculo Ope-
rário Canelense (onde 
hoje é a Caixa), ela en-
cenava peças ao lado do 
marido Waldomiro e de 
outros atores. Inclusive, 
ela escreveu textos que 
hoje são reinterpreta-
dos em radionovelas 
veiculadas pela Clube 
FM aos domingos.

O UCS Sênior é um 
programa que oportu-
niza a realização de vá-

rias atividades e é desti-
nado a pessoas a partir 
de 50 anos de idade. Na 
UCS Hortênsias, as ma-
trículas estão abertas e 
podem ser realizadas 
no campus em Cane-
la. Para mais infor-
mações, o telefone é o 
(54) 3282.5200, mas é 
possível buscá-las pela 
página do Facebook da 
UCS Hortênsias ou pelo 
WhatsApp (54) 9 9941 
8476.



Nome: Márcio Cavalli.
Idade: 41 anos.
Filiação: Rejane Cavalli e Danglar Libardi.
Formação: Letras e Comunicação Social – Jornalismo. 
Trabalho: assessor de imprensa.
Fato marcante em sua vida: o nascimento do meu 
� lho.
O que te deixa sem jeito: julgar alguém
equivocadamente.
Uma alegria: são três – os meus livros lançados.
Uma decepção: não ter conhecido meu avô Cláudio 
Genésio Cavalli.
Ponto forte: perseverança.
Ponto fraco: preocupar-me demais com o que não é 
necessário.
Cor preferida: marrom.
Prato preferido: � lé à parmegiana.
Bebida: chimarrão.
Esporte: futebol.
Hobby: leitura.
Programa de TV: documentários, noticiários e jogos 
do Grêmio.
Que fazer no domingo: programação em família ou 
com amigos.
Animal de estimação: não tenho.
Um � lme: Escola da Vida (2005).
Uma música: “Meu Canto”, de Adair de Freitas.
Um livro: “Cura da dor mais profunda”, de Matthew, 
Sheila e Dennis Linn.
Um defeito: ansiedade.
Uma qualidade: buscar fazer o melhor.
Uma saudade: do avô que eu não conheci.
Um sonho de criança: ser jogador de futebol.
O que mais admira numa pessoa: inteligência.
O que mais detesta numa pessoa: má vontade. 
O que tu mudaria em Canela: o pensamento de 
muita gente que evidencia pontos negativos em vez 
de exaltar aquilo que de bom acontece.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: necessária, mas refém de um sistema cada 
vez mais falido.
Educação: nos últimos anos, houve apostas em
neopedagogias aliadas a ideologias que contribuí-
ram para maquiar a má qualidade com inclusão, 
principalmente no ensino superior. E o resultado 
está aí: um país com alto índice de analfabetismo 
funcional e que ocupa posições vergonhosas em 
nível mundial na educação.
Religião: “Se alguém precisa de religião para ser 
bom, a pessoa não é boa, é um cão adestrado.” 
(Chagdud Tulku Rinpoche) 
Amor: algo que pode ser demonstrado em todos os 
níveis, inclusive com um simples cumprimento. 
Família: se é saudável, dá equilíbrio ao lar. 
Amizade: a vida nos inclina a ter poucos e con� áveis 
amigos.
Casamento: É uma construção diária de vivências 
que nos fazem crescer, mostrando que o amor repre-
senta uma dimensão muito mais profunda do que a 
maioria das pessoas imagina.

UM RECADO: Não há maior força para fazer a nossa 
comunidade crescer do que a nossa própria união.
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Márcio Cavalli

:: 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) ::

Antonella de Moura Jardim,
2 meses de fof�rices

Como lidar com tanta fof�ra, Júlia Helena 
e Yasmin Anthena. Ir�ãs Maravilha!

Lavínia Toledo comemorando com
muito estilo 7 aninhos no Alpen Kids!

Os ir�ãos Davi, 11 meses
e Pedro Maurício, 6 anos

Quanto amor dos manos
Lor�ana e João Lucas

Pedro
Antônio
Bonett e
Gralha que 
hoje está de 
parabéns!!!
6 aninhos!

FOTO: REPRODUÇÃO

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

FOTO: REPRODUÇÃO

FO
TO

: C
A

N
E

L
A

 FO
TO

 E
 A

R
T

E



Sexta-feira, 2 de agosto de 201912 SOCIAL www.portaldafolha.com.br

46  publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

IC Week Serra Gaúcha

O evento Inesquecível Casamento Week,
na Villa Bertti contou com apresentação

especial de Luhks e Rafa.

Aline Viezzer e Tais Abrantes prestigiaram
o evento Chef Recebe. Projeto este

que conta com um número seleto de
participantes, na própria residência do chef.

O Castelo Saint Andrews Gramado, primeiro 
exclusive house do Brasil e membro da

prestigiada associação Relais & Châteaux,
ganhou pelo 7º ano consecutivo, o prêmio 
World Travel Awards na categoria (Melhor
Hotel Boutique Romântico). O prêmio foi

recebido pelo coordenador de comunicação 
corporativa do grupo, Pablo Torres.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: SÉRGIO AZEVEDO

FOTO: ANDRÉ FERNANDES

Adriana Silveira e Mateus Reck, apreciadores da cultura gaúcha estiveram presentes
no PampaFest.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Os anfitriões Dan Hay e o chef Del Hay em
Noite indiana, ao lado da dançarina Melissa 
Rossi Ruppenthal, no projeto Chef Recebe.

Maria Helena Willrich ao lado da
apresentadora Chris Flores, no estúdio

de inverno do SBT, em Gramado.

FOTO: DIVULGAÇÃOFOTO: DIVULGAÇÃO



Sexta-feira, 2 de agosto de 2019 13SOCIALwww.portaldafolha.com.br

Gaby e Samuel no newborn
do Enzo com 13 dias

Ensaio Super Herói Benjamin!

Essa família linda Josiane,
Carlos e Melina curtindo suas
férias no paraíso em MaceióJuliana Alano em Book Permita-se

No último dia 27 as felicitações
foram para a querida e super

profissional Michele Ries, na foto
com seu esposo Daniel Oliveira.

Ensaio Super Herói Benjamin! Diego, junto com a mamãe Iara
e o papai Jorge, comemoraram

no último sábado os seus 5
aninhos na Malla Mágica!

Grupo da Brilho da Serra Turismo em 
viagem ao Fazenda Park Hotel em 
Gaspar SC, nos dias 22 a 26 de Julho

FOTO: MARIONE FERNANDES FOTOGRAFIA
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FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: GABI THEISEN

FO
TO

: C
A

N
E

L
A

 FO
TO

 E
 A

R
T

E
FO

TO
: R

E
P

R
O

D
U

Ç
Ã

O

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O



Sexta-feira, 2 de agosto de 201914 GERAL www.portaldafolha.com.br

É hora de se movimentar. A semana 
é ótima para encontros, festas, vida 
social. Bom para fazer contato, conhe-
cer gente nova, namorar, estar com as 
pessoas queridas. Talvez seja hora de 
sentar para ter uma conversa impor-
tante no ambiente familiar. E é hora 
de fazer mais daquilo que você gosta.

É hora de cuidar mais da casa e da 
vida pessoal. A semana é boa para 
conversas e viagens, para estudos e 
divulgações. Pede mais movimento, 
mente aberta, prontidão para fazer 
o que a vida te pedir. É um momento 
de mais clareza sobre seus desejos e 
mais coragem para agir.

Você pode se sentir mais leve e 
pronto para se colocar em mo-
vimento. A semana é ótima para 
viagens, para fazer coisas novas e 
conhecer lugares diferentes. Ótimos 
dias para encontros, com a promes-
sa de boas conversas. 

O céu da semana te ajuda a colocar 
novas ideias em prática e é bom 
para lançamentos e novidades. O 
céu do momento pode trazer alguns 
imprevistos e inseguranças, mas 
não desanime. A ideia é se encher 
de coragem e seguir sempre em 
frente. Invista em você!

Um belo momento, novidades à 
vista, força, energia e coragem à 
disposição, o céu está maravilhoso 
para começar coisas novas e fazer o 
que você quiser. Mas use a experi-
ência do que já viveu no passado 
para não repetir velhos erros.

Olhe mais para dentro, a semana é 
ótima para os processos de autoco-
nhecimento, de busca espiritual e de 
percepção de tudo que está sentindo. 
Você pode ter grandes insights e 
tomar grandes decisões. Na dúvida, 
reflita um pouco mais antes de agir, 
mas não desista.

O céu da semana é para estar com 
seus amigos. Há uma superativação 
em sua vida social, nas amizades. 
O céu é bom para tomar decisões 
sobre o futuro, para iniciar projetos 
de trabalho e sentar para conversar 
com equipe e pares de trabalho 
para falar sobre os novos desafios.

Um lindo céu para sua vida profis-
sional. Mudanças e novidades boas 
à vista. Bom momento para cursos 
e produção intelectual, para fazer 
coisas diferentes e divulgar ideias 
e trabalhos. Um período bom para 
sua imagem, com mais resultado 
em tudo que fizer.

Ótima semana para viagens, olhe 
para o futuro com seu otimismo de 
sempre, nesta semana na qual você 
pode retomar esperança, fé, bom 
humor. Semana boa para mudan-
ças, estudos e com oportunidades 
para fazer coisas que você gosta.

Momento de mudanças, é bom 
saber o que quer e dar você o pri-
meiro passo. Caso contrário, a vida 
pode conduzir a situação. Não te-
nha medo de sentar e recombinar 
ou negociar, seja com seu amor, 
com seu sócio, com seu cliente. 
Suas relações pedem mais atenção.

Um momento importante para as re-
lações. No trabalho, as conversas são 
decisivas e as decisões importantes. 
Comunique o que quer, mas escute 
as outras opiniões. Gente nova pode 
chegar em sua vida e isso tende a ser 
bem positivo.

Uma semana de rotina movimen-
tada. Um ótimo momento para 
começar alguma coisa nova, fazer 
mudanças em sua rotina. Uma 
semana de conversas decisivas 
no amor e com filhos. Um período 
importante para definir próxi-
mos passos e estratégias em seus 
projetos.

HORÓSCOPO DA FOLHA

• Comunicamos o falecimento do Sr. Otamar 
Francisco de Souza, aos 73 anos, residente no 
bairro São José na cidade de Canela. Viúvo.
Deixa seus filhos Élio, Milton, Patrícia, Maria,
Helena e Nica. Seu corpo foi velado na capela 02 
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias,
e o sepultamento foi no Cemitério Ecumênico.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Olivio
Quintino Brandtner, aos 73 anos, residente
na cidade de Canela. Foi velado na capela 01
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias
e sepultado Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Orildo
Bernardo da Silva, aos 75 anos, residente no
Bairro Palace Hotel na cidade de Canela, era
casado com Ana, e deixa seus filhos, Alberto,
Jupiro, Braúlio, Arlete, Angelino e Andréa.

• Comunicamos o falecimento da Sra.
Verônica Eneida de Abreu de Moraes, aos 58 
anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo
foi velado na capela 01 do Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias e sepultado no Cemitério 
Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Pradelino 
Paulo Fogaça, aos 78 anos, residente na cidade 
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do 
Centro e o sepultado no Cemitério Municipal de 
Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Benito 
Inácio de Brito, aos 76 anos, residente na cidade 
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do 
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e
sepultado no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Ana
Angela, aos 76 anos, residente na cidade de
Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e
sepultado no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Cecília 
Antônia Duarte, aos 70 anos, residente na cidade 
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do 
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e
sepultamento no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Marcelo 
Adair Pires de Souza, aos 45 anos, residente na 
cidade de Canela. Foi velado na capela 02 do
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e
sepultado no Cemitério do Passo do Inferno.

Ofício SMGPG/DLC n.º 282/2019

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

ALTERAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 06/2019 – Contratação de serviços de Agência de Publicidade.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 09/2019 - Contratação de empresa para serviços de Transporte Escolar.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 18/2019 - Registro de preços para aquisição Tonners para SMS.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 37/2019 - Registro de preços para aquisição de materiais de construção.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 38/2019 - Registro de preços para aquisição de Pedras Britadas.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 40/2019 – Registro de preços para Cargas e Rastreamento de extintores.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 44/2019 - Registro de preços para aquisição de vidros.
ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 76/2018 - Contratação de empresa para prestar serviços de perícia médica, para 

avaliar os atestados de saúde apresentados pelos servidores municipais.
Informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, atra-

vés do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do       e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br.

Canela, 01 de agosto de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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O bailado e as gerações coreográfi cas
“Sapateio conquistador, abanando o lencinho, 

prendada fl or e fl or, cantando seu versinho, em casta-
nholas de amor…”

Nossas atuais danças vêm de 
um longo processo histórico, da 
miscigenação de povos e cultu-
ras; identidades muito peculia-
res dotadas de particularidades 
formativas únicas, sendo a Euro-
pa, os colonizadores e posterior-
mente os imigrantes, as fontes 
dos principais focos irradiadores 
destas culturas. A África, através 
dos escravos, que de forma im-
positiva vieram para estas terras 
de além mar, cabendo aqui uma 
ressalva, diversos povos (tribos 
e reinos culturalmente muito 
diversos) e os primitivos habi-
tantes - os indígenas, com sua 
cultura também muito diversa, 
enriquecida de elementos de 
cooperação e interação com o 
meio ambiente, também distin-
tos das várias regiões das Améri-
cas. Neste recorte nos apropria-
remos mais das informações dos 
“quase extintos povos” da região 
sul do Brasil e América, Uruguai, 
Argentina e Paraguai.

Quando falamos em danças 
não podemos nos esquecer de 
que elas representam todas estas 
raízes culturais e um longo pe-
ríodo, espaço e tempo distintos. 
Este é o ponto chave para en-
tendermos os “ciclos” coreográ-
� cos, ou o que Barbosa Lessa e 
Paixão Côrtes denominaram de 
“GERAÇÕES COREGRÁFICAS”.

Cabe ainda salientarmos 
que as Gerações Coreográ� cas 
permaneciam mais ou menos 
tempo devido a velocidade com 
que as “novidades” se difundiam 
pelo mundo, ou seja, hoje temos 
recursos tecnológicos onde as 
“modas” atravessam os ocea-
nos em segundos; vídeos, mú-
sicas, informações e elementos 
de consumo ganham a vida de 
bilhões de pessoas quase que 
instantaneamente. Isso explica 

a permanência de certas danças 
por aqui quando já haviam de-
saparecido ou caído em desgos-
to, principalmente pelos euro-
peus. Ainda podemos perceber 
outro fenômeno: a assimilação 
das coreogra� as, expressões e a 
gestualidade também ganhavam 
novas formas, além da música 
que passou a contar com a adap-
tação de novos instrumentos, 
en� m, havia uma junção destes 
elementos a um novo meio am-
biente ao ponto de se criar e se 
moldar ao bel prazer das classes 
mais comuns. Singelo e desa-
pegado de elementos elitistas, 
ainda podemos perceber uma 
certa imitação limitada, devido 
ao tempo de chegadas dos no-
vos temas. Percebemos ainda, os 
hibridismos, ou seja, as misturas 
entre os temas de uma geração e 
outra, sendo que estão presente 
em diversas danças.

As grandes cidades da Eu-
ropa sempre ditaram as modas 
do mundo, ainda mais para nós 
Americanos, conquistados e co-
lonizados por vários reinos euro-
peus. O Velho Mundo ainda nos 
in� uencia na atualidade. Contu-
do, este encontro entre o Velho 
e Novo Mundo no passado, era 
lento, quase permanente, dei-
xando marcas profundas nas so-
ciedades antigas, ao ponto que 
esta assimilação se transformou 
em folclore e tradição, criando 
novas culturas. Entre mudança 
e permanência nos moldamos 
e nos reconhecemos hoje como 
portadores destas heranças. 

Na próxima volteada falare-
mos de cada uma das gerações e 
suas danças, bem como os hibri-
dismos. 

Assim no mais me despeço, 
rogando ao Senhor dos Mundos, 
saúde, paz e luz a todos!
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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.

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 cauição. Fone: 54 99924.4565 ou 54 
3282.1134.

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

POUSADA DO VIAJANTE, recém 
reformada, mobília nova, com todos os 
utensílios e rouparia inclusos. Dispõe
de 15 suítes, 10 dormitórios com
banheiro compartilhado estilo hostel,
recepção, saça de espera, sala de
estar, cozinha, salão para café da
manhã, lavabo, lavandeira, 3 depen-
dências vazias. Localizada na Rua 
Ernesto Urbani, nº132 frente e fundos 
e nº138 fundos, Centro, 
em frente à rodoviária. 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 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

VENDO Terreno no
Bairro Dutra em
Gramado com projeto
aprovado, por R$
220,000,00. Aceito
carros como parte
do negócio. Contato:
54 99952.6277

Apartamento Mobiliado,
nº 304, Box 03, Depósito
04, com 02 dormitórios (01 suíte), 
banheiro, lavabo, sala de estar e jantar, 
cozinha, lavanderia, sacada com 
churrasqueira, box coberto, salão de 
festas, Hall de entrada, Living, jardim, 
elevador, localizado na Rua Tenente 
Manoel Corrêa, nº 703, Vila Suzana, 
Canela/RS, Edifício Residencial Neda 
Xavier. Aluguel R$2.500,00 mais taxas.

Casa geminada mobiliada, n° 15, 02 
suítes (01 suíte com sacada), sala 
de estar, sala de jantar, cozinha com 
churrasqueira, área semi coberta com 
área de serviço, mezanino com armá-
rios embutidos e banheiro, 01 vaga 
descoberta, localizada na Avenida 
Borges de Medeiros nº 759, Condo-
mínio Villagio de Roma, Bairro Centro. 
Aluguel R$2.600,00 mais taxas.

Apartamento n° 01, com 01 dormi-
tório, sala, cozinha, banheiro social, 
lavanderia comunitária possui esta-
cionamento, pátio cercado, quintal, 
vista para lago. Não pode ter animais, 
localizado na Travessa Willibald Port 
nº 59, Bairro Centro. Aluguel 650,00 
mais taxas.

Casa geminada nº 04, Nova, com 02 
dormitórios, banheiro, lavabo, living, 
sala cozinha e área de serviço, área 
descoberta com churrasqueira, área 
aberta na lateral, sol da manhã, espe-
ra para splits, 64 m² de área privativa, 
localizada na Rua Santa Terezinha, 
nº 1011, Santa Terezinha.  Aluguel 
R$2.000,00 + taxas
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Nascimentos no HCC
no mês de Junho/2019

DATA NOME DA MÃE                     SEXO DO BEBÊ

03 • Junho • 2019 Tatiana Gross Thomas Menina

05 • Junho • 2019 Jessica da Silva de Souza Menina

06 • Junho • 2019 Gislaine I. Ribeiro da Silva Hahn Menino

07 • Junho • 2019 Raissa Chaves da Silva Menina

11 • Junho • 2019 Amanda Schuchs de Brito Menina

11 • Junho • 2019 Andreia da Silveira de Freitas Menino

12 • Junho • 2019 Samanta de Albuquerque Pereira Menino

13 • Junho • 2019 Marcela da Silva Oliveira Menina

13 • Junho • 2019 Marcia Alves de Oliveira Menina

14 • Junho • 2019 Patricia de Oliveira Gomes Menina

16 • Junho • 2019 Luana Oliveira Haack Menina

17 • Junho • 2019 Gisele Castilhos de Azevedo Menino

17 • Junho • 2019 Thaynná de Almeida Menina

17 • Junho • 2019 Poliana Matos Kraus Menino

17 • Junho • 2019 Rosemeri Guilherme dos Santos Menina

18 • Junho • 2019 Larissa Pereira Weyand Menina

18 • Junho • 2019 Joanna Gabriele C Lima Lopes Menina

20 • Junho • 2019 Priscila Grazielea Lorenzo Menino

21 • Junho • 2019 Ramuza Camargo Apolinario Menina

24 • Junho • 2019 Paula Valentini Menino

24 • Junho • 2019 Miria Maria Paz Menina

25 • Junho • 2019 Debora Pacheco Perotto Menina

25 • Junho • 2019 Luana Macedo Raupp Menina

25 • Junho • 2019 Letícia Keller Pires Menina

25 • Junho • 2019 Joice da Silva Menina

26 • Junho • 2019 Deisiane Fogaça Santana Menino

26 • Junho • 2019 Erica Cibelli Massing Menino

26 • Junho • 2019 Luciana Teresa Ramos Menino

26 • Junho • 2019 Karolaine M Postal da Silva Menina

27 • Junho • 2019 Cristiana de Oliveira Dinardi Menina

27 • Junho • 2019 Fausna Cassignol Menino

28 • Junho • 2019 Paula Maria Pereira Menina

28 • Junho • 2019 Yasmin Dutra Santos Menina

29 • Junho • 2019 Ana Carla Texeira de Moraes Menina Hepatite Zero: Rotary Club
de Canela Inspiração realizará
campanha com testes gratuitos

Instituições, em 
todo o Brasil, realizam 
mutirões que incenti-
vam o diagnóstico da 
Hepatite C.

Em Canela, o Ro-
tary Club de Canela 
Inspiração e Secretaria 
Municipal de Saúde são 
responsáveis pela cam-
panha contra a doença, 
junto com a Associação 
Brasileira de Portado-
res de Hepatite. O teste 
é gratuito e poderá ser 
feito no dia 03 de agos-
to, das 10h às 17h, no 
Largo Benito Urbani, ao 
lado da Estação Cam-
pos Canella, localizada 
no Centro de Canela.

O Rotaract, o Inte-

ract, o Rotary Kids, a Al-
ternativa Incorporado-
ra, Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura e a 
ACM, também apoiam 
o projeto.

O atendimento é rá-
pido e cada pessoa leva 
de 5 a 10 minutos para 
realizar o exame, e, é di-
recionado para homens 
e mulheres com mais 

de 40 anos. Se detectar 
uma suspeita, o pacien-
te será encaminhado 
para fazer um acompa-
nhamento e tratamento 
posterior da hepatite.
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Cartório Eleitoral abre 
neste final de semana 

para realizar a biometria 
obrigatória em Canela

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

A Justiça Eleitoral 
convoca os eleitores de 
Canela para a realiza-
ção do recadastramento 
biométrico obrigatório, 
apenas 40% dos elei-
tores compareceram 
para a revisão dos da-
dos. O eleitor que não 
comparecer terá o título 
cancelado. Os eleitores 
precisam passar pela 
identificação biométri-
ca.

O Cartório Eleito-
ral da 65ª ZE, ao qual 
pertence Canela, aler-
ta para que esta etapa 
não seja deixada para 
a última hora. Por este 
motivo, um horário es-
pecial será aberto neste 
final de semana, dias 03 
e 04 de agosto, das 12h 
às 19h.

Para fazer o reca-
dastramento biomé-
trico, basta apresentar 

original do documento 
de identidade e do com-
provante de residência 
atualizado.

Quem não se apre-
sentar à Justiça Eleitoral 
terá seu título eleitoral 
cancelado, o que acar-
reta na impossibilidade 
de renovação do CPF 
e passaporte; financia-
mentos; matrícula em 
instituição de ensino, 

assumir cargo público, 
entre outros transtor-
nos.

O Cartório Eleitoral 
de Canela fica na Rua 
Dona Carlinda, 450. 
Maiores informações 
pelo telefone (54) 3282-
3041.

Gramado não é 
obrigatório, mas
já pode ser feito

O recadastramen-
to biométrico ainda 
não é obrigatório para 
Gramado, mas já pode 
ser realizado. A cidade 
conta com um posto de 
atendimento, junto ao 
Fórum, na Rua São Pe-
dro.

Eleitores de Canela 
e Gramado podem ser 
atendidos em qualquer 
uma das unidades.
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SECHCS volta a atender em sua sede •  
O SECHCS – Sindicato Hoteleiro de Canela, 
desde ontem (01), volta ao seu funciona-
mento normal com diferencial de que não 
fechará ao meio-dia, para melhor atender a 
categoria, em seu tradicional endereço, na 
Batista Luzardo, 278, centro da cidade.
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1. SÚMULA DOS CONTRATOS REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2019

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de JULHO/2019: CONTRATO NÚMERO 163/2019 – HK PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ sob o nº 29.575.452/0001-83. Dispensa de Licitação art. 24, II. Objeto – Contratação de empresa especializada nos serviços de musicalização com 
instrumentos melódicos e percussivos aos alunos da EMEIEF Severino Travi, desenvolvendo habilidades motoras, sociais, cognitivas, para os alunos no período de 60 (sessenta) dias. Valor 
– R$ 2.915,00(dois mil, novecentos e quinze reais) mensal. Assinatura –01 de Julho de 2019.Vigência-01 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 164/2019–TCA INFORMÁTICA LTDA 
EPP, CNPJ 92.372.804/0001-30. Chamamento Público 01/2019.Objeto – Patrocínio ao evento “32º Sonho de Natal Canela 2019”, a realizar-se de 28 de outubro de 2019 a 12 de janeiro de 
2020, na modalidade PATROCINADOR II. Valor – R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Assinatura – 01 de Julho de 2019.Vigência – 01 de Julho de 2020.CONTRATO NÚMERO 165/2019 
– LUÍS ROGÉRIO MARENCO FERRAN, CNPJ 13.563.349/0001-94. Inexigibilidade art. 25, III.Objeto – Contratação do cantor “Luiz Marenco” para 1 (uma) apresentação que compõe a 
programação da Semana Farroupilha em Canela 2019.Valor – R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) Assinatura – 01 de Julho de 2019Vigência – 03 de Outubro de 2019CONTRATO 
NÚMERO 166/2019–VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ 17.856.392/0001-98. Pregão Presencial 06/2019.Objeto – Contratação de mão de 
obra para assentamento de paralelepípedo e colocação de meio-fio na rua Beco Cônego João Marchesi. Valor – R$ 10.161,00 (dez mil cento e sessenta e um reais). Assinatura –02 de Julho 
de 2019.Vigência – 02 de Setembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 167/2019– GURI DE URUGUAIANA PRODUÇÕES LTDA, CNPJ 20.289.319/0001-96. Inexigibilidade art. 25, III.Objeto 
– Contratação da apresentação artística do “Guri de Uruguaiana”, para o evento Temporada de Inverno Canela 2019, a realizar-se no dia 07 de Julho de 2019, no Multipalco. Valor – 
R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais). Assinatura –03 de Julho de 2019.Vigência – 15 de Janeiro de 2019.CONTRATO NÚMERO 168/2019 – VALE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
EM OBRAS EIRELI – ME, CNPJ 20.983.684/0001-04. Pregão Presencial 63/2018.Objeto – Contratação de empresa para execução de serviços de 30 (trinta horas) horas-máquina, de um 
TRATOR DE ESTEIRA, 300 (trezentas) horas-máquina, de uma MOTONIVELADORA. Valor – R$ 93.600,00 (noventa e três mil e seiscentos reais). Assinatura –03 de Julho de 2019.Vigência 
– 07 de Julho de 2020.CONTRATO NÚMERO 169/2019– CHURRASCARIA GARFO E BOMBACHA LTDA, CNPJ 92.040.690/0001-20. Dispensa de Licitação Art. 24 II. Objeto – Contrata-
ção de espaço incluindo jantar, sonorização e iluminação, para o “Lançamento do 32° Sonho de Natal de Canela”, a realizar-se no dia 10 de Julho de 2019, no Restaurante Garfo e Bombacha. 
Valor – R$ 13.069,00 (treze mil e sessenta e nove reais). Assinatura –09 de Julho de 2019.Vigência – 30 de Julho de 2019.CONTRATO NÚMERO 170/2019– IMPACTO VENTO NORTE 
PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA, CNPJ 08.519.719/0001-45. Dispensa de Licitação Art. 24 II. Objeto–Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de montagem e des-
montagem de equipamentos de projeção, para o “Lançamento do 32° Sonho de Natal de Canela”, a realizar-se no dia 10 de Julho de 2019, na Churrascaria Garfo e Bombacha. Valor – 
R$12.000,00 (doze mil reais). Assinatura –09 DE Julho de 2019.Vigência – 30 de Julho de 2019.CONTRATO NÚMERO 171/2019 – ATMOS FERA PRODUÇÕES CULTURAIS E AUDIOVI-
SUAIS LTDA, CNPJ 13.706.149/0001-32. Dispensa de Licitação Art. 24 II. Objeto – Contratação de empresa especializada em apresentações musicais, orquestra e grupo vocal, para o 
“Lançamento de 32° Sonho de Natal de Canela”, a realizar-se no dia 10 de Julho de 2019, na Churrascaria Garfo e Bombacha. Valor – R$13.800,00 (treze mil e oitocentos reais). Assinatura 
–09 de Julho de 2019Vigência – 30 de Julho de 2019. CONTRATO NÚMERO 172/2019 – SILVANA PATZINGER MEI, CNPJ 27.731.101/0001-99. Pregão Presencial 31/2019.Objeto – Con-
tratação de empresa para realização de aulas de Artesanato destinadas aos usuários do CREAS. Valor – R$ 32,00 (trinta e dois reais) por hora-aula prestada. Assinatura –11 de Julho de 
2019.Vigência – 11 de Julho de 2020.CONTRATO NÚMERO 173/2019 –CONJUNTO MUSICAL OS SERRANOS LTDA, CNPJ 90.344.714/0001-00. Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto – Con-
tratação da banda “Os Serranos” para 1 (uma) apresentação que compõe a programação da Semana Farroupilha em Canela 2019.Valor – R$23.000,00 (vinte e três mil reais). Assinatura –11 
de Julho de 2019.Vigência – 10 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 174/2019 –CONJUNTO MUSICAL OS TIRANOS LTDA, CNPJ 93.484.384/0001-46. Inexigibilidade Art. 25 III. 
Objeto – Contratação do grupo “Os Tiranos” para 1  (uma) apresentação que compõe a programação da Semana Farroupilha em Canela 2019.Valor – R$12.000,00 (doze mil reais).Assina-
tura –11 de Julho de 2019.Vigência – 03 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 175/2019 – LOCARE–LOCADORA DE MATERIAIS PARA EVENTOS LTDA, CNPJ 04.470.749/0001-53.
Dispensa de Licitação Art. 24 III.Objeto – Contratação de serviços de locação de mesas e cadeiras para a Festa Colonial de Canela 2019, a ser realizada no Espaço Canela Rural (área 
externa do Centro de Feiras), nos dias 20 de Julho a 04 de Agosto de 2019.Valor – R$ 10.635,00 (dez mil seiscentos e trinta e cinco reais).Assinatura –12 de Julho de 2019.Vigência – 30 de 
Agosto de 2019.CONTRATO NÚMERO 176/2019 – IRMÃOS RODRIGUES LTDA, CNPJ 21.286.910/0001-52. Dispensa de Licitação Art. 24 IV. Objeto – Contratação de serviços de ambu-
lância para a Festa Colonial de Canela 2019, a ser realizada no Espaço Rural de Canela (área externa do Centro de Feiras), de 19 de Julho de 2019 a 04 de Agosto de 2019, das 10h até as 
22h.Valor – R$ 8.000,00 (oito mil reais). Assinatura –12 de Julho de 2019.Vigência – 04 de Setembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 177/2019 – PARQUES DA SERRA BONDINHOS 
AÉREOS LTDA, CNPJ 14.756.721/0002-11. Chamamento Público 01/2019.Objeto – Patrocínio ao evento “32° Sonho de Natal Canela 2019” a realizar-se de 26 de Outubro de 2019 a 12 de 
Janeiro de 2020, na modalidade APOIADOR I. Valor – R$100.00,00 (cem mil reais) Assinatura –16 de Julho de 2019.Vigência – 12 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 178/2019 – 
ADELAR KROHN ME, CNPJ 08.612.255/0001-17. Chamamento Público 03/2018.Objeto – Aquisição de uma vaga para atendimento à Sra. Eliane Suzete Becker por se tratar de PcD 
(pessoa com deficiência), encaminhado através de indicação da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, acompanhado de relatório Social. Valor 
– R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais). Assinatura –16 de Julho de 2019.Vigência – 16 de Julho de 2020.CONTRATO NÚMERO 179/2019 – CELEIRO FEIRAS E EVENTOS EI-
RELI, CNPJ 10.992.806/0001-67. Dispensa de Licitação Art. 24 II. Objeto –Contratação de serviços de montagem e desmontagem de estruturas para a Festa Colonial de Canela 2019, a 
ser realizada no Espaço Canela Rural (área externa do Centro de feiras) e no interior do Centro de Feiras, de 19 de Julho a 04 de Agosto de 2019.Valor – R$ 17.400,00 (dezessete mil e 
quatrocentos reais). Assinatura –17 de Julho de 2019.Vigência – 04 de Setembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 180/2019 – GAZEBO CULTURAL LTDA ME, CNPJ 11.257.949/0001-98. 
Pregão Presencial 32/2019. Objeto –Contratação dos serviços de pré-produção, produção e pós-produção para o evento “Festa Colonial de Canela 2019”. Valor –R$ 58.590,00 (cinquenta e 
oito mil, quinhentos e noventa reais). Assinatura –18 de Julho de 2019.Vigência – 04 de Setembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 181/2019 – IRMÃOS RODRIGUES LTDA, CNPJ 
21.286.910/0001-52. Dispensa de Licitação Art. 24 II. Objeto – Contratação de serviços de brigadistas para a Festa Colonial de Canela 2019, a ser realizada no Espaço Canela Rural (área 
externa do Centro de Feiras), de 19 de Julho a 04 de Setembro de 2019, das 10h até as 22h. Valor –R$ 13.000,00 (treze mil reais). Assinatura –18 de Julho de 2019.Vigência – 04 de Se-
tembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 182/2019 – RENATO BORGHETTI & CIA LTDA, CNPJ 90.306.226/0001-08. Inexigibilidade Art. 25 III.Objeto –Contratação do show musical do cantor 
“Renato Borghetti” para o evento 32° Sonho de Natal. Valor –R$18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). Assinatura –18 de Julho de 2019.Vigência – 27 de Janeiro de 2020.CONTRATO 
NÚMERO 183/2019 – PARQUES DA SERRA BONDINHOS AÉREOS LTDA, CNPJ 14.756.721/0002-11. Inexigibilidade Art. 25 Caput. Objeto –Patrocínio ao evento “Temporada de Inverno 
2019”, a realizar-se de 30 de junho a 04 de agosto de 2019, na modalidade COLABORADOR PRATA. Valor –R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assinatura –18 de Julho de 2019.Vigência – 04 
de Agosto de 2019.CONTRATO NÚMERO 184/2019 – IGOR ROJAIR MEDEIROS 47747277091,CNPJ 15.304.161/0001-46.Dispensa de Licitação Art. 24 II. Objeto – Contratação de empre-
sa para instalação de energia elétrica com fornecimento de materiais necessários, para a Festa Colonial de Canela 2019, em 10 (dez) estandes e dois (dois) restaurantes, no período de 19 de 
Julho a 04 de Agosto de 2019, no Espaço Canela Rural. Valor –R$ 7.886,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e seis reais).Assinatura –18 de Julho de 2019.Vigência – 30 de Agosto de 2019.
CONTRATO NÚMERO 185/2019 –IGOR ROJAIR MEDEIROS 47747277091,CNPJ 15.304.161/0001-46.Dispensa de Licitação Art. 24 II. Objeto –Contratação de empresa para instalação 
hidráulica com fornecimento de materiais, para a Festa Colonial de Canela 2019, que acontecerá no Espaço anela Rural (área externa do Centro de Feiras) nos dias 19 de Julho a 04 de 
Agosto de 2019.Valor –R$ 6.580,00 (seis mil quinhentos e oitenta reais).Assinatura –18 de Julho de 2019.Vigência – 30 de Agosto de 2019.CONTRATO NÚMERO 186/2019 – ASSOCIAÇÃO 
DAS AGENCIAS DE VIAGEM DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO, CNPJ 01.868.035/0001-00, Inexigibilidade Art. 25 caput. Objeto –Contratação de 1 (uma) cota de participação no estande 
Serra Gaúcha, com espaço total de 18,00 M2, no evento 23° AVIRRP 2019, a ser realizado de 02 a 03 de Agosto de 2019.Valor –R$ 4.512,88 (quatro mil quinhentos e doze reais e oitenta e 
oito centavos).Assinatura – 19 de Julho de 2019.Vigência – 24 de Agosto de 2019.CONTRATO NÚMERO 187/2019 – OWS CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 23.872.730/0001-88,  Tomada 
de Preços 08/2019.Objeto –Contratação de empresa para construção de aduelas/galerias e gabiões para contenção das margens do córrego na rua Patrício Zini Sonhinho nº 1762.Valor –R$ 
347.803,27 (trezentos e quarenta e sete mil, oitocentos e três reais e vinte e sete centavos).Assinatura –19 de Julho de 2019.Vigência – 120 dias a contar do Termo de Início. CONTRATO 
NÚMERO 188/2019 – CLINIKA SAÚDE S/S LTDA, CNPJ 31.633,428/0001-03, Inexigibilidade Art. 25 Caput. Objeto – Credenciamento de profissionais especializados, para prestarem servi-
ços de saúde, visando o atendimento aos usuários do SUS – Sistema Único de Saúde, especialidade em Urologia. Valor – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por consulta. Assinatura –22 
de Julho de 2019.Vigência – 22 de Julho de 2020.CONTRATO NÚMERO 189/2019 – PAGSEGUROINTERNETS.A, CNPJ 08.561.701/0001-01, Chamamento Público 04/2019.Objeto – Pa-
trocínio ao evento “Temporada de Inverno 2019”, a realizar-se de 30 de junho a 04 de agosto de 2019, na modalidade APRESENTADOR. Valor –R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assinatura 
–24 de Julho de 2019.Vigência – 31 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 190/2019 – PRZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 17.753.551/0001-29, Tomada de Preços 09/2019.Objeto – 
Contratação de empresa para reforma das instalações pluviais e pavimentações do pátio da EMEIEF Bertholdo Oppitz. Valor –R$ 161.110,25 (cento e sessenta e um mil, cento e dez reais e 
vinte e cinco centavos). Assinatura –25 de Julho de 2019.Vigência – 90 dias a contar do termo de início. CONTRATO NÚMERO 191/2019 – CAROLINE MOURA NUNES, CPF 000.784.160-
43, Credenciamento 01/2019. Objeto –Contratação de profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, 
especialidade Gastroenterologista. Valor – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por consulta. Assinatura –31 de Julho de 2019.Vigência – 31 de Julho de 2020.CONTRATO NÚMERO 192/2019 
– THOMAZI TERRAPLANAGEM LTDA EPP, CNPJ 05.255.106/0001-50, Pregão Presencial 63/2018.Objeto – 300 horas-máquina, de um CAMINHÃO TRUCK CAÇAMBA200 (duzentas) 
horas de uma ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. Valor –R$52.774,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais).Assinatura –31 de Julho de 2019.Vigência – 31 de Julho de 2020.
TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 067/2016 – AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ 00.331.788/0054-20, Pregão Presencial 20/2016.Valor – Oxigênio – concentradores/cilindro: 
R$ R$ 230,60 (duzentos e trinta reais e sessenta centavos) valor unitário; oxigênio – cilindro com regulador: R$ 93,98 (noventa e três reais e noventa e oito centavos) valor unitário; oxigênio 
medicinal: R$ 20,22 (vinte reais e vinte e dois centavos) valor unitário. Vigência – 16 de junho de 2020.Assinatura – 03 de julho de 2019.TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
122/2018 – GOMES E FERREIRA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 23.025.558/0001-27, Tomada de Preços 02/2018.Vigência – 17 de outubro de 2019.Assinatura – 05 de julho de 2019.PRI-
MEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 081/2019 – INSTALADORA ELÉTRICA LÍDER LTDA, CNPJ 73.918.369/0001-51, Tomada de Preços 06/2019.Vigência – 15 de julho de 2019.
Assinatura – 05 de julho de 2019.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 110/2019 – P S M RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA., CNPJ 07.733.861/0001-28, Inexigibilidade de Li-
citação, art. 25, caput. Credenciamento SMS 01/2019.Objeto – Os atendimentos/consultas serão realizados pelo profissional Marcos Henrique Malanga, médico especializado em Cirurgia 
Vascular, CRM 22130/RS, a contar de 12 de julho de 2019. Assinatura – 12 de julho de 2019.DÉCIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 104/2016 – ADYL NET ACESSO A IN-
TERNET LTDA, CNPJ 06.061.646/0001-65, Pregão Presencial 39/2016.Objeto – Ficam incluídos na prestação de serviços de transporte de dados, através de fibra ótica visando a transmissão 
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digital para sinais de voz, dados e/ou vídeo, em circuito fechado, a sede nova da Secretaria da Saúde, rua João Pessoa, n° 622 e no Hospital de Caridade de Canela, av. Visconde de Mauá, 
n° 143.Valor – R$ 80,00 (oitenta reais) referente a instalação, R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) mensal. Assinatura – 12 de julho de 2019.QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
131/2018 – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., CNPJ 88.256.979/0001-04, Concorrência Pública 04/2018.Vigência – 09 de outubro de 2019.Assinatura – 12 de julho de 
2019.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 008/2019 – JOÃO BAZÁCAS CORRÊA 40706338049, CNPJ 15.843.848/0001-50, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, III.Vigência – 09 
de agosto de 2019. Assinatura – 15 de julho de 2019.QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 077/2016 – IRMÃOS RODRIGUES LTDA, CNPJ 21.286.910/0001 52, Pregão Presencial 
12/2016.Vigência – 16 de julho de 2020.Assinatura – 16 de julho de 2019.QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 086/2016 – LABORATÓRIO ALFA LTDA, CNPJ 92.860.667/0011-54, 
Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Vigência – 08 de agosto de 2020. Assinatura – 16 de julho de 2019.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 183/2018 – NETFIVE INFOR-
MÁTICA LTDA, CNPJ 09.414.563/0001-09, Pregão Presencial 42/2018.Vigência – 01 de agosto de 2020.Assinatura – 16 de julho de 2019.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
190/2018 – NETFIVE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 09.414.563/0001-09, Pregão Presencial 42/2018.Objeto – O valor mensal a ser pago passa a ser de R$998,00 (novecentos e noventa e oito 
reais), por vaga em regime Asilar. Vigência – 07 de agosto de 2020.Assinatura – 16 de julho de 2019.TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 083/2016 – MARIA AUGUSTA MAR-
QUES DE MELLO, CPF 400.034.500-15, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Valor – R$ 1.260,00 (hum mil, duzentos e sessenta reais) mensais. Vigência – 01 de julho de 2020.Assinatura – 17 
de julho de 2019.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 197/2018 – SINOSCOM – RADIODIAGÓSTICO COMPUTADORIZADO LTDA, CNPJ 94.318.631/0001-05, Inexigibilidade 
de Licitação, art. 25, Caput. Vigência – 13 de agosto de 2020.Assinatura – 18 de julho de 2019.SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 66/2019 – OWS CONSTRUTORA LTDA ME, 
CNPJ 23.872.730/0001-88, Tomada de Preços 03/2019.Objeto: Fica incluído e suprimido da Cláusula Primeira – Do Objeto do referido Contrato, os serviços especificados nas planilhas que 
fazem parte do presente processo. Valor: R$ 21.692,16 (vinte e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos). Assinatura – 24 de julho de 2019.SEGUNDO ADITIVO 
AO CONTRATO NÚMERO 207/2018 – JRS TURISMO LTDA, CNPJ 02.400.185/0001-57, Concorrência Pública n.º 02/2018. Vigência – 27 de Agosto de 2020. Assinatura – 24 de Julho de 
2019.TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 126/2017 – JRS TURISMO LTDA, CNPJ 02.400.185/0001-57, Concorrência Pública n.º 02/2018.Vigência – 09 de Agosto de 2020.Assi-
natura – 25 de Julho de 2019.SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 118/2017 – ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA-EPP, CNPJ 04.210.265/0001-75, Pregão Presencial 
45/2017.Vigência – 01 de Agosto de 2020.Assinatura – 25 de Julho de 2019.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 80/2019 – CHULIPA AVALIAÇÕES S/S, CNPJ 74.913.013/0001-
98, Dispensa de Licitação Art. 24 I. Objeto– Fica incluído na Cláusula Primeira – Objeto, do referido Contrato, as seguintes ruas: Rua Londres, Rua Dom João VI e Rua Dom Pedro I e Rua 
Laura Montenegro. Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais) Vigência– 30 de Agosto de 2019.Assinatura: 26 de Julho de 2019.QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 122/2018 – GO-
MES E FERREIRA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 23.025.558/0001-27, Tomada de Preços 02/2018.Objeto: Fica concedido o reajuste a Cláusula Primeira – Do Objeto do referido Contrato, os 
serviços especificados nas planilhas que fazem parte do presente processo. Valor– R$ 22.941,78 (vinte e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos).Assinatura: 
31 de Julho de 2019.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 139/2019 – JOCELITO BERTI, DAP RS 43044080301142500000370, Chamada Pública 01/2019.Objeto–Fica incluído 
na aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, o seguinte quantitativo, conforme segue: Cebola Branca224Kg. Assinatura – 31 
de Julho de 2019.PRIMEIRO ADITIVO O CONTRATO NÚMERO 146/2019 – ADELAR FRANCISCO BEDIN, DAP RS SDW641534950341204171121, Chamada Pública 01/2019.Objeto- Fica 
incluído na aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, o seguinte quantitativo, conforme segue: Bergamota Comum 951KG, 
Laranja comum doce 500KG E Limão Bergamota 42KG.Assinatura – 31 de Julho de 2019.ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO  – ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE PELLA BETHANIA, CNPJ 
97.837.561/0001-81,Inexigibilidade, proc. jud. nº 041/5.09.0000018-4.Valor–R$ 3.350,00 (três mil, trezentos e cinquenta reais. Vigência – 30 de Junho de 2020.Assinatura – 31 de Julho de 
2019.  

Vitor Ferreira Muller
Secretário de Governança, Planejamento e Gestão

Canela, 01 de Agosto de 2019

CONTINUAÇÃO DAS SÚMULAS DA PÁGINA ANTERIOR

Vereadores Marcelo
Savi e Jonas Bernardo 

buscam criação do
PROCON em Canela

Ainda no mês de fe-
vereiro deste ano, o Pre-
sidente da Câmara de 
Vereadores de Canela, 
Marcelo Savi, em reu-
nião com o Conselheiro 
da  AGERGS (Agência 
Estadual de Regulação 
dos Serviços Públicos 
Delegados do Rio Gran-
de do Sul) e Presidente 
do Fórum Latino Ame-
ricano de Defesa do 
Consumidor (FEDC),  
Alcebiades Santini, tra-
tou de iniciar conver-
sas para a criação do 
Programa de Proteção e 
Defesa do Consumidor 
(PROCON), em Canela.

Diante deste en-
contro, e visando essa 
necessidade para o mu-
nicípio, Savi encami-
nhou um projeto de Lei 
Sugestão para criação 
do PROCON em Canela, 

e na última semana, re-
cebeu a notícia de que a 
Prefeitura está sim dan-
do andamento a este 
assunto, e que logo Ca-
nela poderá ter sua pró-
pria sede do PROCON.

Ainda neste em-
balo, o vereador Jonas 
Bohn Bernardo, enca-
minhou ao Poder Exe-
cutivo um Projeto de 
Lei Sugestão, sugerindo 

também a criação do 
órgão no município, e 
com isso, apresentando 
a total relevância desta 
ação para a comunida-
de e para os próprios tu-
ristas que estão sempre 
em grande número em 
Canela.

Obrigação
na Justiça
Vale lembrar que 

no início deste mês, 
o Ministério Público 
ajuizou ação contra a 
Prefeitura, obrigando a 
instalação do Procon. O 
promotor Paulo Eduar-
do de Almeida Vieira 
disse que havia ten-
tando uma negociação 
com a Prefeitura para 
a instalação do órgão, 
sem sucesso, ingressou 
com ação judicial.
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Sábado é dia
de Bocha

No último sábado 
(27), foi disputada a 6ª 
rodada do Campeona-
to Municipal de Bocha. 
Confira os resultados 
dos confrontos: AF-
CEEE “A” 1 x 2 Leodoro 
de Azevedo; Camêlos 
Bar 3 x 0 AFCEEE “B”; 
Bar da Siloca 1 x 2 Bar 
do Minigite; Santinha 0 
x 3 Amigos do Canastra 
e União Rancho Grande 
3 x 0 São José.

Amanhã será dis-
putada a 7ª rodada da 
competição. Jogando 
em casa, o Leodoro de 
Azevedo recebe o São 
José; o AFCEEE “A” vi-
sita o Camêlos Bar en-
quanto o AFCEEE “B” 
recebe o União Rancho 
Grande; O Bar da Siloca 
recebe o Santinha e fe-
chando a rodada, o líder 
Bar do Minigite enfren-
ta o Saiqui em casa.

Canela conta
com mais uma

quadra de esportes
Após a abertura do 

Ginásio do Santa Mar-
ta, o Centro de Eventos 
do Santuário de Cara-
vaggio recebe quadra 
esportiva. O Centro de 
Eventos do Santuário 
de Caravaggio de Cane-
la, também é quadra de 
futebol de salão e volei-
bol.

O local, que até 
então recebia apenas 
eventos sociais e o pú-

blico da Romaria e Fes-
ta, que ocorre no mês 
de maio, passa a ser 
mais uma opção para os 
grupos que gostam de 
bater uma bola.
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Consulado do Inter
vai movimentar a
região no sábado

Começando pela 
manhã de sábado (03), 
na Estação Campos de 
Canella, será realizada 
a exposição com acesso 
gratuito das taças dos 
títulos mais importan-
tes da equipe colorada. 
A exposição será inicia-
da às 10h, encerrando 
às 12h, além das taças, 
os canelenses poderão 
tirar fotos com o ôni-
bus do Inter que estará 
estacionado no Largo 
Benito Urbani, junto à 
Estação. Com o ônibus, 
será montada uma loja 
móvel para os colora-
dos adquirirem itens do 
clube do coração.

A programação do 
Consulado é retomada 
às 14h, onde um out-
door exaltando o Inter-
nacional e os torcedores 
canelenses será inaugu-
rado na rua Altenor T. 
de Souza, em frente a 
garagem da CVC.

Logo após, a pro-
gramação segue para o 
Estádio Dr. Pedro San-
der, onde a equipe do 
Serrano fará um jogo 
festivo contra a equipe 
do Consulado do Inter, 
que será uma mescla 
com integrantes do gru-
po, ex-atletas campeões 
mundiais de 2006 e 
personalidades que re-
presentam o Clube do 
Povo.

Os ingressos para o 
amistoso custam o va-
lor simbólico de 5 reais 

e um quilo de alimento 
não perecível, na en-
trada do estádio, será 
vendido alimentos para 
quem não levar de casa. 
Os alimentos e valores 
arrecadados serão des-
tinados ao Hospital de 
Caridade de Canela. O 
Consulado canelense 
ainda doará uma ca-
misa autografada por 
diversos jogadores para 
o HCC.

Às 18h30min, sain-
do do Laje de Pedra, 
acontece uma carrea-
ta, que seguirá até a 
frente da Igreja Matriz, 
que será iluminada de 
vermelho em homena-
gem ao clube. A carrea-
ta seguirá até o Saiqui, 
onde será recepcionada 
com a tradicinal ação 
da torcida colorada, as 
Ruas de Fogo, onde os 
torcedores iluminam a 
passagem da delegação 

colorada com sinaliza-
dores vermelhos.

Já no Saiqui, acon-
tece a 2ª Festa Consular 
do Inter, onde estarão 
diversas atrações. As 
atrações já confirmadas 
na festa são:

 A Banda do Inter, 
que regerá a festa com 
músicas cantadas pela 
torcida colorada; O 
Saci, o animado masco-
te que levanta a torcida 
em partidas disputadas 
dentro do Beira-Rio; 
o jornalista colorado 
Fabiano Baldasso e a 
presença dos ex-atletas 
colorados como os em-
blemáticos Perdigão e 
Adriano Gabirú.

Durante a festa, 
será sorteada uma ca-
misa oficial pela torcida 
organizada feminina 
Poder Feminino Colo-
rado para quem partici-
pou da rifa organizada 

pelo grupo. O Consula-
do ainda preparou um 
grande sorteio para 
quem se associar no 
clube durante a festa. 
O grupo sorteará uma 
camisa oficial autogra-
fada por todos os joga-
dores do atual elenco 
colorado, além disso, os 
novos sócios já saírão 
da festa portando a car-
terinha de sócio. Após a 
janta, a festa continua 
com a banda Duo Rock 
e o Grupo Virotchê, que 
embalarão o resto da 
noite.

Ainda há ingressos 
disponíveis a venda, 
os ingressos custam 
R$50,00 e são encon-
trados na Rede Mundi 
Bertuol, Esportique, 
Loja Grenal e na Casa 
dos Colchões. No local 
pouquíssimos ingres-
sos estarão disponíveis, 
garanta já o seu.
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Definido os
confrontos da
semifinal da

Segundona de
Futsal

Na última sexta-fei-
ra, (26), foi disputada a 
4ª rodada da Segunda 
Divisão do Campeona-
to Municipal de Futsal. 
Abrindo a rodada, o 
Manipulados da Serra 
goleou o SM Mármo-
res por 4 x 1, Wesley 
(2), Guilherme (1) e Gui 
Lopes (1) marcaram os 
gols da vitória. O so-
lítário gol do SM saiu 
dos pés do artilheiro da 
equipe, Bruno. A segun-
da partida da rodada 
também terminou em 
goleada, o Bola 8 atro-
pelou o Corínthians por 
6 x 0, Mateus (3), Pinça 
(2) e Espoleta (1) mar-
caram os gols da classi-
ficação.

Na segunda-feira 
(29), Rio Branco e Mer-
cenários empataram 
em 0 x 0. Na segunda 
partida da rodada o Te-
quila atropelou o Aveni-
da por 5 x 1, Dejair (3) e 
Tiago (2) fizeram os gols 
da vitória. Cristian des-
contou para o Avenida.

Por fim, fechando a 
fase de grupos, na quar-

ta-feira (31), o Mercená-
rios bateu o Avenida por 
3 x 2, Cristian (1) e Lu-
cas (1) marcaram para 
a equipe derrotada. Os 
gols da vitória do Mer-
cenários foram marca-
dos por Adriano (2) e 
Nicolas (1). Mesmo com 
a vitória, o Mercenários 
não conseguiu a classi-
ficação para a fase se-
mifinal. A segunda par-
tida da rodada foi entre 
Rio Branco e Tequila, 
ambas as equipes con-
seguiram a classificação 
para as semifinais, mas 
não foi uma partida 
com cara de amistoso. 
O Tequila bateu o Rio 
Branco por 3 x 1 com 
gols de Jonatas (2) e Jair 
(1), Patrick marcou o 
gol do Rio Branco.

Com a fase de gru-
pos encerrada, as semi-
finais ficaram definidas 
após o fim da rodada. 
Nos dias 05 de agosto e 
09 de agosto, Rio Branco 
x Bola 8 e Manipulados x 
Tequila são os confron-
tos. A fase final será dis-
putada no dia 12.
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Lavacar bate o Bola-Bola e é
campeão da Segundona de Campo

No último sába-
do (27), foi disputada a 
grande final da Segunda 
Divisão do Campeonato 
de Futebol de Campo 
de Canela. Lavacar e 
Bola-Bola fizeram cam-
panhas consistentes 
ao longo do semestre, 
merecendo estar na fi-
nal. Foi um grande jogo 
entre as equipes, preva-

lecendo o equilíbrio e 
um jogo de força física. 
O Lavacar conseguiu 
furar a forte defesa do 
Bola-Bola, o que levou 
o time a vitória, Pêra e 
Mateus marcaram os 
gols do título. A partida 
terminou 2 x 1 para o 
Lavacar, que comemo-
rou muito após o apito 
final.

Campeão – Lavacar

3º Colocado – União 
Rancho Grande

Vice-Campeão – Bola-Bola

Disciplina – Lavacar

Destaque da Final – 
Tonho (Lavacar)

Goleador – Darlan 
(Bola-Bola)

Goleiro Menos Vaza-
do – Roberto (União 

Rancho Grande)
Melhor Treinador – 

Deividi (Lavacar)

Revelação –
Elisandro (União)
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Em confronto da parte
de cima da tabela o Bola 8

bate Tequila pelo Veterano
Na última terça-fei-

ra (30), foi disputada a 
9ª rodada da categoria 
Veterano do Campeo-
nato Municipal de Fut-
sal. Abrindo a rodada, o 
Bola 8 venceu o Tequila 
no confronto direto na 
parte de cima da tabela. 
O Bola 8 venceu a par-
tida por 2 x 1, com gols 
de Rodrigo Gralha (1) e 
Negão (1), o gol de hon-
ra marcado pelo Tequi-
la foi marcado Jair (1). 
Com o resultado, o Bola 
8 chegou a 9 pontos se 
mantendo na 3ª coloca-
ção. O Tequila mesmo 
com a derrota se mante-
ve na 2ª colocação, mas 
viu a chance de brigar 

pela liderança se dis-
tanciar. A equipe tem 10 
pontos conquistados.

Em um jogo cheio 
de gols, o Mercado Tiri-
rica (foto) foi superior ao 
AFCEEE, vencendo por 

5 x 3. Juliano (3) Marcou 
um Hat-trick e Douglas 
(2) bisou na noite. Os 
gols da equipe derrota-
da saíram dos pés de Jo-
nas (1), Paulo Rangel (1) 
e Tiago. Com a vitória, o 

Mercado Tiririca assu-
me a 4ª colocação com 9 
pontos, o AFCEEE segue 
sem vitórias na com-
petição, com apenas 1 
ponto conquistado e na 
vice-lanterna.
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Tenente Coronel Glauco
assume o comando

regional da BM na Serra
Oficial foi comandante do 1º BPAT de 2014 a 2016

Na tarde de quarta-
feira (31), o Tenente Co-
ronel Glauco Alexandre 
Braga assumiu o Co-
mando Regional de Po-
lícia Ostensiva da Serra 
(CRPO Serra), que tem 
sede em Caxias do Sul.

O Tenente Coronel 
Glauco trabalhou na Re-
gião do 1º Batalhão de 
Policiamento em Áreas 
Turísticas (1º BPAT) por 
mais de 20 anos, onde 
foi comandante da Uni-
dade de Maio de 2014 
até Julho de 2016.

O oficial, que é mo-
rador de Canela, assu-
me no lugar do Coronel 
Ricardo Fraga Cardoso 
que foi para a reserva.
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Glauco, com a família

Homem é preso
por roubo em 
São Francisco

de Paula
A Polícia Civil, atra-

vés das Delegacias de 
Polícia de São Francisco 
de Paula e de Gramado, 
com apoio da Brigada 
Militar local, prendeu, 
no último sábado (27), 
preventivamente, indi-
víduo, com 38 anos de 
idade, no bairro Santa 
Isabel, o qual está envol-
vido no roubo ocorrido 
no dia 26, na localidade 
da Várzea São João, na 
RS-020, interior do Mu-
nicípio de São Francis-
co de Paula, ocasião em 
que as vítimas foram 
surpreendidas, à tarde, 
por quatro assaltantes 
que vestiam camisetas 
da Polícia Civil.

A investigação apu-
rou que o investigado 
conhecia a rotina da fa-
mília da vítima, pois já 
havia prestado serviço 
a eles, aproveitando-se, 
assim, das informações 
que dispunha acerca da 
movimentação na Fa-
zenda. Na ação crimi-

nosa foram subtraídos 
dinheiro e uma arma de 
fogo.

Outros indivíduos 
estão sendo investiga-
dos pela Polícia Civil.

A Delegada de Po-
lícia Fernanda Seibel 
Aranha e o Delegado 
Gustavo Barcellos, res-
pectivamente das Dele-
gacias de São Francisco 
de Paula e de Gramado, 
ressaltaram que crimes 
cometidos com violên-
cia e grave ameaça são 
tratados com priorida-
de. A Delegacia de Polí-
cia de Gramado apoiou 
à Delegacia de Polícia 
de São Francisco de 
Paula, tendo em vista 
que a vítima possui pro-
priedade em São Fran-
cisco e residência em 
Gramado.

A atuação integra-
da da Polícia Civil na 
região fortaleceu a in-
vestigação a qual segui-
rá com outras diligên-
cias.

FOTO: REPRODUÇÃO

Casal é preso suspeito de
diversos roubos na região

Operação conjunta da Polícia Civil de Canela e
Gramado identificou grupo de criminosos

A Polícia Civil, em 
ação conjunta das De-
legacias de Polícia de 
Gramado e Canela, 
prendeu, na manhã do 
último dia 26, um casal 
apontado como res-
ponsável pela prática 
de cerca de dez roubos 
nas duas cidades. Os 
criminosos foram pre-
sos em uma residência 
localizada em área in-
vadida, no antigo lixão 
do Bairro Santa Marta, 
em Canela, onde cos-
tumam pernoitar na 
casa de familiares. Os 
dois, que são de Cane-
la, foram identificados 
como autores de rou-
bos a pedestres realiza-
dos no centro de Canela 
e no Bairro Carniel, em 
Gramado, na divisa en-
tre os dois Municípios. 
Outros adolescentes, 
também identificados, 
participaram da ação.

As investigações, 
realizadas em con-

junto entre os órgãos 
policiais de Canela e 
Gramado, identifica-
ram o grupo como sen-
do autores de cerca de 
dez roubos, apurando 
a participação de ado-
lescentes e dois maio-
res de idade, sendo um 
homem e uma mulher, 
os quais foram pre-
sos preventivamente 
na manhã de hoje por 

força de mandados de 
prisão obtidos pela Po-
lícia Civil de Gramado. 
Ela foi encaminhada ao 
Presídio de Caxias do 
Sul e ele ao Presídio Es-
tadual de Canela. 

Eles praticavam 
roubos – quando há 
emprego de violên-
cia ou grave ameaça 
à vítima – a pedestres, 
geralmente à noite ou 

durante a madruga-
da, quando as vítimas 
saíam de festas ou vol-
tavam do trabalho. Os 
crimes aconteciam 
com emprego de faca, 
facão, pedaços de pau 
e uma arma de plás-
tico, impondo medo 
e violência contra as 
vítimas, que tinham 
dinheiro e celular rou-
bados.
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Traficante de 18 anos é
preso no centro de Canela
Na noite de domin-

go (28), por volta das 
21h50min, a Brigada 
Militar de Canela abor-
dou dois indivíduos em 
atitudes suspeitas na 
Rua Sete de Setembro, 
no Bairro Centro.

Em revista pessoal 
foi encontrado com 
um deles um tablete de 
maconha pesando 216 
gramas, além de uma 

quantia em dinheiro.
O jovem de 18 anos 

possui antecedentes 
por furtos e já havia 
sido preso pela Brigada 
Militar no último dia 12 
deste mês, também por 
tráfico de drogas, na 
oportunidade com 129 
gramas da substância.

Ele foi preso em fla-
grante e encaminhado 
ao presídio de Canela.
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Travou
de novo!

Canela e o Ronco do Bugio
Nesta semana, São 

Chico abriu inscrições 
para a 28ª edição do 
Ronco do Bugio, festi-
val que ocorre na cida-
de desde 1986. É bem 
verdade que em alguns 
anos o festival não foi 
realizado, mas a cidade 
serrana leva adianta a 
missão de manter um 
festival, coisa bem di-
fícil nestes tempos de 
cortes de verbas para 
eventos e falta de patro-
cínios.

O Ronco é um festi-
val especial, pois exalta 
o ritmo nascido em São 
Chico (não ligo pras 
teorias da conspiração 
que dizem o contrário). 
É o único do Rio Grande 
do Sul onde só podem 
participar concorrentes 
que executem o mesmo 
ritmo musical, ou seja, o 
bugio.

Música canelense 
no Ronco
E para quem não 

sabe, Canela tem uma 
forte ligação com o fes-
tival serrano.

Na primeira edição, 
em 1986, uma música 
canelense � cou em 2º 
lugar, atrás apenas de 
“Levanta Bugio”, inter-
pretada por Leonardo e 
Os Serranos.

Trata-se de Pinhei-
ro Gringo, com letra de 
Eriam Fogaça e música 

Fátima Gimenez acompanhada do Grupo Tempero defendendo
a música Pinheiro Gringo, de Eriam Fogaça e Larte Fortes

E por falar em festival

de Laerte Fortes, ambos 
falecidos, infelizmente. 
A canção foi interpre-
tada por Fátima Gime-
nez, que foi escolhida 
como melhor intérpre-
te. Acompanhando a fa-
mosa cantora, o grupo 
Tempero, que tinha os 
canelenses João Batista, 
na gaita, Laerte Fortes, 
no violão, e Paulo Kor-
ndorfer no contrabaixo.

A letra fala da inva-
são do tal “pinus” nos 
campos de cima da ser-
ra.

Se você quiser con-
ferir a canção, lá no Por-
tal da Folha, nesta colu-
na, tem a música para 

ouvir e baixar, em duas 
versões.

Canela poderia
ter recebido o
Ronco do Bugio
O gaiteiro Edson 

Dutra, de “Os Serra-
nos”, queria realizar o 
evento em sua cidade, 
Bom Jesus, obteve res-
posta negativa, pois lá 
já havia um festival, o 
Acordo, então, tentou 
São Francisco de Paula. 
Recebeu uma negativa.

“Ofereci a ideia do 
festival para o prefeito 
de São Francisco, Luiz 
Antônio Salvador, que 
disse não ter verba. Fui 

a Canela, fi z a mesma 
proposta e recebi a mes-
ma resposta. Voltei cha-
teado para Porto Alegre. 
No outro dia, tinha um 
carro da prefeitura de 
São Chico para me le-
var de volta à cidade. O 
prefeito fi cou sabendo 
que estive em Canela, se 
arrependeu e abraçou o 
festival”, relatou Edson 
Dutra, ao Jornal Pionei-
ro em 2015.

Azar de Canela e 
sorte de São Chico. Mas 
a� nal, tudo certo, pois 
nossos vizinhos serra-
nos vem realizando o 
Ronco do Bugio desde 
então.

E por falar em Fes-
tival, vai um “aí que eu 
me re� ro”, para os se-
cretários Angelo San-
ches e Luciano Melo.

O primeiro, apesar 
de ser vascaíno, opor-
tunizou o FestBandas, 
mostrando nossos ta-
lentos locais.

O segundo, esse 
sim é gremista, está aí 
com a segunda edição 
do Festival de Intérpre-

tes.
Os festivais são um 

excelente atrativo cul-
tural e, mais que isso, 
uma grande oportuni-
dade para os músicos 
mostrarem o seu traba-
lho.

Uma pena que ain-
da não foi este ano que 
Canela fez o seu gran-
de festival de músicas 
autorais, mas acredito 
que chegaremos lá!

Toda semana
é assim!

Será o Facebook
ou o André no 

Grêmio!

Gramado
Summit
Iniciou quarta e 

encerra hoje o Grama-
do Summit, um evento 
que mostra o quanto 
a região está antenada 
em novas tecnologias, 
ou conectada, se você 
preferir. Todas as cida-
des têm programas para 
startups e querem sur-
far na onda de empre-
sas de tecnologia.

Gramado, com a 
Rossi & Zorzanello, 
sempre na vanguar-
da, cria na cidade este 
evento, coisa para a re-
gião se orgulhar.

Sucesso e vida lon-
ga ao Gramado Summit.

Caxias, nem lá, nem cá
Quem acompanha 

administração pública 
já viu seguidamente a 
teimosia política pre-
judicar municípios. Foi 
o caso da tentativa de 
Caxias do Sul em fazer 
parte da Região das Hor-
tênsias. O prazo para a 
entrega de informações 
e documentação para o 
Mapa Turístico Brasilei-
ro encerrou à meia-noi-
te de terça (30), assim, a 
Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico e 

Turismo do Estado não 
validou a integração do 
município à Região das 
Hortênsias, como pre-
tendia a Prefeitura.

O prejuízo é grande, 
“a omissão do municí-
pio vai acabar retirando 
por dois anos de uma 
região e de outra, sem 
acesso a � nanciamen-
to a verba de turismo”, 
disse Rodinei Candeia, 
agente setorial da PGE 
na Sedetur ao Jornal 
Pioneiro.
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