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Além do afastamento do secretário municipal,
MP pede a devolução de cerca de R$ 3 milhões por
irregularidades no contrato de recolhimento do lixo
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Canela terá Procon
até fevereiro de 2020
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Acordo judicial aconteceu
na última quarta-feira
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As difi culdades nas cidades.

“Como tem gente que olha e não vê,
também tem gente que ouve, mas não
escuta. Será por força dos interesses,
por preocupação ou por distração”. Curiosidades.

• O feijão é uma fonte de nutrientes, conside-
rado no Brasil como alimento básico para a popu-
lação. Reduz o colesterol ruim, ajuda você a � car 
magro, diminui o risco de desenvolver câncer e 
diabetes, e muito mais.

Excelente fonte de minerais, como o ferro, que 
ajuda a combater a anemia, o carboidrato encon-
trado nele garante energia. A � bra da leguminosa 
regula o intestino e a proteína, colaborando na 
construção muscular.

• O vinho tinto possui uma rica combinação de 
� avonóides, resguardando os radicais livres, pro-
tegendo contra diabetes tipo 2, obesidade, câncer, 
doenças cardiovasculares e derrames, comuns nos 
hipertensos.

Em nossa cidade.

• Para nossa cidade crescer com sustentabili-
dade, canelense, continue comprando e utilizando 
a prestação de serviços daqui.

• Na faixa de segurança, Motorista, pare! Res-
peite o Pedestre.

O transporte e a fal-
ta de mobilidade é um 
problema recorrente 
nas cidades. Os conges-
tionamentos pioram a 
qualidade do ar e cau-
sam grande número de 
mortes no trânsito. São 
algumas das diversas 
consequências da falta 
de planejamento nesta 
área.

A criação de ciclo-
vias é uma alternativa 
encontrada por diver-
sos países a exemplo da 
Dinamarca (Copenha-
gen), onde todos os dias 
55% dos moradores da 
cidade vão para o traba-

lho de bicicleta.
Em conjunto, eles 

pedalam mais de 1.170 
mil quilômetros por 
dia. Lá existem cerca de 
350 km de ciclovias na 
cidade, além de outros 
40 km de “ciclovias ver-
des” para lazer.

Aqui perto, em Bo-
gotá (Colômbia), mais 
de 1 milhão de pas-
sageiros viajam pelo 
Transmilênio por dia e 
outras 100.000 mil pes-
soas utilizam os 340 km 
de ciclovias para se lo-
comover na cidade.

No Brasil o estado 
que mais tem ciclovias é 

o Rio Grande do Sul, � -
cando o maior número 
de vias na nossa capital 
(Porto Alegre), conside-
rado pelos ciclistas, um 
número insigni� cante.

Benefícios do
uso da bicicleta.
E c o n o m i c a m e n -

te, a bicicleta tem bai-
xo custo de aquisição e 
manutenção, com gran-
de e� ciência e um con-
sumo de energia peque-
no. Contribuindo para a 
saúde, pois o motor da 
magrela é o próprio cor-
po. Provado por estudos 
cientí� cos que pessoas 

� sicamente ativas ten-
dem a apresentar me-
nos doenças.

Socialmente, a bici-
cleta é o veículo indivi-
dual que mais atende ao 
princípio da igualdade, 
acessível a quase todas 
as camadas econômica 
e disponível a todas as 
idades e condições físi-
cas.

Pesquisas com-
provam que para dis-
tâncias de até 5 km em 
áreas mais adensadas 
da cidade a bicicleta é o 
transporte mais rápido 
com menos necessida-
de de espaço público.

DIA DOS PAIS
O Dia dos Pais foi 

criado para homena-
gear e agradecer aos 
pais por sua dedicação 
total aos � lhos, forta-
lecendo os laços fami-
liares e incentivando 
demonstrações de cari-
nho.

Existem várias his-
tórias sobre a origem do 
Dia dos Pais. O primeiro 
registro de que se tem 
notícia é um cartão de 
argila esculpido há cer-
ca de 4.000 anos na Ba-
bilônia, em que um ho-
mem chamado Elmesu 
deseja a seu pai saúde, 
sorte e muitos anos de 
vida.

A versão mais acei-
ta sobre o surgimento 
da data comemorativa 
moderna é a que atribui 
sua criação à america-
na Sonora Louise Smart 
em homenagem a seu 
pai, William Jackson 
Smart, um veterano da 
Guerra Civil.

 A mãe de Sonora 
faleceu ao dar à luz a 
seu sexto � lho, e Wil-
liam teve que criar e 
educar os seis � lhos 
apenas com sua ajuda 
(na época, ela tinha 16 
anos).

Já adulta, sua ad-
miração pelo pai só 
crescia, pois ele ainda 
conseguia superar sozi-

> Edital de Casamento nº 6175 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: JOÃO BATISTA CORREA, nat-
ural deste Estado, nascido nesta Cidade, motoboy, 
divorciado, domiciliado e residente na Rua Dom Pe-
dro II, nº 729, Centro, nesta Cidade e MARIA LIRIA 
DOS REIS PEREIRA, natural deste Estado, nascida 
na Cidade de São Francisco de Paula, hoteleira, di-
vorciada, domiciliada e residente na Rua Primeiro 
de Janeiro, nº 731, Bairro São José, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma 
da lei.

Canela, 06 de Agosto de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

nho todas as di� culda-
des que surgiam em sua 
vida. Sonora decidiu 
criar a data quando co-
meçou a se popularizar 
o Dia das Mães, idea-
lizado pela americana 
Anna Jarvis em 1907.

Com o apoio de en-

tidades cristãs, em 1910 
ela organizou a primei-
ra celebração do Dia 
dos Pais na cidade de 
Spokane (Washington), 
onde a família morava. 

A data escolhida foi 
19 de junho, aniversário 
de William Smart. 

> Edital de Casamento nº 6176 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: DIEGO RAFAEL DE SOUZA, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, auxiliar 
administrativo, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua General Ernesto Dornelles, nº 593, nesta Cidade 
e MARIANA SIMON DA SILVA, natural deste Esta-
do, nascida na Cidade de Campo Bom, estagiária, 
solteira, domiciliada e residente na Rua General 
Ernesto Dornelles, nº 593, nesta Cidade. Quem con-
hecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 06 de Agosto de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6177 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: ELI DE SOUZA, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de Sobradinho, aposen-
tado, divorciado, domiciliado e residente na Rua Pe-
dro Bisol, nº 62, Bairro Vila Boeira, nesta Cidade e 
MARCIA ABIGAIL NEGRI, natural deste Estado, nas-
cida na Cidade de Gramado, promotora de vendas, 
divorciada, domiciliada e residente na Rua Pedro 
Bisol, nº 62, Bairro Vila Boeira, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 07 de Agosto de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora



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

Curso: Execução Penal - da Teoria à Prática
Data: 16 a 30 de agosto de 2019
Horário: sexta-feira, das 18h30min às 
22h30min, e sábados, das 8h às 12h
Inscrições até 11 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

Curso: Desmistificando Vitaminas:
da Química à Clínica
Data: 23 e 24 de agosto de 2019
Horário: sexta-feira, das 18h30min às 
22h30min, e sábado, das 8h às 12h e das 
13h30min às 17h30min
Inscrições até 18 de agosto de 2019

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

Curso: Conto Fotográfico
Data: 5 de setembro a 10 de outubro de 2019
Horário: quintas-feiras, das 19h às 21h
Inscrições até 30 de agosto de 2019

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

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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Rotaract Club de Canela
realiza doação de alimentos 

ao Centro Social Padre Franco
Na última segun-

da feira (05), o Rotaract 
Club de Canela realizou 
a entrega de alimentos 
ao Centro Social Pa-
dre Franco, que atende 
atualmente cerca de 
180 alunos, entre crian-
ças e adolescentes. Es-
ses alunos participam 
de reforços escolares e 
outras oficinas, no tur-
no inverso da escola.

A ação promovida 
pelo Rotaract para a ar-
recadação ocorreu no 
dia 27 de julho, contan-
do com a parceria da fi-
lial de Canela do Super 
Rissul e colaboração da 
Cacau Gramado Cho-
colate.
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AFCEEE organiza
jantar-baile de fim de ano

A partir desta se-
mana, a Associação 
dos Funcionários das 
CEEE - Delegacia de 
Canela - já dispõe de 
convites para o seu 
tradicional jantar-bai-
le de fim de ano, que 
está na sua 29° edição. 
O evento acontecerá 
na sexta-feira do dia 06 
de dezembro no Clube 
Serrano. O convite cus-
ta R$ 330,00, com 50% 

de desconto para as-
sociados da AFCEEE e 
pode ser parcelado em 
até 5 vezes. 

Para adquirir seu 
convite, entre em con-
tato pelo telefone (54) 
3282.1838, pelo What-
sApp (54) 99132.4225, 
ou pelas redes sociais 
da AFCEEE no Face-
book (afceeecanela) e 
Instagram (@afceee.
canela).
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No dia 18 de agosto (domingo), às 
11h, o presidenciável Ciro Gomes esta-
rá participando de uma reunião-almo-
ço promovida pelo PDT de Canela. A re-
cepção será feita pelo presidente Gino 
Bazzan. O encontro também contará 
com a presença do presidente nacional 
do partido, Carlos Lupi, a presidente da 
Ação da Mulher Trabalhista, Miguelina 
Vecchio, o presidente estadual Pompeo 
de Mattos, além de deputados estaduais 
e federais. Filiados do partido, simpati-
zantes e a comunidade de toda a Região 
das Hortênsias estão convidados a par-
ticipar deste encontro com importantes 
lideranças pedetistas. O local do evento 
será confirmado em breve.

Ciro Gomes participará
de encontro em Canela
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A Apae Canela está 
organizando a sua II 
Corrida e Caminhada: 
Correndo por um sorri-
so.  O evento acontece-
rá no sábado (24), com 
largada às 8h30min em 
frente a Apae, sendo os 
percursos de um quilô-
metro para a caminha-
da e três quilômetros e 
8,8 quilômetros para a 
corrida.

O objetivo da ação 
é angariar fundos para 
a entidade, que no 
ano de 2018 realizou 
em torno de 13.000 
atendimentos clínicos 
prestando um grande 
serviço à comunidade 
canelense.

A corrida faz parte 
da programação da Se-
mana Nacional da Pes-
soa com Deficiência In-
telectual e Múltipla que 
ocorre todos os anos de 
21 a 28 de Agosto nas 
Apaes em todo o Brasil.

As inscrições po-

Apae Canela realiza 
sua segunda Corrida

e Caminhada
FOTO: REPRODUÇÃO

dem ser feitas na Apae 
Canela e nas acade-
mias locais até a próxi-
ma sexta (9), com o va-
lor de R$50,00 com kit 
de camiseta, brindes e 
medalha.

O evento está sen-
do realizado através 
de apoiadores e pa-
trocinadores, como 
Prefeitura Municipal 
de Canela, Academia 
WN Fitness, Emporio 
das Tintas e Ferragens, 
Restaurante Dona Ful-

lana, Sicredi Pionei-
ra, Grupo Escoteiros 
Abaete, TS Silvestrin, 
Mundo Gelado, Ello 
Eventos, MP Mate-
riais de Construção, SP 
Imobiliária, Biscoiteira 
Dauper, Hotel Laghet-
to, Ello Eventos, Sicoob 
Ecocredi, Florybal 
Chocolates, Voges & 
Barbacovi Advogados 
e a organização deste 
evento está acontecen-
do em conjunto com os 
Corredores do Bem.

Alex Duarte apresenta
a palestra “Como

empoderar pessoas 
com deficiência?”

No próximo dia 9 
haverá uma palestra 
gratuita sobre como 
empoderar pessoas com 
deficiência, às 19h, no 
salão da Coopec, com 
Alex Duarte, diretor do 
projeto Cromossomo 
21, que já ajudou pes-
soas com Síndrome de 
Down através de livros e 
filmes. Também haverá 
sessão de autógrafos do 
livro 'Como empoderar 
pessoas com deficiên-
cia', escrito por ele.

"Viver uma vida 
com mais autonomia 

e independência são 
metas perfeitamen-
te alcançáveis para as 
pessoas com deficiên-
cia. Essa obra oferece ao 
leitor uma descoberta 
extraordinária de como 
a interação com o meio 
pode melhorar o desen-
volvimento, a cognição 
e a autoestima de uma 
pessoa com deficiência.

Se você é pai, mãe, 
professor, empresário 
ou alguém que dese-
ja empoderar pessoas 
com síndrome de Down, 
autismo ou outra de-

ficiência, este livro vai 
ajudá-lo a aplicar fer-
ramentas e ações di-
dáticas para que esta 
mudança aconteça. Uti-
lizando exemplos mar-
cantes e baseados na 
Expedição 21 (Primeira 
Imersão de Pessoas com 
Deficiência da Améri-
ca Latina), Alex Duarte 
descreve os 5 passos do 
Empoderamento Pes-
soal, que ajudaram jo-
vens com deficiência a 
alcançar uma vida com 
mais autonomia e pro-
tagonismo."
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O Senac Gramado está com ins-
crições abertas para a Oficina Culiná-
ria de Doces Finos. As aulas iniciam 
no dia 30 de agosto e serão realizadas 
nas sextas-feiras, das 13h30 às 17h30. 
A formação de 12 horas tem como ob-
jetivo oportunizar os conhecimentos 
das técnicas de preparo, montagem e 

decoração de doces para festas.
As inscrições podem ser feitas 

pelo site www.senacrs.com.br/gra-
mado ou presencialmente na esco-
la, localizada na rua São Pedro, 663, 
Centro. Mais informações pelos te-
lefones (54) 3286-4445 ou (54) 3286-
4453.

Senac Gramado oferece Oficina 
Culinária de Doces Finos

A ACIC promove 
nos dias 13 e 14 de agos-
to, o Curso de Camarei-
ra, que tem por objetivo 
capacitar os profissio-

nais da classe através 
de proposições de pro-
blemas, dinâmicas e 
discussões em grupo, e 
também fazendo a apli-

cação do conteúdo na 
prática.

Maiores infor-
mações no fone: (54) 
98121-7722.

Qualificação dos
Serviços de Camareira
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Prefeitura de Canela
suspende expediente por 

problema no servidor
A Prefeitura de Ca-

nela está, desde ontem 
(7), com um grave pro-
blema no sistema do 
servidor central que 
impossibilita qualquer 
pagamento eletrônico, 
geração de guias, den-
tro outros serviços.

Isso inviabili-
za principalmente o 
atendimento aos con-
tribuintes e devido ao 
fato, uma ordem de 
serviço suspendeu os 
trabalhos na tarde de 
ontem (8) e ao longo 
desta sexta-feira (9). 
Para recuperar a carga 
horária, os servidores 
trabalharão no sábado, 
24 de agosto, das 7h às 
13h.

A Secretaria de 
Saúde informa que, 

sem o sistema, as con-
sultas marcadas serão 
reagendadas, mas to-
das as unidades estão 
abertas para mais in-
formações e acolhi-
mento em casos de ur-

gência.
O Departamento 

de Tecnologia da In-
formação da Prefeitura 
trabalha para resolver 
o problema, mas existe 
a possibilidade da si-

tuação se estender até 
a próxima semana.

A Secretaria de 
Educação trabalha 
normalmente, assim 
como todas as Escolas 
Municipais.
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Vice-governador
estará em Canela 

para tratar da
segurança regional

A ACIC – Associação 
Comercial e Industrial 
de Canela recebe reu-
nião do Conselho Pró-
Segurança Regional 
Hortênsias – Entidades 
Civis, na próxima ter-
ça, 13, às 19h15min, no 
Grande Hotel Canela, 
com jantar.

A ideia é discu-

tir demandas e ações 
para a segurança regio-
nal, com a presença de 
Ranolfo Vieira Junior, 
Vice-governador e se-
cretário estadual de se-
gurança.

Confirmações ou 
informações com a 
ACIC, no (54) 3282-
1510.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Os vencedores do 2º Festival
de Intérpretes de Canela

Integrando a programação 26ª 
Festa Colonial aconteceu a 2ª edi-
ção do Festival de Intérpretes, que 
teve sua grande final na sexta-feira 
(2). Apesar do frio, o público se fez 
presente e conferiu as apresentações 
dos 23 candidatos nas categorias tra-
dicionalistas, kids e sertanejo.

Os finalistas foram avaliados por 
afinação, interpretação e performan-
ce por um corpo de jurados forma-
do por Francisco Rocha, Léo Dias, 
Fernando Gusen, Pepeu Gonçalves, 
Evandro Martins, Ataliba Gaiteiro e 
Jonas Gaiteiro.

O festival foi com a finalidade 

de incentivar a população canelense 
e da região a participar dos eventos 
culturais proporcionados pelos di-
versos segmentos da sociedade, além 
de revelar novos talentos.

O Festival de Intérpretes foi or-
ganizado pela Secretaria Municipal 
da Fazenda e Desenvolvimento Eco-

nômico.
Enquanto o grupo de jurados 

se reunia para soma das notas que 
elegeriam os vencedores o prefeito 
Constantino Orsolin realizou uma 
apresentação cantando músicas que 
fizeram parte de sua trajetória comu-
nitária no bairro Canelinha.

Confira os vencedores:

Categoria Tradicionalista
1º lugar – Tiago Wagner, de Gra-

mado, que cantou Homens e Cavalos 
(Chiquito e Bordoneio)

2º lugar – Serginho Lima, de Ca-
nela que cantou Batendo Água (Luiz 
Marenco)

3º lugar - Geverson Lima Valim, 
de Nova Petrópolis, que cantou Gaita 
do Belizário (Tchê Barbaridade)

Categoria Kids
1º lugar – Bernardo Bohn Flamia, 

de Farroupilha que cantou, Oh Dar-
ling (Beatles)

2º lugar - Ana Lívia Pinto Pereira, 
de Farroupilha, que cantou Anuncia-
ção (Alceu Valença)

3º lugar - Wallace Daniel Moraes 
Rocha, de Canela, que cantou Fogão 
de Lenha (Chitãozinho e Xororó)

Categoria Sertanejo
1º lugar – Regiane Alves Vieira, de 

Canela, que cantou Na Hora de Amar 
(Cleiton e Camargo)

2º lugar - Flávio e Maicon, de Ta-
quara, que cantaram Saudade (Chrys-
tian e Ralf)

3º lugar – Dejair Bohn, de Canela, 
que cantou Diz Pro Meu Olhar (Zezé 
de Camargo e Luciano).

Os campeões de cada catego-
ria receberam como premiação R$ 
800,00, mais troféu; 2º lugares, R$ 
500,00, mais troféu e 3º, R$ 300,00, 
mais troféu.
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Canela terá Procon
até fevereiro de 2020

Finalmente Canela terá Procon. 
O compromisso da Prefeitura ficou 
acertado em audiência de concilia-
ção realizada na última quarta (7), 
após o Ministério Público de Canela 
ter ajuizado ação de obrigação de fa-
zer contra o Município, com vistas a 
instalação do órgão de defesa do con-
sumidor.

Na audiência, o prefeito Cons-

tantino se comprometeu a enviar 
projeto de lei à Câmara de Vereado-
res, prevendo recursos para a im-
plantação e manutenção do Procon 
na cidade. No acordo, ficou ajustado 
que a instalação deve ocorrer até fe-
vereiro de 2020.

Ainda, a Prefeitura deve procurar 
o Procon Estadual para buscar auxílio 
com recursos e equipamentos.
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Ulbra com inscrições 
abertas para vestibular

de inverno 2019
O Polo da ULBRA 

EAD em Canela, na 
COOPEC, está com 
inscrições abertas 
para o vestibular de 
inverno – 2019. A pro-
va de redação pode 
ser agendada com 
o Polo até o dia 10 
de agosto. Também 
está aberto o ingres-
so para diplomados 
e por transferências. 
Com desconto de 40% 
em todo o curso para 
alunos diplomados 

e que irão fazer uma 
segunda graduação. 
Nas transferências 
o desconto é de 50% 
nas disciplinas do 
primeiro semestre. A 
ULBRA também está 
oferecendo descon-
to de 50% em todo o 
curso para pessoas 
com mais de 60 anos.  

Os cursos oferta-
dos são os Tecnólo-
gos em Gestão Am-
biental, Gestão da 
Produção Industrial, 

Gestão de Recursos 
Humanos, Gestão Fi-
nanceira, Gestão Pú-
blica, Processos Ge-
renciais e Sistemas 
para Internet. Os cur-
sos de Licenciatura 
em Pedagogia, Letras, 
Matemática, Física, 
Geografia, Biologia e 
História. E, também 
os cursos de Bachare-
lado em Administra-
ção, Contabilidade, 
Serviço Social e Teo-
logia.

Agência do BB de Canela 
completa 50 anos

A agência Canela do Banco do 
Brasil está completando 50 anos.

Uma comemoração está mar-
cada para o próximo dia 19, na pró-
pria agência. Segundo o gerente 

geral, Hebert Ramos, antes de ser 
agência, o BB tinha posto de aten-
dimento na cidade, o que mostra 
que a relação do banco com Canela 
é ainda mais antiga.
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Partidos e entidades se unem
em defesa do Parque do Caracol

Canela viveu um 
momento histórico 
na noite de ontem (7), 
quando reuniu repre-
sentantes de oito parti-
dos políticos e diversas 
entidades do município 
para debater o futuro 
do Parque Estadual do 
Caracol. O encontro su-
prapartidário, fruto de 
uma iniciativa do PDT e 
do secretário Luiz Clau-
dio da Silva (MDB), re-
sultou no lançamento 
de uma Carta Aberta de-
fendendo a renovação 
da concessão do Parque 
do Caracol ao Municí-
pio. O documento será 
entregue ao prefeito 
Constantino Orsolin, 
que não participou do 
encontro. Nesta sema-
na ganhou força a pos-
sibilidade do Governo 
do Estado privatizar o 
espaço público, em ra-
zão da crise nas finan-
ças públicas. A conces-
são do parque encerra 
em agosto de 2020.

O Parque do Cara-
col, além de principal 
fonte de arrecadação 
para eventos como o So-
nho de Natal (segundo 
maior evento natalino 
do país), tem seu valor 
histórico e um grande 
potencial turístico. Fo-
ram 350 mil visitantes e 
um faturamento de cer-
ca de R$ 5 milhões em 
2018. Deste valor bruto, 
80% fica com o Municí-
pio e 20% é repassado 
ao Estado. Perder o par-
que seria um retrocesso 
para Canela, afetando 

seu desenvolvimento e 
soando como um golpe 
na autoestima dos ca-
nelenses.

Presidente do PDT 
de Canela, Gino Bazzan 
afirma que o encontro 
foi o primeiro passo 
para uma mobilização 
que deve ganhar ainda 
mais força. “Consegui-
mos reunir diversos par-
tidos e entidades para 
uma causa conjunta. 
Isso mostra que a pacifi-
cação política funciona 
quando o interesse é Ca-
nela. Agora vamos mo-
bilizar ainda mais en-
tidades e a comunidade 
em geral para defender a 
renovação da concessão. 
Vamos entregar a carta 
ao prefeito Constantino 
Orsolin e levar essa de-
manda aos nossos depu-
tados na Assembleia Le-
gislativa”, destaca Gino.

O encontro contou 
ainda com a participa-

ção de representantes 
do MDB, PSL, PSDB, PT, 
PP, PTB e Cidadania. 
Também assinaram o 
documento integrantes 
da Fundação Cultural 
de Canela, Rotary Club 
de Canela, Associação 
Ecológica Canela (Asse-
can), Movimento Am-
bientalista da Região 
das Hortênsias (MARH), 
Associação Comercial 
e Industrial de Canela 
(ACIC), Amigos do Par-
que do Palácio, Fun-
dação Moã e Conselho 
Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente (Com-
dema).

Confira na íntegra 
o conteúdo da
Carta Aberta:
Nós, representan-

tes dos partidos polí-
ticos e entidades do 
município de Canela, 
conscientes da impor-
tância da união de to-

dos para a conquista 
das demandas da co-
munidade, manifesta-
mos nosso desejo para 
que a concessão do 
Parque Estadual do Ca-
racol seja renovada em 
2020 com o Governo do 
Estado do Rio Grande 
do Sul.

O Parque Estadual 
do Caracol, além de 
fonte de arrecadação 
para eventos como o 
Sonho de Natal (um 
dos maiores do país), 
tem seu valor históri-
co. Afinal, foi no en-
torno da cascata, um 
dos símbolos indisso-
ciáveis desta terra, que 
já no início do século 
passado prosperavam 
a hotelaria e a atividade 
madeireira que resul-
tariam nos dois gran-
des pilares a originar a 
cidade: a indústria e o 
turismo.

Enquanto a ma-

deira fazia a economia 
prosperar, o primeiro 
nicho de turismo se de-
senvolvia pelos lados 
do Caracol: o de saúde. 
Era para lá onde mé-
dicos orientavam seus 
pacientes a caminhar 
pelas matas durante a 
madrugada, a fim de 
buscar a cura contra 
doenças respiratórias.

A madeira e o turis-
mo, nos primeiros anos 
pós-emancipatórios, 
destacaram o município 
muito além dos limites 
regionais. A visibilidade 
de Canela não foi à toa, e 
isso levou o Governo do 
Estado a desapropriar 
a área do Caracol para 
transformar em uma re-
ferência para milhares 
de visitantes.

Hoje, não são pou-
cos os turistas a circular 
pelas nossas ruas, pelos 
parques, pela rede ho-
teleira, gastronômica 

e de entretenimento. E 
isso, certamente, é con-
tribuição do Parque Es-
tadual do Caracol, um 
dos ícones da cidade de 
Canela e responsável 
pelo fomento de opor-
tunidades que fizeram 
o município se destacar 
como um dos grandes 
destinos do país.

Se Canela chegou 
onde está, muito se 
deve ao Parque Esta-
dual do Caracol, cuja 
arrecadação chega a 
cerca de R$ 5 milhões 
por ano. Desse valor, 
R$ 1 milhão vai para o 
Estado, uma parceria 
justa considerada vital 
para o futuro de Cane-
la.

A não renovação 
da concessão seria um 
retrocesso para o muni-
cípio, não somente pela 
questão arrecadatória, 
mas por desconsiderar 
todo o contexto históri-
co-econômico pelo qual 
a comunidade cresceu e 
se desenvolveu ao longo 
das décadas. Da mesma 
forma, perdê-lo soaria 
como um golpe na au-
toestima dos canelen-
ses, que veem naquele 
pedaço de chão uma 
das identidades mais 
ricas de sua terra: a na-
tureza.

Por tudo isso, os 
partidos e entidades de 
Canela chamam toda a 
comunidade para essa 
luta que é de todos. O 
Parque Estadual do Ca-
racol não pode deixar 
de ser de Canela!

FOTO: GUSTAVO BAUER
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Canela comemora os resultados
da Temporada de Inverno

Em cerca de dois meses, cidade recebeu o maior público do ano, depois do Sonho de Natal.

Quem acompanha 
os eventos e as ativida-
des de Canela nos últi-
mos anos, tem percebi-
do o impacto direto do 
aumento de visitantes 
nas ruas, nos eventos e 
nos estabelecimentos 
comerciais. Neste ano, 
estima-se que quase 2 
milhões de turistas já 
tenham passado pela 
cidade, dos quais boa 
parte se hospedou e 
alimentou-se por aqui. 
Somente no Parque Es-
tadual do Caracol, nos 
meses de junho e julho, 
ingressaram 88.849 mil 
pessoas, segundo a Se-
cretaria Municipal de 
Turismo e Cultura, ges-
tora do atrativo. 

Na hotelaria, os 
números também mos-
tram um aumento na-
tural em relação ao in-
verno do ano passado. 
Segundo o presidente 
do Sindicato da Hote-
laria, Restaurantes, Ba-
res, Parques, Museus e 
Similares da Região das 
Hortênsias (SindTur), 
Mauro Sales, na região 
a ocupação ficou em 
50% em junho e 65% 
em julho. Os dados do 
sindicato confirmam as 
informações de Ditmar 
Bellmann, da Pousada 
Blumenberg, onde ocu-
pação de junho ficou 
em 54% e em julho 66%. 
“Temos muitos meios de 
hospedagem na região e 
isso nos afeta, mas a mo-
vimentação em Canela 

foi grande neste perío-
do”, pondera.

E para a gastrono-
mia, o inverno foi um 
prato cheio. A empresá-
ria Fernanda Chies, dos 
agitados Empório Ca-
nela, Magnólia e Férreo, 
não revela números, 
mas destaca a grande 
movimentação da ci-
dade, principalmente 
com as atrações na pro-
gramação da Estação 
Campos de Canella e da 
Praça João Corrêa.

Shows na Praça e 
Festa Colonial lotados

Responsável pela 
primeira vez pela Fes-
ta Colonial de Canela, 
a Secretaria Municipal 
de Turismo e Cultura 

celebra números nunca 
antes vistos no evento. 
Ao longo dos 16 dias da 
festa, a movimentação 
financeira gerou em 
torno de dois milhões 
de reais. Segundo os or-
ganizadores um público 
de 120 mil pessoas pas-
sou pelo espaço Canela 
Rural.

Nos finais de sema-
na, era quase impossí-
vel caminhar pela festa. 
“Nunca se viu tanta gen-
te frequentando nosso 
evento. Mesmo duran-
te a semana, as vendas 
foram sempre altas”, 
destaca o presidente do 
Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Canela, 
André Faes. 

O sucesso do even-

to foi tanto que a Se-
cretaria de Turismo e 
Cultura, com apoio da 
Emater e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, 
com total concenti-
mento dos expositores, 
anunciou que o evento 
em 2020 terá 25 dias de 
duração. “As 150 pes-
soas envolvidas direta-
menta na Festa Colonial 
nos deram respaldo a 
essa decisão”, destacou 
a Secretária Adjunto de 
Turismo e Cultura, Ale-
xandra Tabalipa de Oli-
veira.

Já no Multipalco, os 
shows promovidos to-
dos os finais de semana 
promoveram diversão 
aos participantes e lu-
cro aos comerciantes. 

“Mesmo nos dias de 
frio, o chopp foi uma 
boa pedida”, comenta 
Mateus Silva, da Cer-
vejaria do Farol. Foram 
cinco finais de semana 
seguidos com shows de 
Duca Leindecker, Guri 
de Uruguaiana, Tequi-
la Baby, Banda Dublê, 
Chimarruts e o Festi-
bandas, que envolveu 
a apresentação de 30 
bandas canelenses no 
Multipalco.

De junho a agosto, 
cerca de 600 mil pessoas 
passaram pela cidade. 
A decoração, os shows 
e a Festa Colonial de-
ram um colorido todo 
especial aos turistas: “A 
cidade de Canela é viva, 
é alegre, é dinâmica. Por 

isso todo mundo está 
vindo passear aqui”, 
celebra o prefeito Cons-
tantino Orsolin. 

Feiras dentro
e fora do Brasil
Paralelo a todos 

esses eventos, as ati-
vidades de promoção 
do Destino Canela não 
pararam. A Secretaria 
Municipal de Turismo 
e Cultura participou 
do Meeting Brasil e da 
Feira da AVIRRP. O pri-
meiro, passou por Uru-
guai, Argentina, Para-
guai, Colômbia e Peru 
em doze dias de intensa 
programação com pa-
lestras de capacitação 
e rodadas de negócio 
com agentes locais. Já 
a Feira da Associação 
de Agentes de Viagens 
de Ribeirão Preto foi 
um importante vetor de 
desenvolvimento com 
o interior de São Paulo. 
“Em dois meses, fizemos 
dois grandes eventos pa-
ralelamente na cidade, e 
ao mesmo tempo estive-
mos presentes em duas 
feiras que projetaram 
Canela no Brasil e na 
América Latina”, desta-
ca o secretário Ângelo 
Sanches. “Graças à uma 
equipe que não mede 
esforços para o sucesso, 
estamos cumprindo a 
nossa missão de promo-
ver a prosperidade de to-
dos os empreendimentos 
e cidadãos da cidade”, 
complementa.

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

CANELA: igrejacanela@gmail.com
Rua Tio Elias nº 653,  B. Leodoro Azevedo
Domingos às 10h | Terças e Sextas às 20h
GRAMADO: igrejagramado@gmail.com

Rua Francisco Comiotto, nº 70, Bairro Floresta
Domingos às 19h | Quartas às 19h 

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

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

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

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

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

Oração “Andar no Espírito
Ser pleno do Espírito Santo"  

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

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

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

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

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

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

Secretaria de Turismo
trabalha parcerias no
Paraguai para atrair

novo mercado
Representantes da 

Secretaria de Turismo 
e Cultura de Canela 
estão participando de 
uma Missão Internacio-
nal que está percorren-
do países da América 
Latina como Uruguai, 
Argentina, Paraguai, 
Colômbia e Peru. Além 
de divulgar os eventos 
que acontecem na cida-
de – como a 32ª edição 
do Sonho de Natal, a 
equipe está formatando 
parcerias para atingir 
novos mercados.

Na semana passada 
o secretário de Turismo, 
Ângelo Sanches, liderou 
um trabalho de capa-
citação em Assunção, 
capital do Paraguai, 
que reuniu cerca de 300 
operadores, agentes de 
viagens e influencia-
dores. Na ocasião, foi 
firmada uma parceria 
com o apoio do Gover-
no do Estado do RS e 
do diplomata brasileiro 
Roberto Parente, para 
aproximar os turistas 

paraguaios do destino 
Canela. "A intenção é 
desbravar um novo mer-
cado, atingindo um pú-
blico que busca quali-
dade e está procurando 
cada vez mais o Brasil", 
avalia o secretário Ân-
gelo Sanches.

Intercâmbio para 
troca de informações e 

capacitações
Uma comitiva pa-

raguaia deverá visitar 
Canela em breve para 
conhecer a cidade e os 
eventos. Paralelamente, 
uma equipe de Canela 
promoverá capacita-
ções e a promoção do 
destino no Paraguai. 
"Será um intercâmbio 
turístico, com trocas 

de informações entre 
as delegações. Este pri-
meiro contato já foi 
muito produtivo, pois 
promovemos Canela e 
os óculos 3D mais uma 
vez fizeram sucesso. Foi 
um grande passo para 
a concretização desta 
nova conexão", conclui 
o secretário Ângelo San-
ches.

FOTO: DIVULGAÇÃO

ACIC e Touche Cultural
apresentam novo conceito

do Sabores de Canela
O novo conceito do 10° Sabores de Ca-

nela será apresentado nesta sexta (9), em 
um café da manhã, às 8h30min, no Gran-
de Hotel Canela. Associação Comercial e 
Industrial de Canela (ACIC) e Touche Cul-
tural irão divulgar a proposta de gastro-
nomia com sustentabilidade que promete 
surpreender a comunidade. Com a partici-
pação de restaurantes e pousadas locais, o 
roteiro gastronômico será realizado de 1 a 
30 de setembro. O Petit Sabores, que ocorre 
de 28 a 30 de setembro, também terá uma 
programação alinhada com a temática sus-
tentável.

Para marcar os 10 anos, o evento passa 
a valorizar mais o que é produzido em Cane-
la do que propriamente a especiaria canela. 
Os estabelecimentos participantes serão 
desafiados a criar pratos com um ingredien-
te produzido por agricultores da região.
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Nome: Luciani Hinterholz.
Idade: 43 anos.
Filiação: Hedi Maria Hinterholz e Renato Luiz 
Hinterholz.
Formação: Ensino Superior Completo.
Trabalho: Sócia-Proprietária das lojas Da Lu 
Feminino e Plus Size e Da Lu Calçados e Aces-
sórios.
Fato marcante em sua vida: Nascimento da 
minha filha Júlia.
O que te deixa sem jeito: Tirar fotos.
Uma alegria: Tenho várias, sou muito grata.
Uma decepção: Atitudes e falta de reconheci-
mento.
Ponto forte: Determinação, batalho muito para 
alcançar meus objetivos.
Ponto fraco: Coração mole.
Cor preferida: Preto.
Prato preferido: Massa.
Bebida: Cerveja.
Esporte: Não pratico, mas amo jogar vôlei.
Hobby: Amo viajar, conhecer lugares e cultu-
ras.
Programa de TV: Séries.
Que fazer no domingo: Quando não estou tra-
balhando gosto de estar e sair com a família.
Animal de estimação: Nossa cachorrinha Mel.
Um filme: Milagres do Paraíso.
Uma música: Depende da ocasião.
Um livro: Sem medo de Viver.
Um defeito: Explosiva e exigente.
Uma qualidade: Dedicada as pessoas.
Uma saudade: Tenho muitas, tenho sempre e 
sempre terei de momentos bons e felizes que 
vivo.
Um sonho de criança: Sou uma eterna sonha-
dora.
O que mais admira numa pessoa: Gratidão e 
lealdade.
O que mais detesta numa pessoa: Arrogância.
O que tu mudaria em Canela: Amo Canela, 
vejo que estamos num momento de grande 
evolução, acredito que com a participação da 
comunidade e poder público chegaremos ao 
objetivo... Uma preocupação é a Área da Saúde.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: É a única forma de mudança.
Educação: Um meio para a mudança.
Religião: Creio em Deus e no Amor ao Próximo.
Amor: Total doação.
Família: Amo a minha e a que construí aqui em 
Canela, sentimento de nunca estar só.
Amizade: Bem mais precioso.
Casamento: É se permitir dividir um convívio 
diário.

*UM RECADO: O SEGREDO DA VIDA NÃO É 
TER TUDO QUE QUEREMOS, MAS AMAR E 
VALORIZAR TUDO QUE VOCÊ TEM.
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Luciani Hinterholz

:: 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) ::

Noah, 3 meses... fofura de super homem

4 meses da gatinha Bethina

Ensaio fofo de 1 aninho do Benjamin!

15 dias do fofo Noah Lodéa

Ontem, 8 foi os 2 aninhos do
gatinho Luiz Otávio. parabéns!

E cheio de estilo foi o ensaio do Ícaro
Guedine Dutra de 4 meses

FOTO: JÊNIFER LAUFFER
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47  publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

 Depois de dez dias divulgando Canela por 
cinco países, Angelo Sanches, Vinícius Rocha 
e Carlise Bianchi finalizam a missão no Peru, 

onde se reuniram com a presidente do Comitê 
Descubra Brasil, Norma de Navarro (centro).

Iany Menezes comemorou seus 15 anos
ao lado de seus pais Solange Menezes,
Cledemar Menezes e sua irmã caçula,

no Hotel Ritta Höppner

O cantinho mais pet friendly de Canela
prepara uma ação especial em prol dos
animais. O bistrô, livraria e loja Empório
Canela irá lançar um livro para arrecadar

fundos para o cuidado de cães abandonados
na cidade. Na foto, Fernanda Chies, Kiko

Kroef e o cão Happy.

FOTO: ADRIANA HÖPPNER

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

A patinadora canelense Isadora dos Santos, 
17 anos, aluna da D’arte Espaço Multicultural, 
subiu no lugar mais alto do pódio na 10° 
Copa André Kasper de Patinação Artística
no último fim de semana em Porto Alegre.

FOTO: SANDRO SEEWALD 

O Jardim do Amor é uma extensão de  outra 
atração romântica de Gramado, o Casamento 

dos Sonhos, que foi inaugurado em 2018 e 
tem inspiração nas divertidas cerimônias que 

acontecem em Las Vegas. Localizado na Avenida 
das Hortênsias nº 765, no bairro Bavária, o novo 
atrativo turístico pode ser visitado diariamente.

FOTO: SÉRGIO AZEVEDO

O CEO da Gramado Summit Marcus
Rossi comemora o sucesso do evento
que trouxe personalidades para palestrar,
numa imersão de 3 dias.

FOTO: GUSTAVO MEROLLI

NOTA: A MASERATI SÃO PAULO DESEMBARCA NESTE INVERNO NA CIDADE DE
GRAMADO RS, PARA RECEBER CLIENTES E VISITANTES NUM ESPAÇO LUXUOSO
DA MARCA. EM PARCERIA COM GRANDES MARCAS GAÚCHAS, O AMBIENTE SITUADO
NO CENTRO DA CIDADE TERÁ 150M² COM TODA IDENTIDADE VISUAL DA MASERATI.
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Maurício Rodrigues
e seu filhote Joaquim

Camila Gallas divando neste inverno

Arthur nasceu no dia 27 de
julho e já é o orgulho do pai Dion

Ferreira e da mãe Franciele
Luiz Carlos Camargo com

seu filhão Luccas

Giovanna e Flavio Rodrigues
na Semana dos Papais da

Oficina da Criança

Camila Gallas divando neste inverno

Todo encanto de
Venesa de Oliveira

FOTO: NAY HOFFMANN
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Campeiro!
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Foco no que interessa que a semana 
tem tudo para ser maravilhosa para 
você. Busque o prazer, divirta-se 
fazendo o que precisa ser feito. Céu 
favorável ao amor, a vida social e a 
criatividade. Vale a pena começar 
alguma coisa nova e fazer com que 
sua vida fique mais leve e feliz.

O céu da semana tem foco nos as-
suntos pessoais, amorosos e fami-
liares. Cuide de suas relações, esteja 
mais perto das pessoas queridas.
A semana pede cuidado com as
conversas mais difíceis. Caso você 
se sinta pressionado por alguém, 
peça mais tempo para pensar.

É hora de ter mais consciência so-
bre o que você quer, quais são seus 
valores e prioridades, e o que de 
fato quer para sua vida. Feito isso, 
sente, planeje melhor, ajuste a rota 
e siga em frente. Mas evite gastar 
sem ter planejado.

Você pode enfrentar alguns desafios 
que tem a ver com contratempos, 
imprevistos e mudanças nos planos. 
Mas não adianta sofrer demais por 
isso. Faça uma limonada de cada 
limão que a vida te oferecer. E per-
ceba que os resultados e facilidades 
também existem. Foco neles.

Comece algo novo. É hora de dar 
um novo passo, de tomar iniciativa, 
ser mais criativo e fazer alguma 
coisa acontecer. O Sol e o céu ilumi-
nam você neste momento, aprovei-
te. Os assuntos da casa e da família 
podem pedir mais atenção.

Tem muita coisa acontecendo den-
tro de você e pode ser sua chance 
de ter mais consciência sobre suas 
emoções e pensamentos e também 
para resolver conteúdo internos e 
até questões do passado. Repense 
suas amizades e tente estar perto 
apenas de quem faz bem pra você.

Semana ótima para estar com seus 
amigos e fazer coisas em grupo, 
reunir equipe, preferir fazer tudo 
em parceria. Os assuntos de trabalho 
pedem uma atenção extra porque há 
risco de perder prazos ou ter conver-
sas mais desafiadoras. Uma boa se-
mana para cuidar das suas finanças.

Os holofotes estão voltados para 
você, nesta semana que promete 
mais visibilidade e sucesso! O céu 
da semana pede atenção ao traba-
lho: foco no que é mais importante 
e faça seus projetos decolarem. 
Coloque mais energia naquilo que 
quer muito que aconteça. 

É hora de olhar para o futuro e 
fazer novos planos, renovando suas 
expectativas. A semana pede mais 
atenção à sua vida espiritual, e isso 
inclui mais conexão com sua in-
tuição. Mas antes de fazer grandes 
mudanças, pense duas vezes.

Uma ótima semana para as mu-
danças. Tente fazer alguma coisa 
diferente, sair da rotina, se reinven-
tar. Um bom momento para suas 
relações, que podem ficar mais pró-
ximas, apesar do risco de conversas 
mais difíceis e profundas. Ótima 
semana para estar com seus amigos.

Cuide bem de cada relacionamento 
que vale a pena. O céu da semana 
é bom para cuidar dos assuntos 
de trabalho, e ainda que algum 
contratempo apareça, isso tende a 
te estimular e sua criatividade é sua 
melhor aliada.

Organize sua rotina e pense no que 
pode ser feito para melhorar sua 
produtividade, a saúde, a qualidade 
de vida. Alguma novidade do traba-
lho pode motivar você. Estudos são 
super bem-vindos nesse momento. 
Na vida afetiva, evite as DRs e não 
ceda à pressões. Peça um tempo 
para pensar, se for necessário.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6170 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: LENNON ORTIZ SILVEIRA, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Itaqui, 
professor, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
dos Farrapos, nº 712, nesta Cidade e MAIARA DA 
SILVA SANTOS BERTOLUCCI, natural deste Estado, 
nascida nesta Cidade, gastrônoma, solteira, domi-
ciliada e residente na Rua dos Farrapos, nº 712, nes-
ta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-
se na forma da lei.

Canela, 01 de Agosto de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6171 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: LUÍS DANIEL FERREIRA DA 
SILVA, natural deste Estado, nascido na Cidade de 
São Francisco de Paula, operário, solteiro, domicili-
ado e residente na Rua Solon Padilha, nº 148, nesta 
Cidade e LUANA ANDRESA OLIVEIRA CAMELO, 
natural deste Estado, nascida na Cidade de São Mar-
cos, doméstica, solteira, domiciliada e residente na 
Rua Solon Padilha, nº 148, nesta Cidade. Quem con-
hecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 02 de Agosto de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6172 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: FELIPE DE BRITO DA SILVA, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, mo-
torista, solteiro, domiciliado e residente na Estrada 
Panorâmica, nº 890, Bairro Chapadão, neste mu-
nicípio e JULIANE BRANDÃO DA SILVEIRA, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de Três Coroas, do 
lar, solteira, domiciliada e residente na Estrada Pan-
orâmica, nº 890, Bairro Chapadão, neste município. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma 
da lei.

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

Registradora

> Edital de Casamento nº 6173 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: MARCELO CARRASCO GARCIA, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Porto 
Alegre, engenheiro de minas, divorciado, domiciliado 
e residente na Rua das Camélias, nº 203, Loteamen-
to Altos Pinheiros, nesta Cidade e LUCIMARA BAL-
LARDIN, natural deste Estado, nascida na Cidade de 
Caxias do Sul, fisioterapeuta, solteira, domiciliada e 
residente na Rua das Camélias, nº 203, Loteamento 
Altos Pinheiros, nesta Cidade. Quem conhecer im-
pedimento, oponha-se na forma da lei.

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

Registradora

> Edital de Casamento nº 6174 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar: ALCIMAR NATALINO DE 
OLIVEIRA, natural deste Estado, nascido na Cidade 
de São Leopoldo, industriário, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Voluntários da Pátria, nº 242, Bairro 
São Rafael, nesta Cidade e ILDA JANETE DE LIMA 
KLEIN, natural do Estado do Paraná, nascida na Ci-
dade de Salgado Filho, cozinheira, viúva, domiciliada 
e residente na Rua Carlos Utzig, nº 2299, Bairro Espe-
rança, Picada Café, RS. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

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

Registradora



Sexta-feira, 9 de agosto de 2019 15VARIEDADESwww.portaldafolha.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 38

ML
ADIVINHA

BARRILETE
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ELORICO
NARABAR
TRINCAT
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LÃMEÃOR
TONALSUI

OUTRORA

Principal
causa de
obesidade

Precede o
nome da
médica
(abrev.)

Irrelevan-
te; sem 

importân-
cia 

Estrutura
de susten-
tação da
casa (pl.)

Antigo
tecido de

lã

Linguagem
de progra-
mação na

web

Relativa
ao local
de pouso
de aviões

Brincadei-
ra como

"O que é, o
que é?"

Instrumen-
to usado
pelo car-
pinteiro

Compôs
"Aquarela
do Brasil"

Atitude
típica do
fanfarrão

Saudação
que inicia
o diálogo
telefônico

(?) entre
nós: em
segredo

Cada anel
de uma
cadeia

Novo-(?):
o emer-
gente

(?) Leão,
cantora
da MPB

Local de 
despedi-
das de
solteiro

Conjunto
de três

coisas se-
melhantes

(?)-line:
conectado
à internet

Ave
pernalta
(Zool.)

Ácido que
sintetiza
proteínas
(abrev.)

Nem
grande,

nem
pequeno

Cidade
natal de
Abraão
(Bíblia)

(?)
generis:
peculiar

Relativo à
altura de
um som

O tempo
evocado
pelo sau-
dosista

Cinto, em
inglês

Que não é
bom

(?) livre: o
"crawl"

Tecido do
suéter

Oposto de
"estreita"
Amarrotar
(a roupa) 

2/on. 3/sui. 4/belt — lila — meão. 6/trinca.

O poeta
Neste agosto que iniciou com 

frio, branqueando os campos da Ser-
ra Gaúcha, relembro aos leitores os 
versos do poeta médico Aureliano de 
Figueiredo Pinto; cada linha de� ne a 
obra deste incomparável versejador. 
Sem dúvida Aureliano eternizou em 
linhas escritas, a autenticidade da 
nossa gente mais simples. Com pa-

lavras e expressões terrunhas, assi-
nalou sua marca na poesia gaúcha. 
Fica este recuerdo ao poeta que nas-
ceu em 1º de agosto de 1898 em Vila 
Rica (1891) onde a partir de 1905 o 
município passou a se chamar Júlio 
de Castilhos, em homenagem ao po-
lítico, governador do estado e � lho da 
cidade.

QUERÊNCIA

Recordo... Um coxilhão, virgem
do arado,
alto e estendido na campanha
em frente.
Resfolegando a névoa ao sol
nascente.
Na noite negra era um fortim sitiado.

Sombrio sob o crepúsculo indolente
nos paradouros acolhia o gado.
Promontório nas rotas di El-Dorado
ao luar e aos sonhos de um
adolescente.

Tristão no inverno... Esplêndido
na sanha
do estio fugindo... No horizonte
aberto
a galopada das miragens foge.

Tão longe... E ainda a
paisagem me acompanha
com o encanto das ilhas que
no oceano incerto
as minhas naves descobrissem hoje...

Por toda parte onde eu andei,
Querência,
pedaço de alma, te levei comigo.
A proteger-me como um
poncho amigo, 
ou estrela d´alva nos sertões
da ausência.

Andante, chego ao teu
galpão de abrigo.
Fogão e amargo! A missioneira
essência.
E, pelo teu conselho em confi dência,
Forjei meu coração para o perigo.

Quantas vezes na ronda a
noite andando
vieste em recuerdo, como
irmã, sorrindo,
Adoçando a amargura da
inclemência.
Por ti, na Vida e no lidar em
que ando,
a sorte, ou contra ou a favor,
vem lindo!
só pelo orgulho de te
honrar – Querência!
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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.

Apartamento com 01 dormitório, sala e cozinha,
banheiro, sem garagem, localizado na Rua Willibaldo Port,
59, Centro. Aluguel R$ 650,00 mais taxas.

Apartamento mobiliado, com 01 dormitório, sala,
cozinha, banheiro, box para carro, localizado na Rua Paul

Harrys, 360, Centro. Aluguel R$ 1.800,00 mais taxas.

Apartamento com 02 dormitórios, sala, cozinha,
banheiro, lavanderia, localizado na Rua Fernando Ferrari,
687, Centro. Aluguel R$ 1.700,00 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 com 02
dormitórios, sala ampla,
cozinha, banheiro, lavanderia,
estacionamento coletivo, 
localizado na Rua Borges de 
Medeiros, 1373, Santa Terezinha. 
Aluguel R$ 1.150,00 mais taxas.

Apartamento mobiliado, com
02 dormitórios, salas de estar
e jantar, lavanderia, cozinha,
box para carro, localizado na
Rua Tenente Manoel Correa,
n° 703, Vila Suzana. Aluguel
R$ 2.500,00 mais taxas
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Ineficácia, má-fé e influência foram os 
motivos do pedido de afastamento de 

Paulo Tomasini pelo Ministério Público
O promotor de 

Justiça da Comarca de 
Canela, acompanha-
do de seu secretário de 
Diligências, Marcelo 
Almeida, recebeu a im-
prensa para entrevista 
coletiva, na manhã des-
ta quarta (7), para falar 
sobre o afastamento de 
Paulo Nestor Tomasini 
(PSDB), que ocupava o 
cargo de secretário Mu-
nicipal de Governança 
da Prefeitura de Canela.

Enquanto Vieira 
recebia a imprensa, o 
prefeito Constantino 
Orsolin assinava o pe-
dido de exoneração de 
Tomasini.

O pivô da ação ju-
dicial de improbidade 
administrativa é o con-
trato de recolhimento 
de lixo com a empresa 
Geral Transportes, o 
mesmo que havia sido 
denunciado por super-
faturamento pelo pró-
prio Tomasini, enquan-
to vereador. “Como 
pode, Tomasini, denun-
ciar o contrato enquan-
to vereador e quando 
assume a Secretaria de 
Meio Ambiente não to-
mar atitudes para mu-
dar este quadro”? Per-
guntou o promotor.

Na ação, enviada 
à Justiça, o MP afirma 
que Tomasini foi le-
niente, quando em dois 
anos não realizou nova 
licitação para o serviço, 
“tanto que permitiu – se 
é que não estimulou ou 

FOTO: FRANCISCO ROCHA

desejou – a chegada de 
um momento de colap-
so dos referidos servi-
ços, quando a empresa 
ameaçou parar, permi-
tindo que a comunidade 
canelense fosse colocada 
contra a parede”, diz o 
pedido judicial.

Além disso, reno-
vou o contrato com a 
Geral, que já havia sido 
alvo de condenação 
judicial do ex-prefeito 
Cléo, com obrigação de 
devolução de mais de 
R$ 3 milhões. Por fim, 
a Prefeitura de Canela 
nunca fiscalizou os ser-
viços da Geral.

Vieira explicou que 
Tomasini foi alertado 
pelo MP e pela própria 
Prefeitura, que con-
tratou uma empresa 
auditora. “O resultado 
confirmou o descaso e a 
desonestidade nos ser-
viços prestados”, disse o 
MP.

Foi justamente esta 
auditoria que livrou o 
Município e o atual pre-
feito Constantino de 
figurarem como réus 
na ação, que pede a de-
volução de R$ 600 mil 
por ano, cerca de R$ 2 
milhões, aos cofres pú-
blicos.

Para o MP, hou-
ve, no mínimo, má-fé e 
negligência na condu-
ção deste assunto pelos 
responsáveis. São réus 
no processo a empresa 
Geral Transportes, um 
servidor concursado, 
responsável por fiscali-
zar o contrato, e Paulo 
Tomasini, que teve três 
veículos bloqueados ju-
dicialmente.

Sentença judicial
Na sua sentença, o 

Juiz da 1ª Vara Judicial 
de Canela, Vancarlo 
Anacleto, disse já co-
nhecer o contrato de re-

colhimento de lixo, suas 
irregularidades ficando 
evidenciado o enrique-
cimento ilícito pela má 
prestação do serviço.

“O demandado 
Paulo, agora, exerce a 
função de secretário 
Municipal de Governan-
ça, cargo mais próximo 
do prefeito, havendo, 
evidentemente, grande 
influência na gestão de 
todo o Poder executivo”, 
narrou Vancarlo na de-
cisão. “Há evidente ris-
co, pela função ocupada, 
de prejuízo à instrução 
processual”.

Vancarlo ainda de-

terminou o afastamen-
to de Tomasini, ime-
diatamente das funções 
públicas por 180 dias. 
Ao final da ação, se jul-
gada procedente, além 
de devolver os valores 
corrigidos aos cofres 
municipais, os conde-
nados perderão seus di-
reitos políticos por oito 
anos.

Tomasini se
exonerou
A Prefeitura de Ca-

nela, por seu departa-
mento de comunicação, 
informou que “o Prefei-
to Municipal Constan-
tino Orsolin ainda não 
foi comunicado oficial-
mente a respeito dos fa-
tos. Tomou ciência, en-
tretanto, que o Sr. Paulo 
Nestor Tomasini soli-
citou voluntariamente 
afastamento do cargo 
para o pleno exercício 
do seu direito de defe-
sa. Assim que ocorrer a 
intimação oficial da or-
dem judicial a mesma 
será objeto de análise 
tanto pela Procurado-
ria Geral do Município 
como pelos advogados 
do Sr. Paulo Tomasini, os 
quais poderão vir a pres-
tar informações precisas 
sobre o caso”.

A partir da próxima 
semana, Luciano Melo, 
secretário de Fazenda e 
Desenvolvimento Eco-
nômico, deve acumular 
as pastas de Governan-
ça e Administração.
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Gramadotur apresenta 
empresa que vai executar 

o projeto de decoração
do Natal Luz

A Gramadotur apre-
sentou na tarde desta 
quarta-feira (07) a em-
presa que vai realizar a 
confecção dos elemen-
tos decorativos do 34º 
Natal Luz, incluindo 
iluminação, manuten-
ção, montagem e des-
montagem. A empresa 
Gasperin Comércio de 
Materiais Elétricos e 
Instalações Elétricas vai 
ser a empresa respon-
sável para colocar nas 
ruas, praças, pórticos e 
avenidas de Gramado o 
projeto idealizado pela 
Diretora de Decoração, 
Cláudia Casagrande.

 Presidente da Gra-
madotur, Edson Nespo-
lo, destacou a transpa-
rência do processo que 
envolveu três empresas 
na licitação. “Acredito 
ser uma das licitações 
mais importante do Na-
tal Luz, queremos que a 
comunidade acompa-
nhe todo processo de exe-
cução”, disse o dirigente

No contrato assina-
do está previsto que a 
decoração deve ser ins-
talada a partir de 1º de 
outubro e finalizada até 
o dia 20 de outubro.

Inicia a venda
de ingressos
A Gramadotur deu, 

também, a largada para 
a venda dos ingressos 

Apresentação da empresa à comunidade e imprensa

para o Natal Luz. Nesta 
quinta-feira (8), os in-
gressos para os grandes 
espetáculos estão dispo-
níveis para aquisição no 
site oficial www.natallu-
zdegramado.com.br

A 34ª edição, que 
acontece de 24 de ou-
tubro a 12 de janeiro de 
2020 proporcionando 
oportunidade de com-
provar que “Aqui a Ma-
gia é Real”, conta com 
diversas novidades, com 
destaque para os tradi-
cionais três espetáculos 
pagos: Illumination no 
lago Joaquina Rita Bier, o 
Desfile – A Magia de Noel 
e a Lenda do Bosque de 
Natal no ExpoGramado, 
lembrando que todas as 
outras atrações do Natal 

Luz são gratuitas.
Os ingressos custam 

a partir de R$ 165, de 
acordo com o espetácu-
lo e localização. Existem 

opções diferenciadas 
como o “Tapete Verme-
lho” que inclui um co-
quetel que antecede a 
apresentação.

A Lenda do Bosque de Natal

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE – COMDICA – CANELA RS
Criado pela Lei Municipal nº 1403, de 8/11/1995

Edital nº 11/2019
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO

FINAL DA PROVA ESCRITA
PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS

DO CONSELHO TUTELAR

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – COMDICA – do Município de Canela RS, no 
uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139 da 
Lei Federal nº 8.069 (ECA), arts. 2º, 3º e 4º da Lei Municipal 
nº 3.387, de 03/07/2013, Resolução 170 de 10 de dezembro 
de 2014, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Ado-
lescente/CONANDA e a Presidente da Comissão Especial en-
carregada de realizar o Processo de Escolha dos membros do 
Conselho Tutelar, no uso de suas atribuições legais de acordo 
com o art. 2º da Resolução do COMDICA nº 02/2019, torna 
público o presente Edital para:

1. HOMOLOGAR o resultado da prova escrita do Processo de 
Escolha dos membros para o CONSELHO TUTELAR, confor-
me segue:

NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL

NILSON ANTONIO MACHADO JÚNIOR 60,00

ANA PAULA FANCK JUSTO 70,00

LUIZ GUSTAVO FREITAS CAMARGO 66,00

PAULO SÉRGIO DE MORAES 70,00

ELUISE CAROLINA ARAÚJO DE BRITO 74,00

JOÃO PEDRO MONTIEL DE OLIVEIRA 74,00

CLAUDIA PATRÍCIA FAGUNDES 70,00

EVERTON SIDNEI MASIERO DA TRINDADE 64,00

ANA CRISTINA FEIER DOS SANTOS 62,00

RENATA WORTMANN 60,00

ADIR JOSÉ DE NARDI JÚNIOR                                                       78,00

Canela, 09 de agosto de 2019.

Paulo Daniel Fernandes Terra
Presidente do COMDICA

Gisele de Ataíde de Oliveira Martins
Presidente da Comissão Especial de Escolha

dos membros do Conselho Tutelar

EDITAL 06/2019

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
DISCUSSÃO DO PLO 73/2019.

O PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE VEREADORES 
DE CANELA, Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais,  e atendendo a solicitação da Comissão de 
Orçamento Finanças e Tributação, deste Poder Legislativo, 
CONVOCA a comunidade em geral para a AUDIÊNCIA PÚ-
BLICA que será realizada na Câmara Municipal de Canela, 
oportunidade em que serão debatidos e discutidos os pontos 
referentes ao Projeto de Lei:

Projeto de Lei nº 73/2019, que “Autoriza o Município de 
Canela a permutar imóvel com particular por área cons-
truída e dá outras providências”.

HORÁRIO: Início às 19h, do dia 14 de agosto  de 2019.

LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Plenário Cyro Soares 
Sander, da Câmara Municipal de Vereadores, Rua Dona Car-
linda, 485, Canela, RS.

Atendendo a princípios da administração pública, consagra-
dos em textos legais, fazemos o chamamento público para 
participação da comunidade à audiência.
Câmara de Vereadores de Canela, 09 de agosto de 2019.

Publique-se.

MARCELO VARGAS SAVI
Presidente do Legislativo Municipal
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Projeto gastronômico em 
Gramado "Chef recebe" faz 

homenagem a Nova Orleans
O projeto “Chef Recebe” 

apresenta a sua segunda edi-
ção com a temática Nova Or-
leans, uma cultura de raízes 
francesas, africanas e america-
nas, trazendo o toque especial 
do Jazz em sua história.

O idealizador da noite, o 
Chef Del Hay receberá seus 
convidados com pratos estu-
dados, além de harmonizações 
entre bebidas e acompanha-

mentos para proporcionar o 
jantar especial do dia 29 de 
agosto. O evento se trata de um 
jantar exclusivo para um sele-
to número de pessoas, sendo 
recebidos pela gastronomia de 
qualidade, juntamente ao con-
forto da casa do Chef.

Como uma forma de apre-
ciar a gastronomia cultural, o 
cardápio será composto por 
pratos típicos, além das entra-

das especiais que serão com-
postas por uma recepção de 
tomates verdes fritos, pão de 
milho com manteiga de ervas; 
entrada de Gumbo; o prato 
principal Jambalaya e a sobre-
mesa beijnets cafe du monde.

Os convites estarão dispo-
níveis para adquirir somente 
com antecedência, através do 
contato 54 9 9623 3622, com o 
próprio anfitrião da noite.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Pratos e vinhos do Chile no Festival de 
Cultura e Gastronomia de Gramado

Em menos de 30 
dias o centro de Grama-
do irá se transformar 
em um grande ponto 
de encontro para quem 
gosta de gastronomia e 
música. A partir de 5 de 
setembro, a cidade rea-
liza mais uma edição 
do Festival de Cultura 
e Gastronomia com op-
ções de comida de rua, 
jantares harmonizados 
com chefs convidados, 
cursos e oficinas e sho-
ws musicais gratuitos.

Em sua 11ª edi-
ção, o festival ganhou 
mais uma semana em 
2019 e acontece até 22 
de setembro. “A edi-
ção do ano passado foi 
tão bem-sucedida que 
esse ano decidimos 
ampliar a programação 
aumentado a duração 
do festival em uma se-

mana, assim vamos 
pegar os dois feriados 
importantes de setem-
bro. Nossa expectativa 
é ainda maior para essa 
edição”, afirma Edson 
Néspolo, presidente da 
Gramadotur, autarquia 
responsável pela rea-
lização do festival ao 
lado da Associação Bra-
sileiras de Bares e Res-
taurantes (ABRASEL) da 
Região das Hortênsias.

Entre as novidades 
deste ano, além de am-
pliação da programa-
ção, está a localização 
da Cozinha Experimen-
tal, espaço montado 
especialmente para re-
ceber todas as oficinas, 
concursos e workshops 
do festival. Em 2019, ela 
será instalada na Praça 
Major Nicoletti, fican-
do mais perto das ban-

cas de comida de rua e 
aproximando o público 
da programação que é 
coordenada pelo SE-
NAC - Gramado, par-
ceiro do evento.

Os melhores e mais 
tradicionais restauran-
tes da cidade já estão 
confirmados, ao todo 
serão 21 estabeleci-
mentos que irão ofe-
recer pratos com valor 
único inspirados na 
gastronomia do Chile, 
país convidado desta 
edição. Ao todo desem-
barcam em Gramado 
nove chefs estrangei-
ros.

Com uma reputa-
ção internacional, os vi-
nhos chilenos também 
irão marcar presença 
em Gramado. Viníco-
las reconhecidas do 
segmento deverão tra-

zer para o evento seus 
melhores rótulos que 
estarão à disposição 

dos visitantes tanto nas 
bancas de comida de 
rua instaladas na Rua 

Pedro Benetti como na 
harmonização dos fes-
tins.
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Brigada Militar e Florybal
promovem ação social e doam
mil peças de roupas em Canela

Na manhã de quar-
ta-feira (07), uma ação 
conjunta entre Florybal 
Chocolates e Brigada 
Militar entregou para 
a Secretaria Municipal 
de Assistência Social 
de Canela mil peças de 
roupas arrecadadas. 

Os donativos foram 
entregues aos CRAS – 
Centro de Referência de 
Assistência  S o c i a l , 
dos Bairros Santa Marta 
e Canelinha, onde serão 
distribuídos para as fa-
mílias carentes do mu-
nicípio.

A secretária de As-
sistência Social, An-
dressa da Conceição, 

parabenizou a inicia-
tiva, destacando estas 
parcerias nas ações so-
ciais do município: “É 
importante que a po-
pulação e as empresas 
estejam com a gente, e 
a Florybal está sempre 
presente, assim como a 
Brigada Militar, vendo a 
necessidade das famílias 
com menos condições 
e ajudando. Se todos 
fizerem a nossa parte, 
com certeza teremos um 
mundo melhor”. 

Capitão Jorge Mas-
carin, comandante da 
Brigada Militar de Ca-
nela, também destacou 
a ação: “Com este gesto 

humanitário de amor e 
solidariedade a Brigada 
Militar busca aquecer os 
corpos e os corações das 
pessoas mais necessita-
das, que estão expostas 
às rigores do inverno da 
Serra. Agradecemos aos 
parceiros que junto co-
nosco acreditaram nesta 
causa”.

Valdir Cardoso, di-
retor da Florybal Cho-
colates, destaca os 
benefícios de fazer a 
doação de roupas, aga-
salhos, mantas, cober-
tores não são somente 
para aqueles que rece-
bem, mas para aqueles 
que doam também: 
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“Além de desocupar es-
paço, você vai aquecer 
um coração nessa tem-
porada de tanto frio. 

A Florybal está sempre 
atenta às necessidades 
da comunidade, colo-
cando-se a disposição 

das campanhas colabo-
rativas e promovendo 
muito mais do que lazer 
e diversão”.
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Motorista morre 
após caminhão
desgovernado
derrubar casas

em Igrejinha
O motorista de um 

caminhão caçamba 
morreu após o veícu-
lo se envolver em um 
grave acidente na ma-
nhã desta quinta-fei-
ra (8) em Igrejinha, no 
Vale do Paranhana. O 
veículo desgovernado 
desceu uma rua, colidiu 
em dois carros, bateu 
em um prédio e atingiu 
duas casas, um deles a 
feira do produtor da ci-
dade.

O acidente ocorreu 
por volta das 7h30min 
na Rua Plinio Salgado, 
que liga a RS-020 ao 
bairro Viaduto. Segun-
do o Corpo de Bom-
beiros Voluntários da 
cidade, quatro pessoas 
que estavam em dois 
dos veículos atingidos 
ficaram feridas e foram 
encaminhadas ao hos-
pital, todos conscientes 
e em estado regular — 
entre eles, uma grávida.
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Bombeiros buscam por 
homem desaparecido

O Corpo de Bom-
beiros de Canela iniciou 
na tarde de ontem (8) as 
buscas por Claudiomi-
ro de Oliveira, 44 anos, 
morador da área invadi-
da conhecida por Adão 
Miroti.

Segundo registro 
policial, ele havia saído 
de casa, há dois dias, 
com um machado, e 
entrado no mato aos 
fundos da área irregular 
ocupada para moradia 
e não foi mais visto até 
o momento.

As trilhas que o 
homem utilizou levam 
a áreas de mata nati-
va lindeiras ao Rancho 
Jane e à zona rural de 
Canela, especialmente 

a localidades de Morro 
Calçado.

O relato de paren-
tes é que Claudiomiro 

sofre de diabetes, utiliza 
medicamentos contro-
lados e ainda tem pro-
blemas com alcoolismo.

Até o fechamento 
desta edição, o homem 
não havia sido encon-
trado.
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Polícia Civil realiza Operação 
Muleta em Gramado

A Delegacia de Po-
lícia de Gramado de-
flagrou a Operação 
Muleta, com início na 
noite de ontem e térmi-
no nesta manhã, resul-
tando na apreensão de 
drogas, armas e ferra-
mentas para pesagem 
e acondicionamento de 
drogas, a operação ain-
da resultou na prisão 
em flagrante de um ho-
mem por tráfico e asso-
ciação para o tráfico de 
drogas.

A prisão do inves-
tigado ocorreu na noite 
de ontem (04), no Bairro 
Três Pinheiros, em Gra-
mado, oportunidade 
em que foram apreen-
didos cerca de um quilo 
e meio de maconha, de-
zenove gramas de co-
caína e seis gramas de 
crack, além de uma ba-
lança de precisão. Con-
forme as investigações, 
o suspeito preso atuava 
para facção criminosa 
que busca o controle do 
narcotráfico em Gra-
mado, tendo a função 
de receber, armazenar 
e distribuir drogas a ou-
tros traficantes do vare-
jo e usuários. Ele agia a 
partir de ordens de um 

gerente da referida fac-
ção, que se encontra re-
colhido ao sistema pri-
sional. A prisão ocorreu 
nas imediações de uma 
Escola, fazendo parte, 
ainda, da Operação An-
jos da Lei, da 2 DPRI/
Gramado, que busca, 
modo permanente, re-
primir o tráfico de dro-
gas nas imediações de 
estabelecimentos de 
ensino, esporte e lazer.

Dando seguimen-
to à operação Muleta, 
na manhã de hoje, fo-

ram cumpridos cinco 
mandados de busca e 
apreensão, todos no 
Bairro Viação Férrea, 
resultando na apreen-
são de duas espingar-
das, calibres 22 e 28, 
bem como de balança 
de precisão e petrechos 
para acondicionamen-
to de drogas. Nesta ma-
nhã ninguém foi pre-
so, mas foram obtidas 
provas robustas acerca 
da atuação de outros 
investigados no tráfico 
de drogas e associa-

ção para o tráfico, bem 
como intimidações de 
moradores do bairro, 
danos ao patrimônio 
público, dentre outros 
crimes relacionados ao 
narcotráfico no âmbito 
da referida organização 
criminosa. Na ação de 
hoje, prestaram apoio 
as Delegacias de Polícia 
de Canela e Ingrejinha, 
além da Brigada Mili-
tar.

O homem preso foi 
recolhido ao sistema 
prisional.
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Homem suspeito 
de vender cocaína é 
preso no Canelinha

Na madrugada de 
domingo (04), a Brigada 
Militar de Canela rece-
beu denúncia que um 
veículo Voyage, cor pra-
ta, estaria comerciali-
zando drogas no Bairro 
Canelinha, sendo reali-
zada buscas onde foi vi-
sualizado e abordado o 
carro na Rua Theobaldo 
Weber. 

Em revista foi en-
contrado no porta luvas 

do carro uma bucha de 
cocaína contendo qua-
tro gramas. Ainda havia 
cédulas espalhadas pelo 
veículo, sendo apreen-
dida grande quantia em 
dinheiro. 

No veículo estavam 
dois homens, sendo 
que o carona assumiu 
a propriedade da droga, 
sendo conduzido a de-
legacia onde foi regis-
trada a ocorrência.
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Buxa Bikes traz grandes
resultados na etapa do 

Gaúcho de MTB Downhill
Os atletas da equi-

pe Buxa Bikes DH Team 
fizeram bonito em um 
final de semana com 
temperatura abaixo de 
0º na 5ª etapa do Cam-
peonato Gaúcho de 
MTB Downhill, desta 
vez na cidade de Ere-
chim. Mesmo com al-
guns imprevistos, vie-
ram ótimos resultados.

Entre os estreantes, 
Mauro Foss trouxe o 1º 
lugar, Luan Cravo ficou 
em 8º, Luis Hister em 
10º e Gustavo Werres 
11º.

Na rígida estreante, 
Thales Perboni chegou 
em 11º e, na júnior, Cé-
sar Tomasine foi o 3º 
colocado.

Já na sub 23, Ítalo 
Tomasine chegou em 
7º e, na juvenil, Iury 
Novelli foi 2º. Cassiano 
Fontana (ADVH) foi 4º 
lugar na categoria sub 
30 e Alessandro Aze-
vedo (DH sem limites) 
ficou em 13º lugar cate-
goria estreante.

A equipe convida 
ainda para a etapa da 
Copa RS que acontece-
rá nos dias 14 e 15 de se-
tembro no Parque das 
Laranjeiras, em Três 
Coroas.
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GRANDE HOTEL CANELA EPP
88.210.968/0001-93

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Renovação da 
Licença de Operação, para atividade de Hotel, Localizado na 
Rua Getúlio Vargas, n°300, Centro, Canela/RS.  Não foi deter-
minado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

(54) 3282.6625

Tequila goleia
e tem grande

vantagem para a 
partida de volta
Na última segun-

da-feira (05), foi dis-
putada as partidas de 
ida da fase semifinal 
da Segunda Divisão do 
Campeonato Munici-
pal de Futsal. Abrindo 
a noite de disputas Rio 
Branco (foto) e Bola 8 
fizeram uma grande 
partida, o confronto 
foi muito equilibrado, 
sendo decidido por 
um gol. O Bola 8 fez 
prevalecer o favoritis-
mo de véspera, sain-
do vitorioso, a partida 
terminou em um sua-
do 3 x 2. Negão  (2) e 
Duiu(1) marcaram os 
gols da vitória. Os gols 
do Rio Branco saíram 
dos pés de Charles Yuri 
(1) e Tayllor (1).

A segunda partida 
da semifinal foi entre 
Tequila e Manipula-
dos. Na fase de grupos, 
as equipes fizeram 
uma partida equili-
brada, que não foi o 
caso da noite de se-
gunda-feira. O Tequila 
entrou determinado 
em cravar a classifica-
ção ainda no primeiro 
confronto, a equipe 
terminou a partida 

com uma grande van-
tagem. O Tequila atro-
pelou o Manipulados 
da Serra por 6 x 1, 
Cássio (2), Jonatas (2), 
Jodaer (1) e Tiago (1) 
marcaram os gols da 
vitória. O gol de hon-
ra do Manipulados foi 
marcado por Gui Lo-
pes (1).

Hoje à noite será a 
decisão da fase semifi-
nal do torneio. Tequila 
e Manipulados abrem 
a noite de disputas. 
Com vantagem por ter 
vencido o jogo na se-
gunda-feira, o Tequi-
la só precisa empatar 
para chegar na grande 
final. Para o Manipula-
dos avançar para a fase 
final, o time precisa de 
uma vitória no tempo 
regulamentar e outra 
vitória na prorrogação.

Após a primeira 
partida da noite, Rio 
Branco e Bola 8 entram 
em quadra buscando 
a classificação para a 
final. O Bola 8 tem a 
vantagem do empa-
te, situação que força 
o Rio Branco a vencer 
no tempo normal e no 
tempo extra.
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POS EQUIPE J PJ V PM PS S

1º BAR DO MINIGITE 17 51 42 719 417 302

2º  ASSOCIAÇÃO LEODORO
DE AZEVEDO

16 16 39 671 373 298

3º UNIÃO RANCHO GRANDE 17 51 32 648 435 213

4º AMIGOS DO CANASTRA 16 48 32 627 441 186

5º CAMÊLOS BAR 17 51 26 585 545 40

6º SAIQUI 16 48 23 513 511 02

7º BAR DA SILOCA 16 16 22 493 575 -82

8º ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ 17 51 19 444 634 -190

9º AFCEEE “A” 16 48 16 460 612 -152

10º AFCEEE “B” 16 16 14 409 619 210

11º SANTINHA/TIJOLINHO/AMBST 16 46 05 343 677 -334

No último sábado 
(03), foi disputada a 7ª 
rodada do Campeona-
to Municipal de Bocha. 
A equipe do Leodoro de 
Azevedo venceu o São 
José por 3 x 0; Camêlos 
Bar bateu o AFCEEE “A” 
por 2 x 1; o União Ran-
cho Grande visitou o 
AFCEEE “B” e saiu com 
a vitória por 3 x 0; jo-
gando em casa, o Bar da 
Siloca bateu o lanterna 
Santinha por 2 x 1 e por 
fim, fechando a rodada, 
o líder Bar do Minigite 
venceu o Saiqui por 3 x 
0.

Confira a classificação e os
resultados no Municipal de Bocha
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Estamos
adiantados

este ano!

E o vento levou
O prefeito Cons-

tantino e eu temos vá-
rias coisas em comum, 
uma delas é o hábito 
de fumar. Quarta (7), 
havia estacionado meu 
VW Sedan 1300 em 
frente a Prefeitura, fui 
pegar o ticket de esta-
cionamento (porque o 
entendimento do De-
partamento Municipal 
de Trânsito é diferente 
do que estabelece o de-
creto sobre a perma-
nência de veículos de 
imprensa nas vagas do 
rotativo), e como tinha 
um tempinho para o 
próximo compromisso, 
acendi um cigarro.

Olhei para cima e 
estava o prefeito, em 
sua sacada, também 
fumando um cigarro. 
Nisso chega a secre-

tária do gabinete com 
um papel, que voa pelo 
vento e cai próximo de 
mim.

Para evitar que o 
papel voasse para ain-
da mais longe (podia 
se tratar de um docu-
mento o� cial), fui lá 
e peguei o papel. Ele 
caiu com a parte escri-
ta para cima, segurei 
ele com entre os dedos, 
dobrado, de forma que 
apenas o verso � casse 
exposto, voltei para a 
calçada e falei para o 
prefeito: “não vou ler, 
tá”?

Ele me olhou e dis-
se, em um tom meio 
resignado e outro intri-
gado: “já leu, né”? Nis-
so chega a secretária, lá 
na calçada para buscar 
o papel, trabalhei com 

ela na Prefeitura e re-
conheci a letra dela no 
formulário. Claro que 
eu havia lido!

Se tratava da exo-
neração a pedido de 
Paulo Nestor Tomasi-
ni, que o vento trou-
xe, aleatoriamente até 
onde eu estava.

Eram 11h25min, às 
11h30min o promotor 
Paulo iniciaria uma co-
letiva, no outro lado da 
rua, sobre o afastamen-
to de Tomasini.

E o vento levou II
Tentei puxar pela 

memória e encontrar 
em um canto das mi-
nhas recordações um 
outro caso parecido 
com este do afastamen-
to de Tomasini. Não 
encontrei nada, na Re-

gião, que chegasse per-
to do afastamento de 
um secretário munici-
pal via medida liminar. 
Isso re� ete a seriedade 
que o MP e o Judiciário 
veem no caso da coleta 
de lixo.

Perguntei ao pro-
motor Paulo como ele 
via esse grande número 
de ações civis e crimi-
nais que tem ocorrido 
em Canela, ele justi� -
cou com a organização 
do MP, Judiciário e Po-
lícia Civil nos últimos 
anos.

Da conversa � cou 
a certeza que novas 
ações judiciais vem por 
aí, assim como eu havia 
cantado a pedra desta, 
do lixo… Aguardemos 
as cenas dos próximos 
capítulos.

Eu simpatizo de-
mais com o prefeito 
Constantino, chego a 
entender determinadas 
atitudes dele. Como eu 
disse no primeiro tópi-
co, temos coisas em co-
mum, além de sermos 
fumantes, torcemos 
para o Grêmio, nos es-
tressamos, trabalhamos 
mais que deveríamos… 
entendo mesmo o pre-
feito!

Uma das coisas que 
sou mais cobrado pela 
minha família/equipe 
são as minhas convic-
ções. Alguns podem 

Convicções
chamar de teimosias, 
mas não são, juro.

As vezes chego a 
perder o sono tentando 
planejar o máximo al-
gumas ações. Quando 
tomo uma atitude, uma 
decisão, é claro que 
ela foi pensada antes. 
Aí amigo, não adianta, 
você pode até me cha-
mar de teimoso, mas 
para fazer eu trocar de 
ideia vai ter que me tra-
zer um argumento ló-
gico capaz de derrubar 
a minha convicção, me 
provar que tua ideia é 
realmente melhor.

Isso não é convic-
ção, teimosia é outra 
coisa, como continuar 
assistindo as partidas 
do Grêmio no brasilei-
rão na esperança de que 
queriam jogar bola…

Convicções II
Mas, convicções 

estão aí para serem des-
feitas, contra fatos não 
há argumentos. Nestas 
alturas do campeonato, 
no ano passado, acredi-
tava que nada poderia 
ser mais leniente, pre-
guiçoso e sem criativi-
dade que o governo Sar-
tori. Pois bem, está aí 
Eduardo Leite para nos 
provar ao contrário e lá 
se vai uma convicção 
pelo ralo.

Eu, que sempre de-
fendi as privatizações e 
venda de imóveis im-
produtivos, vejo nos-
so governador sendo 
preguiçoso, querendo 
resultados imediatos e 
dinheiro no cofre, sem 
criatividade.

Um exemplo é o 

Parque do Caracol. Di-
nheiro fácil, né, Eduar-
do Leite? E os outros 
imóveis improdutivos 
que o Estado tem em 
Canela? Estão são mais 
difíceis de vender e vão 
dar menos dinheiro...

Em entrevista com 
o promotor Paulo, ele 
sugeriu que Canela dei-
xasse o Parque do Ca-
racol para o Estado e 
tirasse o abastecimento 
de água da Corsan. O 
Caracol arrecada cer-
ca de R$ 5 milhões por 
ano, a água mais de R$ 
20 milhões.

Pois bem, esta se-
mana formei mais uma 
convicção: temos que 
lutar para manter o Ca-
racol e tirar o abasteci-
mento de água da Cor-
san.

Quando você lê ou escuta a ex-
pressão “velha política” lhe vem a ca-
beça velhas raposas, donas de currais 
eleitorais, não é mesmo?

Mas a expressão também descre-
ve a velha maneira de fazer política, 
atacando quem está no poder para 
lucrar votinhos ali na frente.

Aí você vê dois tiros no pé bem 
claros que aconteceram em Canela, 
um deles foi a denúncia do então ve-
reador do MDB, Danany, sobre a falta 

de investimento no Parque do Cara-
col, que agora virou essa novela do 
� ca e não � ca.

A segunda é ainda mais intrigan-
te, o agora secretário Paulo Tomasini 
sendo processado e afastado por uma 
denúncia feita por ele próprio quan-
do era vereador, sobre o superfatu-
ramento e mau serviço prestado na 
coleta de lixo.

Fico pensando no que vem por 
aí, em 2020. Chega a dar um arrepio…

Tiro no pé!

Curtas (igual bainha
de calça de vedete)

• Sucesso absoluto a Festa Colonial de Canela! 
Aí que me re� ro!!!

• Dia 28 de agosto é o Dia Nacional do Voluntá-
rio. Tem muita gente que deveria ser homenagea-
da em Canela.

• A Lei Maria da Penha completou 13 anos, 
mas a violência contra a mulher só aumenta no 
país, prova que leis, sem educação, são vazias.

• Apesar de o prefeito Constantino só querer 
falar em sucessão a partir de 2020, tem bastante 
gente mexendo os pauzinhos agora, com vistas as 
eleições do ano que vem. Que coisa!

• Vem aí mais uma formatura do Proerd, na 
minha opinião, o mais importante programa da 
Brigada Militar.

• Torcendo para um GreNal na fi nal da Copa 
do Brasil e na semi da Libertadores. Mostrar para 
CBF e Conmebol quem manda no continente!!!

Bota
adiantado

nisso!

MARIO MARTINS TETTAMANZY
739.570.890-34

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Licença Prévia 
para atividade de Estação de Transbordo com ou sem Cen-
tral de Triagem de RSCC, no Lote 2, Quadra a-16-2, Distrito 
Industrial, Canela/RS. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

(54) 3282.6625
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Canelense é vice- 
campeão brasileiro
de fisiculturismo e
conquista vaga em 

mundial
O canelense Daniel 

Berti sagrou-se vice-
campeão no Brasileiro 
de Fisiculturismo e Fit-
nes, que aconteceu no 
último domingo (4), em 
Limeira/SP.

Berti competiu na 
categoria Men’s Physi-
que até 182 cm de altu-
ra, com mais 15 atletas 
campeões de seus esta-
dos. Daniel havia con-
quistado a vaga para o 
brasileiro há um mês, 
quando foi bicampeão 
estadual da sua catego-
ria.

O próximo desafio 
é a Copa Norte-Nordes-
te, que vai acontecer em 
setembro, em Belém 
do Pará. O objetivo de 
Daniel é vencer outras 
competições como esta, 
para ser considerado 
profissional de fisiocul-
turismo.

Juntamente com o 
vice-campeonato na-
cional, Berti conquis-
tou, ainda, vaga para 
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Patinadora
canelense vence

competição estadual
Isadora dos Santos, 

aluna de patinação da 
D'arte Espaço Multicul-
tural, ficou em primeiro 
lugar na 10° Copa André 
Kasper de Patinação Ar-
tística.

A patinadora cane-
lense Isadora dos San-
tos, 17 anos, aluna da 
D'arte Espaço Multi-
cultural, subiu no lugar 
mais alto do pódio na 
10° Copa André Kasper 
de Patinação Artística 
no último fim de sema-
na em Porto Alegre.

Ela participou da 
competição na cate-
goria "Livre Iniciantes 
nível 2 - 17 e 18 anos" 
e com apenas dois me-
ses de treinos específi-
cos para o campeonato 
conquistou o primeiro 
lugar.

"Fiquei muito fe-
liz pelo primeiro lugar, 
principalmente pela 
sensação de que me su-
perei. De qualquer for-
ma, independente do 
resultado, eu já estava 
realizada por poder 
mostrar meu desenvol-
vimento para outras 
pessoas. Comecei a pa-
tinar aos nove anos de 

o sul-americano, que 
acontece em setembro, 
no Equador, e para o 
mundial, que ocorre no 
final do ano, na Rússia. 

O canelense ainda está 
levantando os custos 
para decidir se participa 
das competições inter-
nacionais.
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idade, então hoje já são 
oito anos de patina-
ção. Esse esporte me faz 
muito feliz e foi muito 
importante para meu 
crescimento enquanto 
atleta e pessoa", disse a 
atleta.

Isadora treina na 
D'arte Espaço Multicul-
tural, em Canela, com 
a professora Luiza Or-
mond. "A Isadora é uma 
atleta bem dedicada, 
não é de faltar os treinos 
e entende que existem 
sacrifícios que preci-
sam ser feitos para que 
se obtenha sucesso. Ela 
vai servir como grande 

exemplo para as colegas 
da turma que irão com-
petir na copa Mercosul 
em Campo Bom no iní-
cio de outubro", avaliou 
a professora.

Além das aulas 
de patinação, a D'arte 
Espaço Multicultural 
oferece ainda aulas de 
aikido, acrobacia aérea 
em tecido, acrobacia 
de solo, ballet (do baby 
class ao adulto), treina-
mento funcional, jazz, 
karatê, oficina de cria-
tividade, taekwondo e 
yôga. Matrículas e mais 
informações pelo tele-
fone 54 3282.4191.


