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Uma semana após Corsan dar explicações na
Delegacia, reportagem da Folha fl agra esgoto sendo

lançado diretamente na natureza, pois não está
sendo bombeado para estação de tratamento

FOTO: FILIPE ROCHA

MEIO AMBIENTE • pg. 19
Corsan é autuada por não 
manter a qualidade do 
abastecimento de água
Companhia investiu menos
de 4% do que arrecadou em
Canela, nos últimos anos

POLÍCIA • pg. 21
Polícia Civil de Canela 
identifi ca preso que
extorquia homens casados 
após troca de “nudes”
Criminoso se passava por
mulher jovem para tirar
dinheiro das vítimas
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O dia do Folclore.

“Nossa maior fraqueza está em desistir. 
O caminho mais certo de vencer é tentar 

mais uma vez”. Thomas Edison.

O Dia do Folclore 
Brasileiro é celebrado 
anualmente em 22 de 
agosto.

Folclore é a cultura 
de um povo, o conjun-
to das tradições cultu-
rais, dos conhecimen-
tos, crenças, costumes, 
danças, canções e len-
das dos indivíduos de 
determinada nação ou 
localidade.

O termo folclore se 
originou através de um 
neologismo criado pelo 
britânico William John 
Thoms (1803-1885), 
que uniu as palavras in-
glesas folk (que signi� ca 
“povo”) e lore (que quer 
dizer “conhecimento”).

Assim, folclore ga-
nha o signi� cado literal 
de "conhecimento do 
povo" ou "aquilo que o 
povo faz".

A base da cultura 
do povo brasileiro vem 
da mistura de povos 
que constituiram o Bra-
sil. Incluem as numero-
sas tribos indígenas, os 
portugueses, os diver-
sos povos africanos que 
foram trazidos escravi-
zados, além de um sem
-número de imigrantes 
como alemães, italia-
nos, japoneses que vie-
ram para o país.

Além disso, estu-
diosos como Câmara 
Cascudo, Mário de An-
drade, Hekel Tavares, 
Inezita Barroso e mui-
tos outros recolheram 
estórias e cantigas, do-
cumentaram práticas 
medicinais que fazem 
do folclore brasileiro 
uma fonte inesgotável 
de inspiração.

Vejamos alguns 
exemplos do
Folclore Brasileiro:
Lendas: 
Negrinho do Pasto-

reio; Boto Cor de Rosa;  
Curupira; Boitatá; Saci;  
Canções; Peixe - Vivo;  
Cai, cai balão; Fui ao 
Tororó; O Cravo e a 
Rosa; Caranguejo não é 
Peixe.

Festas
Reisado; Festas ju-

ninas; Procissão Maríti-
ma de São Pedro; Festa 
de Nossa Senhora de 
Nazaré, em Belém; Boi
-bumbá.

Danças
Maracatu; Umbiga-

da; Tambor de Crioula;  
Jongo; Pau de Fitas.

Costumes e
Crendices
Ao sentir a orelha 

arder, atribuir a  alguém 
que esteja falando mal 

de você
• Jogar um pouco de 

cachaça no chão 'para o 
santo' antes de tomá-la.

• Saltar sete on-
das na noite do dia 31 
de dezembro, pois isso 
traria boa sorte.

Há muitas datas re-
lacionadas ao folclore. 
Con� ra:

• 17 de julho: dia 
do Curupira

• 31 de outubro: 
dia do Saci

• 30 de junho: 
dia nacional do Bumba 
Meu Boi

Origem do
Dia do Folclore.
O Dia do Folclore 

Brasileiro foi de� nido 
o� cialmente através 
do Decreto de Lei nº 
56.747, de 17 de agosto 
de 1965, aprovado pelo 
Congresso Nacional. A 
partir de então, confor-
me de� nia a lei, o dia 22 
de agosto passou a ser 
celebrado como o Dia 
do Folclore em todo o 
país.

A data foi escolhida 
porque em 22 de agosto 
de 1846, o pesquisador 
britânico William John 
Thoms usou esta pala-
vra pela primeira vez 
num artigo.

A preocupação em 
sistematizar e divulgar 
o folclore brasileiro ga-
nhou força no começo 

do século XX no Brasil. 
Durante a Semana de 
Arte Moderna, em 1922, 
várias obras apresenta-
das tiveram como ins-
piração o folclore brasi-
leiro.

Em 1947 foi criada 
a Comissão Brasileira 
de Folclore e, posterior-
mente, as comissões 
estaduais. Em 1951 se 
realiza pela primeira 
vez, no Rio de Janeiro, o 
1º Congresso Brasileiro 
de Folclore, evento que 
acontece a cada dois 
anos.

Atividades para o 
Dia do Folclore.
O Dia do Folclore 

costuma ser bastante 
festejado pelas escolas. 
Algumas das ativida-
des mais comuns que 
os estudantes podem 
desempenhar para 
aprenderem mais sobre 
a cultura e as tradições 
típicas de suas regiões 
são:

• Fazer uma 
adaptação de uma len-
da folclórica em forma 
de teatro ou musical;

• Aprender sobre 
a história do folclore e 
sua importância para a 
sociedade;

• Apresentar dan-
ças temáticas folclóri-
cas;

• Preparar um 
prato típico folclórico.

Em nossa cidade.
• Canelense, continue comprando em Ca-

nela, faça crescer nossa cidade, com sustenta-
bilidade.

• Parabéns ao MCDR e PDT canelense pelo 
excelente evento que reuniu as principais lide-
ranças do PDT a nível nacional, estadual, mu-
nicipal e convidados.

Nascimentos no HCC
no mês de Julho/2019

DATA NOME DA MÃE                     SEXO DO BEBÊ

04 • Julho • 2019 Paula Guerra Monteiro Menino

07 • Julho • 2019 Gisele Deon de Oliveira Menina

07 • Julho • 2019 Luane Figueiredo Godinho Menina

09 • Julho • 2019 Lohana Fraga da Rosa Menina

11 • Julho • 2019 Rosenilda Pereira Boeira Menino

14 • Julho • 2019 Marcia Regina Pires da Silva Menina

16 • Julho • 2019 Daiana Daniela Souza Castilhos Menina

16 • Julho • 2019 Bruna dos Santos Galle Menino

16 • Julho • 2019 Renata Jossana Pedroso Menino

22 • Julho • 2019 Gabriela Pinto Borges Menina

23 • Julho • 2019 Maria Roseli da Rosa Menino

23 • Julho • 2019 Leticia Nascimento Oliveira Menino

23 • Julho • 2019 Joana Aparecida Oliveira Menina

24 • Julho • 2019 Paolla Marques de Lima Menino

24 • Julho • 2019 Amanda Nunes Menina

24 • Julho • 2019 Sara Ingrid C. M. Oliveira Menino

25 • Julho • 2019 Tamires Taluane de Abreu Ferreira Menino

25 • Julho • 2019 Franciele dos S de Moraes Menina

25 • Julho • 2019 Andressa de Castro Oliveira Menina

26 • Julho • 2019 Bruna do Prado Barbosa Menina

27 • Julho • 2019 Franciele dos Rais Carneiro Menino

28 • Julho • 2019 Bruna Mangold Menina

30 • Julho • 2019 Laura Bianca Homem Menina



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

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

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

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

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

Curso: Grupo Econômico Após a Reforma 
Trabalhista
Data: 14 de setembro de 2019
Horário: Sábado, das 9h às 13h
Inscrições até 10 de setembro de 2019

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 quali-
dade 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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“Das antigas Volks Clube” 
planeja evento de carros 

antigos para ajudar o
Oásis Santa Ângela

Canela poderá ga-
nhar mais um evento 
ainda neste ano, essa 
foi a intenção de uma 
reunião que ocorreu na 
terça-feira (20), no ga-
binete municipal, onde 
o prefeito em exercício 
Gilberto Cezar recebeu 
os promotores e orga-
nizadores da realiza-
ção.

Gilberto Cezar 
conversou com os re-
presentantes da “Das 
antigas Volks Clube”, 
entidade que plane-
ja realizar um evento 
de carros antigos com 
aproximadamente 400 
carros participantes do 
Brasil e do exterior, em 
Canela. A cidade vem 
sendo procurada por 
uma série de promoto-
res de eventos interes-
sados em ter o Municí-
pio como sede, os quais 
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estão sendo recebidos 
e incentivados pelo po-
der público.

O evento segue em 
tratativas de organi-

zação e deve ocorrer 
em 06 de outubro. O 
evento tem objetivo de 
ajudar o Oásis Santa 
Ângela que precisa ar-

recadar mais de R$ 400 
mil para poder fazer o 
Plano de Prevenção e 
Proteção Contra Incên-
dio (PPCI).

Tem novidade em
Canela: Galangal Leve

Proposta é servir uma comida saborosa
de um jeito prático e rápido

Canela não deixa de se re-
inventar quando o assunto é 
gastronomia. Ideias pioneiras 
e autenticidade são marcas da 
cidade quando se trata de co-
mida. Prova disso é que um dos 
endereços mais tradicionais 
está trazendo uma novidade. O 
Restaurante Galangal apresenta 
nessa semana o Galangal Leve, 
oferecendo uma forma diferente 
de se alimentar, que vai funcio-
nar junto do restaurante Galan-
gal, em Canela, das 11h30min às 
22h30min, de terças a domingos.

O cardápio assinado pela 
chef Arika Messa traz combina-
ções surpreendentes e de pre-
paro rápido, bem ao estilo take 
away (leve embora). “São pratos 
com identidade própria, mas com 
a cara do Galangal, ou seja, valo-
rizando cada sabor”, revela Arika. 
A ideia é servir a comida de rua 
asiática de um jeito prático, cria-

tivo, descontraído e sensorial. 
“Quero cada vez mais trabalhar 
com aquilo que eu acredito: uma 
comida saborosa, feita com pro-
dutos orgânicos e muito frescos, 
servida de um jeito descomplica-
do, trazendo praticidade e leveza 
para a vida das pessoas”, resume 
Magda. O cardápio inclui spring 
roll, temaki, chirashi, hot roll, ya-
kisoba, ramen veggie guarnições 
e combinados diversos.

Sustentabilidade
Mas não é apenas ao paladar 

que a proposta causa surpresa. O 
conceito engloba sustentabilida-
de e bem-estar. Os alimentos são 
servidos em embalagens biode-
gradáveis e comestíveis, pois são 
feitas com fécula de mandioca 
(mesmo ingrediente usado para 
fazer a tapioca). Em formato 
bowl, as embalagens são resis-
tentes, acomodam bem a co-

mida fria ou quente e o melhor: 
não geram lixo. “O Galangal Leve 
é para pessoas de espírito livre, 
que estão cada vez mais conec-
tadas com o todo, com a nature-
za e consigo. Com essa proposta, 
valorizamos cada vez mais o ato 
de alimentar-se com consciência, 
consumindo uma comida de ver-
dade”, explica a idealizadora da 
ideia, Magda Correa.

 Trouxinha Thai
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“Aqui os pés de arruda ainda absorvem a 
inveja e o mau olhado e as mulheres ainda fazem 
pão com torresmo... Aqui, ainda se come milho 
verde assado na brasa e a batata-doce no forno do 
fogão...”!

As iguarias da nossa culinária gaúcha não se 
limitam ao consumo de carne de bovinos, ovinos 
e aves, a diversidade de alimentos, acompanha o 
processo histórico, à mesa, ou sobre o lombo do 
pingo, onde nosso povo sempre soube aproveitar 
o que a terra e a natureza lhes ofertou.

Na obra de Eron Vaz Mattos  Aqui, memorial 
em olhos D’água, este poeta e escritor nos pre-
senteia com ricas e curiosas receitas, algumas 
quase que ausentes do nosso cotidiano.

Pudim de Queijo
Quinhentos gramas de açúcar em calda gros-

sa, oito gemas de ovos, um ovo inteiro, duzentos 
gramas de queijo ralado, uma colher de sopa de 
farinha de trigo. Mistura-se tudo, coloca-se no 
forno em forma forrada com papel untado. Cerca 
de quarenta minutos em fogo médio. Desenfor-
mar e servir.

Mogango Assado com leite
Um mogango de mais ou menos dois qui-

los, quatro xícaras de açúcar, um litro de leite, 
três copos de água. Cortar o mogango ao meio. 
Com uma colher, retirar as sementes e o bagaço. 
Lavar bem. Deixar trinta minutos de molha em 
água. Colocar duas xícaras de açúcar e a metade 
da água em cada metade do mogango. Levar ao 
forno por trinta minutos. Depois de fervido o 
leite, colocar meio litro em cada metade do mo-
gango e levar novamente ao forno. Se criar calda 
na forma devido ao açúcar que cai do mogango, 
acrescentar um copo de água para não queimar. 
Ao aprontar, � cará com a altura de um dedo de 
leite no fundo do mogango. O mesmo processo 
poderá ser feito com abóbora de casco.

Pão caseiro com Torresmo 
1 Kg de farinha de trigo, duas colheres de 

sopa de banha, duas colheres de sopa de açúcar, 
duas colheres de sopa de fermento e dois ovos.

Colocar a farinha em uma bacia e fazer uma 
cova no meio e ali adicionar o fermento, os ovos, 
o açúcar e o torresmo cerca de meio quilo. Co-
locar um pouco de água morna e misturar bem; 
deixar a massa levedar na bacia e depois modelar 
os pães e deixá-los crescer. Levar o forno para 
assar.

Mil Gracias! Bom � nal de semana, doce e 
com cardápios novos!

Além do churrasco

“Prata da Casa” recebe 
homenagem Ronco do 

Bugio 2019
O músico e com-

positor Jardel Borba é 
o homenageado deste 
ano no Festival Ronco 
do Bugio de São Fran-
cisco de Paula.  Natural 
de São Chico, Jardel foi 
vítima de câncer aos 
25 anos, deixando uma 
carreira promissora e 
uma história de sucesso 
no festival. Em seu estú-
dio de música, � caram 
oito troféus arremata-
dos no Ronco, o último 
deles recebido em 2018 
pela  obra autoral “Que-
rência Abençoada”, a 
mais aplaudida pelo 
público.

A estreia de Jar-
del em Festivais foi no 
“Ronquinho”, uma edi-
ção para jovens talentos 
em 2007. Ao se apre-
sentar no palco do CTG 
Rodeio Serrano, aos 14 
anos, faturou o primei-
ro lugar e deu início a 
coleção de distinções 
musicais. Em 2013, re-
tornou à competição e, 
em 2014, teve grande 
envolvimento na 23º 
Ronco, tendo recebi-
do prêmio de “Música 
Popular” e colaborado 
como jurado no “Ron-
co Cultural”, edição do 
festival realizada para 
escolas do município.

No ano seguinte, 
em 2015, Jardel recebeu 
novamente o prêmio 
de “Música Popular” e 
na 25ª edição do Ronco 
do Bugio chegou ao 3º 
Lugar (2016). Ao enfren-
tar a doença, o músico 
passou a compor, e fez 
sucesso, com música 
Gospel, sem perder a 
pegada tradicionalista. 
E, por isso, recebeu seu 
último troféu na cate-
goria “Música Popular” 
em 2018.

“Foi uma honra ter 
tido várias parcerias 
musicais com o ami-
go Jardel Borba. Era 
um menino que vinha 
crescendo musicalmen-
te sendo reconhecido 
no Rio Grande do Sul. 
Orgulhava muito São 
Francisco de Paula, a 
terra dos grandes gaitei-
ros”, diz o poeta Léo Ri-
beiro, que este ano será 
o apresentador do Ron-
co do Bugio.

O 28º Festival Ron-
co do Bugio de São 
Francisco de Paula vai 
distribuir  R$ 10 mil em 
prêmios nos dias 30 e 31 
de agosto, no CTG Ro-
deio Serrano (Rua Ben-
jamim Constant, 582), 
a partir das 19h30min. 
Promovido pela Prefei-

Homenageado Jardel Borba

tura de São Francisco 
de Paula, o Festival va-
loriza a arte, a tradição e 
o “Bugio”, ritmo genui-
namente gaúcho criado 
a partir do fole da gaita. 
O troféu Siccob Ronco 
2019 vai premiar seis ca-
tegorias. O evento tem 
entrada franca e apre-
senta também shows e 
bailes nos dois dias.  

 
Saiba mais sobre o 

Ronco do Bugio 2019:
O ingresso é gratui-

to e o público poderá 
levar um quilo de ali-
mento para o Hospital 

do Município.
• Dia 30 (sexta-fei-

ra): Abertura o� cial, 
apresentação das con-
correntes locais, show 
com Os Tiranos  e baile 
Volnei Gomes.

• Dia 31 (sábado):  
Apresentação dos con-
correntes, show Quar-
teto Coração de Potro, 
degustação da gastro-
nomia campeira com 
o 2ª edição dos Cozi-
nheiros de São Chico, 
entrega da premiação e 
o Troféu Sicoob e Baile 
com o Grupo Batendo 
na Marca.

FOTO: CAROLINA ANDRIOLA

São Chico terá noite cultural
com Marco Araújo & Banda

O Espaço Soma Arte + Cultu-
ra promove uma noite com Marco 
Araújo & Banda.

O artista apresenta canções 
de seu repertório autoral e clássi-
cos da música popular. No palco 
acompanhando Marco na voz e 
violão, estarão os músicos Diego 
Costa na viola de 12, Costa Lima 
no baixo e Duda Godol� m na ba-
teria.

Marco Araujo é um dos músi-
cos mais premiados nos festivais 
de música do sul do país. Desta-
cam-se em sua trajetória os prê-
mios de 1º Lugar no 10º Canto 
da Lagoa de Encantado e a Linha 
Livre da 34ª Califórnia da Canção 
de Uruguaiana. Em 2008, com su-

cesso de público e crítica, lançou o 
CD Mar de Dentro. A apresentação 
acontece dia 24, às 20h. Os ingres-
sos custam R$ 25,00.

A casa • Localizada na Rua Ma-
rechal Floriano Peixoto, o Espaço 
Soma Arte + Cultura é uma casa 
da década de 1960 abrigando arte 
e cultura em São Chico. De portas 
abertas para o público e artistas 
independentes, o projeto Soma 
promove shows, o� cinas, cursos, 
palestras, sessões de cinema, sa-
raus, exposições. Para acompa-
nhar esse fomento cultural: cafe-
zinho passado na hora, minipizzas 
artesanais deliciosas, guloseimas, 
cervejas e sucos sazonais.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Semana da Acessibilidade 
e Inclusão segue até dia 28 
com atividades inclusivas
Pessoas com defi-

ciência esbarram em 
obstáculos todos os 
dias, seja no trabalho 
ou nas horas de lazer. 
A 1ª Semana da Aces-
sibilidade e Inclusão 
de Canela quer debater 
o assunto e, mais que 
isso, proporcionar uma 
semana inteirinha, até 
28 de agosto, palestras, 
apresentações e de-
monstrações.

Na abertura ofi-
cial do evento realiza 
na quarta-feira (21), no 
auditório da UCS, au-
toridades e convidados 
se emocionaram com a 
da Orquestra da Esco-
la Neusa Mari Pache-
co – CIEP que engajada 
com o evento, realizou 
uma apresentação com 
a aluna Maria Clara dos 
Santos Silva, da Escola 
Municipal de Educação 
Especial Rodolfo Schlie-
per. Toda a cerimônia 
contou com a presença 
da intérprete de libras, 
Keli dos Santos.

A idealizadora da 
semana Marina Susin 
Siota, é fisioterapeuta 

por formação, possui 
também especialização 
em fisioterapia neuro-
funcional e um mestra-
do na área de inclusão 
social e acessibilidade. 
Por ter essa formação, 
sempre vivenciou as di-
ficuldades pelas quais 
passam seus pacientes 
após uma sessão de fi-
sioterapia. Essa curio-

sidade em conhecer o 
ambiente em que estão 
inseridos e entender as 
principais dificuldades 
de seus pacientes no 
dia a dia acabaram se 
tornando sua grande 
motivação para cons-
truir algo próximo. "Foi 
um dos grandes moti-
vos para tirar a ideia do 
papel e transformar o 

projeto da Semana em 
realidade", ponderou 
Marina.

O evento segue até 
dia 28, com programa-
ção diária composta por 
palestas e atividades 
práticas de inclusão. A 
programação completa 
você pode encontrar no 
Portal da Folha, na in-
ternet.

Abertura do evento no Campus da UCS, em Canela
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Com o tema “Fa-
mília e Pessoa com De-
ficiência: Protagonistas 
na Implementação das 
Políticas Públicas”, a 
Apae Canela segue com 
a tradicional Semana 
Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual 
e Múltipla, que chama 
atenção para a partici-
pação da família no ce-
nário atual no intuito de 
mobilizarem-se junto a 
sociedade e poder pú-
blico para o desenvol-
vimento da autonomia, 
mobilidade e qualidade 
de vida cuja luta é cons-
tante.

As atividades vão 
até 28 de agosto e conta 
com a participação da 
equipe técnica, direto-
ria, comunidade, esco-

Apae Canela segue com Semana da Pessoa 
com Deficiência Intelectual e Múltipla
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lares, atletas e profissio-
nais da área da saúde e 
educação.

São destaques da 
programação a II Cor-

rida e Caminhada da 
Apae Canela “Corren-
do Por Um Sorriso, que 
acontece neste sábado 
(24), com largada às 

8h30min, no Parque do 
Lago, o encontro de pais 
amigos e familiares, na 
terça (27) e o jantar da 
Apae, também na terça.

Assistência Social
engajada na Campanha 
do Alimento do Parque 
Terra Mágica Florybal
A Secretaria de 

Assistência, Desen-
volvimento Social, Ci-
dadania e Habitação 
de Canela participa da 
Campanha do Alimen-
to, promovida pelo 
Parque Terra Mágica 
Florybal.

Os canelenses po-
dem trocar dois quilos 
de alimento ou dois li-
tros de leite por um in-
gresso para o parque. 
São no máximo cinco 
ingressos por pessoa.

A troca pode ser 
feita até 4 de outubro, 
na sede da secretaria, 
nos CRAS Santa Marta e 
Canelinha ou na recep-
ção da Prefeitura, no 
horário das 8h às 11h e 
das 13h às 16h30. Os in-

gressos são válidos até 
o dia 6 de outubro, ex-
ceto para os dias 20, 21 
e 22 de setembro.

Políticas para os
ingressos Terra
Mágica Florybal:
•	 Para	 usufruir	

dos ingressos, é obriga-
tório comprovante de 
residência e apresentar 
documento com foto.

•	 Os	ingressos	são	
individuais, por pessoa.

HCC também
participa
Para auxiliar o Hos-

pital de Caridade de 
Canela, basta trocar os 
alimentos por ingressos 
na recepção do HCC. As 
regras são as mesmas.
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Academia Neusa
Martinotto promove 
aprimoramento em 

Ballet Clássico
Nesta sexta-feira 

(23), às 15h, a Acade-
mia Neusa Martinotto 
promove, dentro da 
programação dos 30 
anos de atividade, um 
aulão de Ballet Clássi-
co com o bailarino e ex
-aluno João Pedro Lu-
dwig (foto), no Gazebo 
Cultural.

João Pedro é for-
mado em Ballet Clás-
sico pela escola do 
Teatro Bolshoi do Bra-
sil. Foi bailarino da 
Cia Paulista de Dança 
Adriana Assaf. Iniciou 
seus estudos em dan-

ça na Academia Neu-
sa Martinotto, onde 
participou de diversos 
concursos, dentre eles, 
o Festival de Dança de 
Joinville.

Atualmente é bai-
larino da Companhia 
Austríaca EuropaBallet.

O aulão será aberto 
para bailarinos e apai-
xonados pelo Ballet 
Clássico que desejem 
aprimorar a técnica, 
com investimento de 
R$ 40,00 (alunos da 
academia tem descon-
to). Informações: (54) 
3282-2346.
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Fogo Simbólico da Pátria chega a Canela
O Fogo Simbólico 

da Pátria chegou a Ca-
nela no final da tarde 
de segunda (19). Trazi-
do pela Liga da Defesa 
Nacional (LDN) do Rio 
Grande do Sul, um dos 
símbolos da Semana 
da Pátria foi conduzido 
pelas principais ruas da 
cidade e recepcionado 
em cerimônia junto a 
Prefeitura Municipal.

A centelha do Fogo 
Simbólico foi trazida a 
Canela pela comitiva da 
LDN, representada pelo 
diretor de patrimônio 
Nelson Prestes. O grupo 
foi recepcionado junto 
a Avenida Cônego João 
Marchesi e acompanha-
do pelos estudantes do 
projeto de atletismo da 
Escola Municipal João 
Alfredo, coordenados 
pelas professoras Josi 

Bolf, e também pela Bri-
gada Militar de Canela, 
percorrendo algumas 
ruas da cidade, até che-
gar a Prefeitura, onde 
foi feita a cerimônia.

“Esta corrida do 
Fogo Simbólico aconte-
ceu pela primeira vez no 
Brasil em 1937, quando 
a chama foi de Viamão 
a Porto Alegre. Este ano, 
percorrerá cerca de 12 
mil quilômetros, pas-
sando por 150 muni-
cípios. É nossa forma 
de contribuir para ro-
bustecer o patriotismo 
e incentivar o amor à 
pátria”, disse o diretor 
Nelson Prestes.

O prefeito em exer-
cício Gilberto Cezar 
destacou que o maior 
valor de um país está 
em seu povo. “Que nos-
so país consiga superar 

seus desafios com união 
e paz”, comentou.

A 82º Corrida Fogo 
Simbólico da Pátria
A corrida do Fogo 

Simbólico acontece 
tradicionalmente há 82 
anos no Rio Grande do 
Sul. Neste ano, o tema 
nacional é a Bandeira 
do Brasil, e o tema re-
gional é o Parque His-
tórico Marechal Manoel 
Luís Osório, que com-
pleta 50 anos em 2019. 
O evento é organizado 
pela Liga da Defesa Na-
cional (LDN).

A LDN foi criada em 
1916 pelo poeta e jorna-
lista Olavo Bilac e está 
presente em todo o Bra-
sil. Tem a finalidade de 
fortalecer o patriotismo 
e desenvolver o civismo 
entre os brasileiros.

A Corrida do Fogo 
Simbólico da Pátria foi 
criada em 1937 pelos 
gaúchos, e a primeira 
corrida foi de Viamão 
a Porto Alegre. Todos 
os anos, percorre o Es-
tado levando a chama 
a diversos municípios 
gaúchos. Este ano, teve 
origem no Parque His-
tórico General Osório, 

que homenageia o mili-
tar patrono da cavalaria 
do Exército.

Semana da
Pátria em Canela
A abertura da Se-

mana da pátria acon-
tece dia 2 de setembro, 
às 9h, em frente a Pre-
feitura. O Desfile Cívi-
co acontece no dia 7 de 

setembro, a partir das 
13h45, com a cerimônia 
de abertura na Praça 
João Corrêa. O desfile 
inicia às 14h, na rua Fe-
lisberto Soares e Aveni-
da Osvaldo Aranha.

Em caso de chu-
va no dia 7, a atividade 
será dia 8, persistindo 
o mau tempo acontece 
dia 14 de setembro.
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Confirmando o favoristismo, Bola 8 “B” 
ergue o troféu da Segundona de Futsal

Na última sexta-fei-
ra (16), foi disputada a 
grande final da Segunda 
Divisão do Campeonato 
Municipal de Futsal. Na 
decisão estavam as duas 
equipes que acabaram 
liderando seus respec-
tivos grupos, vindo do 
Grupo A, Bola 8 “B” fez 
por merecer estar na fi-
nal e vindo do Grupo B, 
a equipe do Tequila sur-
preendeu a todos com 
uma organização tática 
de qualidade.

A primeira parti-
da da final havia sido 
vencida pela equipe do 
Bola 8 “B”, que na noi-
te de sexta-feira tinha a 
vantagem do empate. A 
equipe do Tequila não 
se deu por vencida, fa-
zendo uma partida im-
pecável e levando o jogo 

para a prorrogação. No 
tempo regulamentar, o 
Tequila venceu o jogo 
por 5 x 2, com gols de 
Tiago (2), Finha (1), Jo-
natas (1) e Jodaer (1). 
Os gols de desconto do 
Bola 8 saíram dos pés de 
Érick.

Na prorrogação, a 
equipe dominante não 
foi o Tequila, que não 
conseguiu demons-
trar o futebol jogado 
na primeira parte da 
final. O Bola 8 pressio-
nou e chegou ao 1 x 0 
com Balu, forçando a 
equipe do Tequila a sair 
para o jogo com o golei-
ro-linha. Em uma falha 
na saída de bola, Duiu 
aproveitou a goleira va-
zia para ampliar e cra-
var o título, Bola 8 “B” 2 
x 0 Tequila.

Campeão – Bola 8 “B”

Vice-Campeão –
A.A. Tequila3º Lugar – Rio Branco

4º Lugar.  Manipulados 
da Serra Disciplina – Bola 8 “B”

Artilheiro – Mateus 
(Bola 8 “B”) - 28 Gols

Goleiro Menos Vazado 
– Diogo (A.A. Tequila)

Melhor Treinador – 
Daniel (Bola 8 “B”)

Destaque do
Campeonato – Jonatas 
(A.A. Tequila)

Revelação do
Campeonato –
Tiago (Bola 8 “B”)

Destaque da Final – 
Balu (Bola 8 “B”)
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Segunda rodada do Sub-9 e Sub-13
de Futsal acontece amanhã

Amanhã é dia da catego-
ria de base. Durante o sábado 
serão disputadas partidas de 
dois campeonatos municipais 
de base. No sub-9, a equipe do 

Rico enfrenta o Guerreiro. Na 
sequência, as duas equipe dos 
do Toque de Letra se enfrenta-
rão, A x B.

No sub-13 também se-

rão disputadas duas partidas. 
Abrindo a rodada, o Toque de 
Letra “A” enfrentará o Toque de 
Letra “B” e fechando a rodada o 
Guerreiro enfrenta o Gaúcho.
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Parque da Mônica tem
lançamento oficial em Gramado

No segundo se-
mestre do ano que 
vem, Gramado rece-
berá mais um parque 
temático: o Parque da 
Mônica. O lançamento 
do novo empreendi-
mento foi feito nesta 
quinta-feira (22), no 
Parque Tomasini, na 
Linha Carazal (saída do 
Município para Nova 
Petrópolis), local onde 
será construído o novo 
empreendimento.

O prefeito Fedoca 
Bertolucci (PDT) esteve 
presente na apresenta-
ção da nova atração tu-
rística, que foi feita pelo 
desenhista e cartunis-
ta Maurício de Sousa, 
acompanhado de seu 
filho Mauro Sousa e sua 

esposa Alice Takeda.
“Esse parque é mui-

to especial pra mim 
porque quando nossos 
filhos eram pequenos, 
nós vínhamos muito 
para Gramado, depois 
passamos um tempo 
sem vir. Foi quando, 
meu filho Mauro veio 
com a novidade de que 
teríamos motivos para 
estarmos sempre em 
Gramado, já que iría-
mos construir um Par-
que da Mônica aqui na 
cidade. Fiquei muito fe-
liz”, disse Alice.

O criador da Tur-
ma da Mônica também 
ressaltou que tem um 
carinho especial por 
Gramado. “É muito 
bom poder lançar esse 

novo projeto aqui. Não 
posso dar muito ‘spoiler’ 
do que terá no parque, 
mas posso adiantar 
que muitas atrações e 
será um grande atrativo 
para a Serra Gaúcha”, 
comentou.

Atrações
Localizado em uma 

área de 5 mil metros 
quadrados, o parque 
estimulará brincadei-
ras interativas. Estão 
previstas mais de 20 
atrações, além da pre-
sença constante da pró-
pria Turma da Mônica. 
Também está prevista 
a construção de uma 
praça de alimentação, 
com pizzaria, hambur-
gueria e uma frutaria.

Prefeito Fedoca Bertolucci, promotor Max Guazzelli, Maurício de
Sousa, acompanhado de seu filho Mauro Sousa e sua esposa Alice

Takeda, vereadora Manu da Costa, presidente da Câmara dos
Vereadores, Rafael Ronsoni, vereador Luia Barbacovi, vice-prefeito
Evandro Moschem e o secretário de Turismo, José Carlos Almeida.
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Sonhos, de espetáculo teatral às telonas
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O espetáculo teatral 
"Sonhos" estreou em 
2015, pela Cia Lisi Berti, 
com a ideia de contar a 
história de um palhaço 
triste. Uma ideia que 
surgiu originalmente do 
ator Marcelo Wasem, 
também protagonis-
ta do espetáculo, que 
convidou Lisiane Berti a 
fazer a direção e a dra-
maturgia da obra que 
até então tinha apenas 
quinze minutos e havia 
participado da III Mara-
tona de Monólogos de 
Canela. Pensando em 
transformar o esquete 
em espetáculo, Lisiane 
agregou a personagem 
da bailarina, papel da 

atriz Lígia Fagundes, e 
começou então a his-
tória de um palhaço 
triste que está sempre 
revivendo seu passado, 
recordando sua ama-
da bailarina em meio 
a ludicidade, silêncio e 
poesia. Seu maior dese-
jo é poder estar com ela 
mais uma vez no pica-
deiro do circo.

O espetáculo não 
utiliza texto falado e tra-
ta do delicado tema da 
morte de uma maneira 
inocente e onírica, mos-
trando que as pessoas 
que amamos sempre 
nos acompanharão de 
onde estiverem, porque 
estão em nossos cora-

ções.
Em 2018, pensan-

do na criação de uma 
trilha sonora original, a 
Cia entrou em contato 
com a WN Produções 
(leia-se Walther Netto) 
que ficou encantado 
com o trabalho e suge-
riu transformar a obra 
teatral em filme.

A arte do palhaço 
é um exercício de reco-
nhecimento através da 
experiência da emoção 
do corpo. Assim como 
na dança, a técnica da 
expressão Pantomima 
é usada como forma 
de expressão gestual e 
fisionômica que pode 
descrever eventos, sen-

timentos e emoções.
Baseado em uma 

peça teatral, Sonhos foi 
filmado em um antigo 
teatro histórico no Bra-
sil, em onze horas de 
puro e absoluto traba-
lho de amor. A história é 
uma adaptação homô-
nima unindo elementos 
originais de palhaço e 
pantomima com a ma-
gia do cinema. Através 
da arte, a Cia Lisi Berti, 
WN Produções e Felis-
toque Filmes preten-
dem tocar os corações 
de todas as pessoas!

O filme será lança-
do, em Canela, no pró-
ximo dia 28, somente 
para convidados e esta-

rá em cartaz no mês de 
setembro, nas terças e 
quintas-feiras, no Mag-
nólia. A partir daí a pro-

dução será apresenta-
da em vários festivais e 
eventos culturais, Brasil 
a fora.
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Ofício SMGPG/DLC n.º 315/2019

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

PREGÃO PRESENCIAL 39/2019 – Registro de preços 
para aquisição de Kit Casas.

PREGÃO ELETRÔNICO 19/2019 – Registro de preços 
para aquisição de botas táticas para o Corpo de Bombei-
ros de Canela RS.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 10/2019 – Contratação de 
entidade, associação, instituições comunitárias, confessio-
nais ou filantrópicas sem fins lucrativos, para prestar servi-
ços de abrigamento/acolhimento institucional de crianças 
e adolescentes de 0 a 18 anos.

PREGÃO PRESENCIAL 41/2019 -  Registro de preços 
serviços de Pintura de Prédios.

PREGÃO PRESENCIAL 42/2019 – Registro de preços 
serviços de Manutenção de Prédios, pedreiro, servente, 
carpinteiro e serviços hidráulicos.

PREGÃO PRESENCIAL 43/2019 – Registro de preços 
para serviços elétricos.

PREGÃO PRESENCIAL 49/2019 – Registro de preços 
para serviços de instalação de ar-condicionado.

TOMADA DE PREÇOS 14/2019 -  Contratação de em-
presa para obras de passeio público em trecho da rua 
Adalberto Wortmann e trecho da Av. Cônego João Mar-
quesi.

TOMADA DE PREÇOS 15/2019 – Contratação de em-
presa para obras de pavimentação asfáltica da rua dos 
Eucaliptos

 
Informações poderão ser obtidas no Departamento de 

Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Cane-
la/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou atra-
vés do       e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br.

Canela, 22 de agosto de 2019.
Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito de Canela - em exercício

Pizzaiolo de Canela
fará a maior pizza do
Brasil na Expointer

No dia 29 de agos-
to, o pizzaiolo canelense 
Peterson Secco, conhe-
cido na Serra Gaúcha 
como o “homem pizza”, 
vai encarar o desafio de 
bater o recorde de maior 
pizza do Brasil. A con-
vite da Associação das 
Pequenas Indústrias de 
Laticínios do Rio Grande 
do Sul (Apil/RS) e jun-
to com uma equipe de 
chefs especializados, ele 
irá produzir e assar uma 
pizza com 3,5 metros de 
diâmetro e peso de 160 
quilos. A marca anterior, 
do próprio Peterson, é de 
3,35 metros e 156 quilos.

O preparo da massa 
é feito no dia anterior, 
deixando somente o pro-
cesso de montar a cober-
tura e assar a pizza para 
a quinta-feira. Mas isso 

não torna o desafio mais 
fácil. Devido ao diâme-
tro extenso da massa, a 
montagem da cobertu-
ra contará com o uso de 
técnicas de rapel para 
chegar ao meio da pizza. 
Com todos os ingredien-
tes em seu devido lugar, 
ela será assada por cerca 
de 5 horas. “Temos um 
modelo de chapa que vai 
assando por baixo, com 
um sistema de mini le-
nhas que queimam sem 
fazer fumaça. Para a par-
te de cima, utilizamos 
maçaricos”, explica Pe-
terson. 

A pizza gigante será 
feita durante a Expoin-
ter, a partir das 7h na 
Casa da Apil/RS no Par-
que de Exposições Assis 
Brasil, em Esteio (RS). 
O processo será acom-

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

panhado pelo controle 
da fiscalização do Rank 
Brasil, que homologa 
os recordes brasileiros. 
Ela então será dividida 

em aproximadamente 
1,2 mil pedaços e distri-
buída para o público da 
Expointer por volta de 
12 horas.

Plantio de mudas contou com a
participação de 300 voluntários 

Uma grande mo-
bilização comunitária 
realizada na manhã de 
sábado (17) envolveu 
o poder público, por 
meio da Prefeitura de 
Canela, além de diver-
sas entidades, empresas 
e voluntários, visando o 
plantio de centenas de 
mudas de hortênsias e 
azaléias nos canteiros 
da RS-235, no principal 
acesso ao município. 

O dia ensolarado e 
com temperaturas agra-
dáveis colaborou com 
a ação, mobilizando 
também estudantes da 
Rede Municipal e mem-
bros do Grupo de Esco-
teiros Abaetê. “Aqui era 
só grama, agora vai ficar 
muito mais bonito. Es-
tamos ajudando a criar 
um caminho colorido 
de azul e roxo das hor-
tênsias, preparando a 
nossa cidade para ficar 
mais bonita no futuro”, 
comentou Gabriel dos 

Santos, 13 anos, alu-
no do 7º ano da Escola 
Cônego João Marchesi. 
“Foi uma honra partici-
par, o escotismo nos en-
sina desde pequenos que 
precisamos cuidar dos 
animais e preservar as 
plantas”, contou a esco-
teira Luana Blumenthal. 

Conforme os or-
ganizadores, durante a 
ação foram plantadas 
cerca de 1.200 mudas 
de hortênsias e aproxi-
madamente 100 mudas 
de azaléias. “Foi um dia 
histórico para nossa ci-
dade. Muito obrigado a 
todos os colaboradores 
que se engajaram nes-
ta ação. Foi um ato de 
cidadania e esperamos 
nos próximos meses que 
estas mudas floresçam e 
transformem a entrada 
da nossa cidade”, avalia 
o secretário de Obras, 
Agricultura e Serviços 
Urbanos, Luiz Cláudio 
da Silva. 

Criação do
Caminho
Das Hortênsias 
Durante a ação o 

prefeito Constantino 
Orsolin, acompanhado 
pelo diretor de Novos 
Negócios e Oportu-
nidades da ACIC, Al-
fredo Schaffer e pelos 
secretários municipais 
Luiz Cláudio da Silva 
(Obras) e Ângelo San-
ches (Turismo), plan-
taram uma espécie 
nativa de Canela Fogo 
- símbolo do municí-
pio, para marcar o ato e 
a criação do ‘Caminho 
das Hortênsias’ ao lon-
go da rodovia. “É um 
momento único, com 
o engajamento da po-
pulação demonstrando 
que a cidade de Canela 
é nossa, uma responsa-
bilidade de todos nós. 
O plantio de milhares 
de árvores é uma marca 
deste governo”, destaca 
o prefeito Constantino 

Orsolin. 
Visando a manu-

tenção do espaço e a 
preservação das mudas 
plantadas, a Prefeitura 
de Canela, por meio da 
Secretaria de Obras, en-
caminhou ofício à Em-
presa Gaúcha de Rodo-

vias (EGR) solicitando 
uma atenção especial 
durante os serviços 
executados no trecho. 
A Secretaria de Obras 
também ficou respon-
sável por regar as plan-
tas frequentemente, até 
que as mudas estejam 

enraizadas. Os organi-
zadores do evento ‘Ca-
minho das Hortênsias’ 
já projetam uma nova 
ação de plantio de mu-
das que deve ser rea-
lizada na Av. Cônego 
João Marchesi, em data 
ainda a ser definida.
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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.

FESTURIS é lançado
para seus Embaixadores 

na Região Sul
Projeto valoriza a dedicação e participação de executivos do setor

turístico com a intenção de aproximar os agentes de viagens à Feira

Foi lançada na úl-
tima segunda-feira 
(19), a 31ª edição da 
Feira Internacional de 
Turismo de Gramado 
(FESTURIS) para os 
seus Embaixadores. 
O evento foi realizado 
no Hotel Sheraton, em 
Porto Alegre, reunindo 
os profissionais que fo-
mentam e divulgam o 
evento entre os agentes 
de viagens. A ação foi 
marcada pela apresen-
tação do novo formato 
do Projeto Embaixador 
FESTURIS 2019, valo-
rizando a dedicação e 
participação dos exe-
cutivos do setor, que se 
tornaram representan-
tes da Feira em toda a 
Região Sul.

O projeto iniciou 
em 2016, se expan-
diu para Santa Catari-
na em 2017 e desde o 
ano passado engloba 
executivos do Paraná. 
Os embaixadores FES-
TURIS ganham selo, 
certificado e reconhe-
cimento durante as 
ações promovidas pela 
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Nova Petrópolis promove evento para
pilotos e instrutores de voo livre

organização. Duran-
te o evento, todos são 
homenageados e um 
representante de cada 
estado recebe o título 
de Embaixador Ho-
norário do FESTURIS. 
Neste ano serão 29 em-
baixadores.

Conheça os
Embaixadores 
2019:
Ricardo Melo, Ma-

guil Marsilio, Lucia-
no Machado da Rosa, 
Karin Adriane Kar-
kow Gaiatto, Rodrigo 

Scheibe Leão, Jander 
Barbosa Silveira, Da-
niel Müller, Marcos, 
Silveira Tregnago, Elias 
Duarte Sarantopoulos, 
Thomas Veleda Pinto, 
João Medeiros, Paulo 
Oliveira, Paulo da Silva 
Goulart, Fábio Macha-
do, Günther Klein, Lia 
Somavilla, Edgar Oli-
veira Horn, Guilherme 
Sperb, Susan, Andrea 
de Freitas Ferreira, 
Sandro Ricken, Belmar 
Guedes, Rafael Mar-
ques, André Mendel, 
Roberto Bacovis, Carla 

Maria Costa Lourei-
ro, Janaína Carvalho, 
Conceição Junker e Si-
dicley Graciano.

Inscrições
gratuitas para 
agentes
de viagens
Encerra no dia 30 

de agosto o credencia-
mento gratuito para 
agentes de viagens.  
Após esse período, 
as inscrições seguem 
através dos códigos 
fornecidos pelos em-
baixadores.

O prefeito de Nova 
Petrópolis, Regis Luiz 
Hahn, e o presidente da 
Federação Gaúcha de 
Voo Livre (FGVL), João 
Roberto Ferreira Olivei-
ra, assinaram o Acor-
do de Cooperação Nº 
042/2019 nesta quarta-
feira, 21 de agosto, para 
formalização do apoio 
do Poder Público para 
o Encontro Nacional 
de Pilotos e Instrutores 
(ENPI).

O Encontro Nacio-
nal de Pilotos e Instru-
tores tem como objeti-
vo oferecer capacitação 
para profissionais e di-
vulgar o potencial do Ni-

nho das Águias como 
local de prática de voo 
livre. Voltado para pilo-
tos, instrutores de voo 
livre e dirigentes dos 
clubes e federações, o 
evento ocorre dias 4, 5 e 
6 de outubro, no Centro 

de Eventos e no Parque 
Ninho das Águias. Con-
gresso, palestras, ofici-
nas e ação de revoada 
no atrativo turístico 
com voos simultâneos 
integram a programa-
ção do ENPI. A organi-

zação do evento espera 
cerca de 400 pessoas 
nos três dias do even-
to. Durante o congresso 
também será realizada 
a Abertura da Tempo-
rada Primavera/Verão 
2019/2020 de voo livre.
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Nome: Juliana Alano.
Idade: 32 anos.
Filiação: Marilda Marchesini Alano e Joaquim 
Jeremias Alano.
Formação: Mestra em Administração, Especia-
lista em Gestão Pública, Graduada em Admi-
nistração de Empresas e Ciências Contábeis.
Trabalho: Proprietária da empresa Juliana Ala-
no Educação Financeira que presta Consultoria 
Empresarial, Assessoria Financeira Pessoal e 
Empresarial, Coaching Financeiro e Coaching 
Financeiro para casal, Palestras e Workshops.
Fato marcante em sua vida: Nascimento do 
meu filho Pedro Joaquim.
O que te deixa sem jeito: quando me elogiam.
Uma alegria: poder mudar a vida das pessoas 
através da educação financeira.
Uma decepção: corrupção.
Ponto forte: organização.
Ponto fraco: hiperatividade.
Cor preferida: verde.
Prato preferido: sushi.
Bebida: Cerveja.
Esporte: Futebol Feminino.
Hobby: Correr.
Programa de TV: Masterchef.
Que fazer no domingo: Passear em família.
Animal de estimação: cachorra Nala.
Um filme: Como eu era antes de você.
Uma música: Ellie Goulding – Burn.
Um livro: Coach que Realiza e Transforma.
Um defeito: Perfeccionista.
Uma qualidade: Persistência.
Uma saudade: da minha cidade natal – Timbé 
do Sul – SC.
Um sonho de criança: ser professora.
O que mais admira numa pessoa: Respeito.
O que mais detesta numa pessoa: Arrogância.
O que tu mudaria em Canela: Penso que não 
seja um problema enfrentado apenas em Cane-
la, mas a mobilidade urbana precisa ser redese-
nhada com urgência.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: esperança que governantes pensem 
mais na sociedade do que no seu bolso e con-
tribuam com a construção de um país mais 
próspero. 
Educação: o melhor investimento.
Religião: mantém nossa fé viva.
Amor: tem que estar presente em tudo na vida.
Família: nosso alicerce.
Amizade: tornam a vida mais leve.
Casamento: cumplicidade.

*UM RECADO: A sua vida pode mudar, só
depende de VOCÊ. Afinal cada um tem o
SUCESSO que merece!

Sexta-feira, 23 de agosto de 2019 11VARIEDADESwww.portaldafolha.com.br

Juliana Alano

:: 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) ::

Arthur dos Reis Ferreira 25 dias dessa fofura!

Ensaio do Enzo Gabriel, 11 meses

Toda a fofura da Larissa Girotto Muita alegria no ensaio do Luan, 6 meses!

Enrico Hencke Mallmann
brincando na escolinha

E hoje é o dia deste alemão gato. João
Guilherme. Parabéns! Beijão da mana, te amo.
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Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Angela Masotti e Clair Tissot prestigiaram
o Gramoda, evento de moda que contou

com desfiles e palestras.

O professor Guilherme Drago, ao centro,
recebeu o carinho da esposa Luana e do seu 
pai Eduardo no lançamento de seu primeiro 
livro, na UCS Hortênsias, na terça-feira (20).

Maya Carpes e Paula Jaeger Oberherr
no lançamento do 11º Festival de Cultura

e Gastronomia de Gramado.
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FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: CLEITON THIELE

47° Festival de Cinema de Gramado

Proprietários da Lídio Carraro, Rachel e Juliano Carraro e o pequeno Vicenzo com a atriz
Carla Camurati, no Jantar das Estrelas do Vatel Gramado

FOTO: DIVULGAÇÃO

Rodrigo e Patrícia Pazetto com o pequeno
Ricardo conferindo o Espaço Maserati Gramado.

Na terceira edição do Chef Surpresa
do Containner os chefs Márcio Avila,
César Scolari e Marcos Livi com
Graziela Franzen e Rafael Freddo.

FOTO: TIAGO FLORES

47° Festival de Cinema de Gramado

Del Hay ao lado da atriz Cleo Pires,
em evento fechado para o filme
Legalidade, no Guest Lounge.
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Amanhã é o dia do
Vicente Lorenço Cardoso,
2 anos deste gatinho.
Na foto com os pais
Aline e Dioni.

Daniel e Daniel Filho em
seu primeiro Dia dos Pais!
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Esta semana, 21 foi o dia da
Monalisa de Moura soprar as
velhinhas. 20 anos... Parabéns!

Marione Fernandes
e Michele Guterrez curtindo

a balada em Canela.

Primeiros dias do Conrado!
Muito amor...

Roberta e Lucas felizes esperam o Davi.
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Valcir babando na sua filhota Vitória
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Concentre sua energia em arrumar, 
resolver, fazer acontecer. É impor-
tante ser mais detalhista neste mo-
mento, por mais que isso também 
possa irritar você. Nas relações, 
tente encontrar um equilíbrio entre 
criar uma rotina mais comprometi-
da e inovar.

As mudanças passam a ser vistas 
com bons olhos e você pode curtir 
as novidades. É hora de levar prazer 
e diversão mais a sério e usar mais 
sua criatividade e jeito otimista de 
ver a vida. Para o que não for possí-
vel fazer sozinho, busque ajuda de 
forma leve.

Essa semana é muito mais leve e 
tranquila que a anterior. Você pode 
ter boas notícias, ótimos encontros 
e conversas pra lá de inspiradoras. 
Pode viver coisas que esperava há 
tempos e se aproximar de gente que 
você gosta. 

O céu da semana é agitado para 
você. Você pode se sentir mais an-
sioso, com pressa, insegurança e até 
com algumas dúvidas que precisa 
superar antes de seguir em frente. 
Você precisa confiar mais em suas 
ideias e vontades do que na opinião 
dos outros.

Organize-se melhor, aproveitando 
essa onda de boa sorte, gente bacana 
em volta e energia extra pra fazer e 
acontecer. O céu da semana prome-
te encontros animados, e pode até 
trazer alguma boa surpresa em sua 
vida amorosa. 

Essa semana vários planetas che-
gam em seu signo. E com Marte, 
Vênus e Sol por aí, é hora de come-
çar coisas novas, olhar mais para 
você e fazer algumas mudanças em 
sua vida. A semana é de encontros 
maravilhosos, oportunidades e dias 
de sorte. Siga em frente.

É importante diminuir o ritmo e 
olhar mais para dentro, sempre 
atento ao que quer e sente neste mo-
mento. Você precisa cuidar mais das 
suas emoções e aprender a se ouvir 
em primeiro lugar. A semana é ótima 
para resolver coisas não só internas, 
mas também assuntos do passado. 

Seja mais criterioso em seus proje-
tos. Escolha o que de fato pode dar 
certo neste momento e, mais do que 
isso, foco nas parcerias que real-
mente funcionam para você. O céu 
da semana traz surpresas e pede 
inovações, então também é para ser 
mais leve e se abrir para a vida. 

O céu da semana promete encon-
tros deliciosos, reuniões produtivas, 
momentos cheios de amor, comuni-
cação e intensidade. Dias que tem 
tudo para serem mais leves, espe-
cialmente se você souber dividir, 
compartilhar.

Cuide-se mais, faça coisas que você 
gosta, esteja sempre atento ao que 
surge como oportunidade em sua 
vida. O céu da semana também 
é produtivo no trabalho e ajuda 
a resolver suas pendências mais 
urgentes e importantes. Aproveite 
a leveza.

Foco em resolver, fazer acontecer. 
Um céu que traz bons encontros, 
energia extra e um tanto mais de 
criatividade. A comunicação pede 
mais diálogo, saber ouvir o outro e 
ponderar antes de decidir. Momen-
tos de diversão ajudam a aumentar 
a criatividade.

Foco em olhar para suas necessida-
des emocionais e estar mais perto 
das pessoas queridas. Não deixe 
para fazer depois o que já devia ter 
feito, ou pode fazer agora. É hora 
de colocar os pingos nos i’s e aparar 
arestas em todas as suas relações. 
Com leveza e diálogo.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6185 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: JÚLIO CEZAR MACIEL HEIDRICH, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, maqui-
nista, solteiro, domiciliado e residente na Rua Olávo 
Luiz da Silva, nº 274, Bairro São Luiz, nesta Cidade 
e ANA MARLETE GONÇALVES DE DEUS, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de Camaquã, agente 
de alimentação, solteira, domiciliada e residente na 
Rua Olávo Luiz da Silva, nº 274, Bairro São Luiz, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 16 de Agosto de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6186 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: ALTAMIR PIRES, natural do Esta-
do do Paraná, nascido na Cidade de Dois Vizinhos, 
açougueiro, divorciado, domiciliado e residente na 
Rua Estevão José Pereira, nº 35, Bairro Canelinha, 
nesta Cidade e SIMONE RAMOS PACHECO, natural 
deste Estado, nascida nesta Cidade, copeira, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Estevão José Pereira, 
nº 35, Bairro Canelinha, nesta Cidade. Quem conhec-
er impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 21 de Agosto de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

*Comunicamos o falecimento do Sr. Darci
dos Santos, aos 62 anos, residente na Linha
Caçador em Canela. Deixa esposa Joceli, e os 
filhos Robson, Adriana, Cleiva, e netos Pedro 
Henrique e Rafaela. Seu corpo foi velado na 
capela 01 do São Lucas e o sepultamento dia 
16/08/2019 as 11:00 no Cemitério Municipal.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Inercy
Castello Branco, aos 90 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque
das Araucárias, e o sepultamento dia 16/08
às 16:00 no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Egenir
Christina Palhano, aos 92 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na 
capela 02 do São Lucas, e o sepultamento dia 
15/08/2019 as 16:30 no Cemitério Municipal
de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Carlos
Miguel Aguiar dos Reis, aos 51 anos, residente
na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na 
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias, e o sepultamento dia 17/08/2019 as 
17:30 no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Pedro
Oliveira de Souza, aos 81 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na 
capela 02 do centro, e o sepultamento dia 
19/08/2019 as 15h no Cemitério São Lourenço 
em Gramado.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Almiro da 
Silva Pires (Tio Miro), aos 65 anos, residente na 
cidade de Canela. Deixou sua esposa Marlene, 
filhos Jaqueline e Wilian e neto Adrian. Seu
corpo foi velado na capela 01 do Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias, e a cerimo-
nia de despedida dia 15/08/2019 as 16h no
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Elena
Bazzan Libardi, aos 90 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na 
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias, e o sepultamento dia 16/08/2019 
as 16:30 no Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias.
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CARTILAGEM
SOAAMADO

O 21 é 
afetado na
síndrome
de Down

Guarani e
xavante
(Geog.)

"Máximo",
em MDC
(Mat.)

(?) loco:
no próprio

local
(latim)

Emprestar
(dinheiro)
com juros

Veste 
rasgada do
mendigo

Letra-
símbolo

do Partido
Verde

O tipo de
zumbido

no ouvido
(Med.)

Consoante
de ligação

em "ca-
feteira"

Sufixo de
"nitrila"
(Quím.)

(?)-stop:
o voo sem

escalas
(inglês)

(?)
Zeppelin,
banda de
"Kashmir"

Tecido
resistente
e flexível
da orelha

(?) Gore,
Nobel da
Paz em
2007

Laís
Souza,

ex-ginasta

Faz pro-
duzir um
barulho

Jorge (?), 
escritor de
"Capitães
de Areia"

"Interno",
em PIB

Região da
França on-
de ocorreu
a invasão
aliada na
2ª Guerra

Meridional
(abrev.)

"Endereço"
de micros

O timbre
de voz de

Paulo
Szot (pl.)

Infrator
do artigo
213 do
Código
Penal

Sucesso de Cartola
nos anos 1970

Subdivisão da loja 
de departamentos

Refrescar-
se (bras.)
Ouro, em
espanhol

Opera
Mamífero
de tromba

curta

Agir 
como o 

aparteante
Fina

Grito de
surpresa

Bário
(símbolo)

"O (?) Basílio", livro
de Eça de Queirós
Cidade de exilados
cubanos nos EUA

Sóror
(síncope)
Delatar
(gíria)

Filosofia política de
Margaret Thatcher

Parte interna 
e macia do pão

2/in. 3/led — non — oro. 9/barítonos.

Atletas canelenses 
vencem Maratona
de Mountain Bike

Aconteceu no úl-
timo dia 18, domingo, 
na cidade de Canela a 
1° maratona de Mou-
ntain Bike Challenge 
Chaoyang, etapa única, 
organizada pela Fede-
ração Gaúcha de Ciclis-
mo, que contou com a 
presença de atletas do 
Estado e de Santa Cata-
rina.

Os participantes 
enfrentaram o frio da 
serra gaúcha, serração 
e chuva em uma prova 
desafiadora, com per-
cursos de 60km e 80km 
com subidas de até 
2.100 em altimetria.

Porém, nada disso 
atrapalhou os competi-
dores que vem trazendo 
bons resultados ao lon-
go do ano. Os atletas re-
presentados pelo Buxa-
Bikes Team ganharam o 
título de Campeões em 
duplas: Dimas Bohrer e 
Carolina de Souza Pin-
to, e a dupla Samuel 
Reis e Joel Palito repre-
sentando nossa cidade.

“Agradecemos a 
oportunidade de poder 
correr em casa, nossa ci-
dade onde o clima não 
favorece o ciclismo no 
inverno, e trazer esse tí-
tulo para Canela só nos 
motiva a buscar desa-
fios ainda maiores”, 
disse Carolina. Os atle-
tas convidam a todos a 
prestigiarem na cidade 
de São Francisco de 
Paula a terceira edição 
da Three Race Ultrama-
rathon, nos dias 27, 28 e 
29 de setembro, a maior 
prova por estágios de 
mountain bike do sul 
do Brasil, recebendo 
atletas de 4 países.

Dimas Bohrer e Carolina de Souza Pinto

Samuel Reis e Joel Palito

Além dos atletas do Buxa Bikes, o canelense 
Adriano Dalanholli competiu na categoria

Sub30 Pro, conquistando o 3º lugar

Sábado (24) será 
o dia do pontapé ini-
cial para a Primeira 
Divisão do Campeo-
nato Municipal de Fu-
tebol de Campo. Na 
Celulose acontecerão 

dois jogos, Bola-Bo-
la e Mercado Tiririca 
serão os responsáveis 
por abrir o torneio. 
Na sequência Âncora 
e Mercenários se en-
frentarão pela primei-

ra vez na competição.
No Campo do Sesi 

acontece a 3ª partida 
da rodada, onde Cia 
do Verde e União Ran-
cho Grande se enfren-
tarão.

1ª Divisão de Campo de
Canela inicia amanhã
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VENDO Máquina de 
Fazer Telas. R$ 5 mil à 
vista. Motor Caracol e 
todas as ferragens.
Mais informações:
99197.2789.

ALUGO Casa com
dois quartos, sala,
cozinha, banheiro e
área de serviço. Rua
Angelo Sartori, 248
Várzea Grande.
Gramado. R$ 950,00. 
Um mês de caução.
Livre de água e luz. 
Fone: 996625920
Não aceitamos animais.

COMPRO sucatas, 
latinhas, cobre, metal, 
baterias, sucatas de 
informática, eletrônicos, 
etc. Tratar com Carioca. 
Fones: 54 99637.1164. 
98111.6660.

JOGOS DE PS4 PARA
LOCAÇÃO! R$ 15,00 
para duas diárias
ou R$ 40,00 para sete
dias. Confira nosso
acervo de games! Fones
54 3282.7998. Whats
54 99963.6105.

VENDO. 23 mil metros. 
2 hectares. Área plana,
ótima localização, ótimo
para loteamento, com 
vista para o vale. Aceito
imóveis no negócio.
Fone: 54 99139.6852.

SERVIÇOS de Eletricista 
Leandro Soares.
Também trabalhamos 
com reformas. Fone
(51) 98270-1451 e
(51) 98204-1366. 
Email: tatiana.cidade@
gmail.com.

DSF Serviços Gerais
Pinturas, Cortes de
grama, Jardinagem,
Lavagem externa de 
casas, Limpezas, Plantio, 
Serviços Gerais. Fone 
(54) 999900.0859.

PROCURO Vaga de
caseiro para casal em
sítio. Fone para contato: 
54 99662.3685.

VENDO. Casa na Rua 
Neusa Brizola. (R$ 260 
mil). F :5499694.8720.

VENDO OU TROCO. 
Casa em Arroio do Sal
(Balneário de Marambaia) 
por casa em Canela
ou São Chico. Fone: 54 
99633.1120.

ALUGO Apartamento 
Super bem localizado em
Capão Novo, com box 
e condomínio cercado. 
Fone: 54 98147.2994.

VENDO Bicicleta nova 
Aro 26 Cadeado R$ 
590,00. 21 marchas.
F: 51 99672.4120.

Tortas da Dinda. Aceito 
encomendas de bolos
e salgadinhos pra festa
ótima qualidade. Fone: 
54 99967.1103 Débora.

VENDO Terreno 824m2 
Aprox 21 x 40. Rua Érico 
Verissimo 312, há 3min 
da Catedral de Pedra. 
Contém 2 casas de
madeira com aprox
35m2 + mesanino,
inacabadas. Cercado com 
aprox. 5 mil pedras de 
areia. Valor de 255mil. 
Fone: 54 9905-5989.

JARDINAGEM • PINTO
GRADES • LIMPO
CAIXA D’ÁGUA • CORTO 
GRAMA • LAVO CASA
Fone: 54 99677.9079.

ALUGO Casa no
Centro de Canela.
Sem garagem. Fone:
54 99979.2050. 

VENDO Monza SLE 
Completo. 1993.
Barbada. R$ 8.500,00.
Fone: 54 99103.0347.

ALUGO Apartamento mobiliado na Rua Martinho 
Lutero (fundos). Quarto, banheiro, sala e cozinha 
conjugados. Preferência sem animais. Caução de
1 mês no valor de R$ 850,00 + R$ 20 de água.
Fone: 54 3282.1591 • 98400.0947.

ALUGO Apartamento com dormitório de casal, 
sala e cozinha geminada, banheiro, todo mobilia-
do. DIRETO COM PROPRIETÁRIO. R$ 1.000,00. 
1 mês de caução. Fone: 54 99924.4565 ou 54 
3282.1134.

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

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

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

Centro. Aluguel R$ 2.000,00+ taxas

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

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

VENDO Fox 2010.
Preto. Completo. Fone:
54 98419.2575

VENDO Linda Pousada. 
Ótimo bairro em Canela.
Grande Oportunidade. 
54 99952.6277.

VENDO Apartamento
lindo na Vila Suzana em
Canela. 1 quarto. Box de
estacionamento. Salão
de festas e academia.
54 99952.6277

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

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

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

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

causam danos ao meio ambiente
Prática comum 

nos Campos de Cima 
da Serra, as queimadas 
foram assunto no no-
ticiário nacional, nesta 
semana. Apesar de o 
Rio Grande do Sul estar 
em uma faixa interme-
diária em relação aos 
números de queimadas 
no Brasil, a Região vem 
sofrendo com a prática 
irregular.

Isso é o que mostra 
uma fiscalização rea-
lizada em Canela, na 
divisa com São Fran-
cisco de Paula. A ação, 
realizada para verificar 
a expansão de lavouras 
junto aos mananciais e 
a possível presença de 
agrotóxico nas águas 
do Santa Cruz, aca-
bou flagrando diversas 

queimadas nos Cam-
pos de Cima da Serra.

A queimada, além 
de causar a perda da 
biodiversidade, cola-
bora para o transporte 
desses materiais para 
recursos hídricos. Nes-
te caso, o Rio Santa 
Cruz.

O secretário Muni-
cipal de Meio Ambien-
te de Canela, Jackson 
Müller, propõe uma 
discussão conjunta en-
tre os municípios da re-
gião, Ministério Públi-
co e Patram, para coibir 
esta prática, quando for 
irregular. Müller infor-
mou que a fiscalização 
ambiental de Canela 
está atuando nas quei-
madas irregulares na 
área do Município.

Grande queimada em área lindeira à Barragem
do Salto, em São Francisco de Paula
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Fiscalização ambiental em áreas de queima
irregular do campo no Município de Canela

Nova fábrica de calçados deve mudar cenário em São Francisco de Paula
O empreendimento pretende gerar até 450 vagas de emprego até o final de 2020

A Calçados São Fran-
cisco, braço da Campa 
Calçados do Vale do Pa-
ranhama, com mais de 15 
anos de mercado, inau-
gurou sua primeira sede 
em São Francisco de Pau-
la nesta quinta (22). Um 
ano após o fechamento 
da maior fábrica da cida-
de, que empregava cerca 
de 300 pessoas, a instala-
ção desse novo empreen-
dimento deve mudar o 
cenário de desemprego 
na cidade.

Nessa primeira fase 

a empresa já emprega 35 
pessoas. A previsão é que 
o número aumente para 
120 até o final do ano e 
chegue a 450 postos até o 
final de 2020, onde deve 
estar instalada com to-
dos os setores da linha de 
produção de calçados.

O proprietário da 
Calçados São Francis-
co, Auri da Costa, enxer-
ga com otimismo essa 
nova empreitada em São 
Francisco de Paula. “O 
que encontramos aqui 
nos deixou muito conten-

tes. Além da mão de obra 
qualificada que a cidade 
já possui, a estrutura cedi-
da pela prefeitura para a 
nossa instalação é perfeita 
para nossa linha de pro-
dução”, declarou.

O pavilhão sede 
da nova da fábrica de 
calçados é cedido pela 
Prefeitura Municipal 
por meio da Sala do 
Investidor, programa 
que concede benefícios 
para empreendedores 
que buscam investir no 
Município.
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Corsan investe menos de 4% do que arrecada em Canela
Na semana em que 

a Corsan anunciou in-
vestimentos milioná-
rios em Canela e Gra-
mado, a reportagem da 

Folha teve acesso aos 
dados financeiros do 
saneamento canelense, 
que mostram uma ar-
recadação gigantesca e 

praticamente nenhum 
investimento.

Segundo os dados 
do SNIS – Sistema Na-
cional de Informações 

Arrecadação da água e esgoto de Canela em R$:

Receita 2015 2016 2017

com água 15.489.027,82 18.124.146,68 20.011.121,90

com esgoto 1.147.767,88  1.091.735,80 1.231.530,31

Total 16.636.795,70 19.215.882,48 21.242.652,21

Investimentos na água e esgoto de Canela em R$:

2015 2016 2017

Abastecimento de 
água

200.368,69  290.294,17  490.518,22

Tratamento de
esgoto

661.965,41 547.875,62 275.821,76

Total 862.334,10 838.169.79 766.339,98

* Informações do SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento do Governo Federal - www.sinis.gov.br

Percentual da receita investida em água e esgoto de
Canela em R$:

2015 2016 2017

Abastecimento 
de água

1,29%  1,60% 2,45

Tratamento de 
esgoto

57,67% 50,1% 22,30%

Receita total 5,18% 2,16 3%

Em Canela, na quar-
ta (21), foi assinada a or-
dem de início das obras 
de ampliação da Estação 
de Tratamento de Esgo-
tos (ETE) Santa Terezi-
nha, num investimento 
na ordem de R$ 24,9 mi-
lhões.

Segundo a Corsan, a 
obra permitirá que a ETE 
Santa Terezinha tenha 
sua capacidade opera-
cional praticamente tri-

plicada, passando a tra-
tar 90 litros por segundo. 
De responsabilidade da 
empresa Fast Tecnolo-
gia Industrial, tem prazo 
15 meses para ser con-
cluída.

Já em Gramado, foi 
assinada, no mesmo 
dia, a ordem de início 
das obras da implan-
tação de uma Estação 
de Tratamento de Es-
gotos da Companhia 

Saneamento (Corsan), 
com capacidade para 
80 litros por segundo. 
A obra tem um inves-
timento previsto de R$ 
22,9 milhões e consiste 
na construção de uma 
estação em aço inox, 
com uma das tecnolo-
gias mais modernas na 
atualidade para o trata-
mento de efluentes. O 
prazo da obra é de nove 
meses.

Promessa de investimentos na Região

Assinatura da ordem de serviço de Canela
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sobre Saneamento do 
Governo Federal, a Cor-
san investiu menos de 

4% dos impressionan-
tes R$ 57 milhões que 
arrecadou em Canela 

nos anos de 2015 a 2017.
Confira os números 

nos boxes abaixo:

Reportagem flagra esgoto sendo lançado
direto dentro da barragem da Vila Suzana

Esgoto cloacal que deveria ser bombeado para estação de tratamento
está sendo desviado diretamente para o lago, através de uma nascente

Menos de uma se-
mana depois da fiscali-
zação da ETE Santa Te-
rezinha e de servidores 
da Corsan serem condu-
zidos à Delegacia para 
prestar esclarecimento 
sobre crime ambiental, 
a reportagem da Folha 
recebe nova denúncia, 
também sobre a Com-
panhia Riograndense 
de Saneamento.

Alertado por um 
morador, o repórter 
Filipe Rocha flagrou o 
esgoto cloacal de parte 
da Vila Suzana sendo 
desviado diretamente 
para a barragem da Rio 
Jordão, a poucos metros 
do talude, na Vila Suza-
na.

No local, existe 
uma estação de bom-
beamento, que deveria 
levar o esgoto mecani-
camente até a ETE San-
ta Terezinha, porém, o 
equipamento está desli-
gado. Com isso, o esgo-
to acumula e através de 
um ladrão escorre livre-
mente até uma nascen-
te, sendo conduzido até 
a barragem. Este per-
curso é de menos de 10 
metros.

A Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente 
foi alertada do fato, es-
teve no local e afirmou 
que vai abrir expediente 
sobre os “lançamentos 
irregulares e apurar os 
impactos e danos cau-

sados”. Além disso, sa-
lientou a estranheza da 
Corsan “alardear inves-

timentos e continuar 
com praticas criminosas 
de poluição ambiental”.

Esgoto sendo lançado diretamente na natureza

Sem bombeamento, esgoto cloacal escorre
pelo ladrão para a barragem da Vila Suzana

Veja vídeos e galeria de
fotos no Portal da Folha
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Corsan autuada por não manter a qualidade 
da água que abastece Canela e Gramado

Irregularidades vão do excesso de alumínio a falta de limpeza de reservatório

No início deste 
mês, a Prefeitura Muni-
cipal de Canela, através 
da Vigilância Sanitária, 
autuou a Corsan pela 
má qualidade da água 
distribuída à popula-
ção. Vale lembrar que a 
água tratada em Canela 
também vai para Gra-
mado.

Segundo a Vigilân-
cia Sanitária de Canela, 
é realizada uma inspe-
ção anual, em conjunto 
com a vigilância do Es-
tado.

Em 2018, foi cons-
tatado que uma por-
centagem da água 

tratada estava com 
alumínio total acima 
do permitido, em espe-
cial nos meses de no-
vembro e dezembro de 
2017, nas duas estações 
de tratamento de água 
(Centro e Distrito In-
dustrial).

Outro ponto apon-
tado foi a turbidez, 
onde o percentual de 
aceitação do limite pós-
filtrada, nos 4 filtros da 
ETA I e nos 6 filtros da 
ETA II não atendeu o 
exigido na legislação.

Além disso, a au-
tuação também acon-
teceu por falta de 

limpeza anual de um 
reservatório de água da 
cidade. Esses e outros 
apontamentos cons-
tam no Relatório Técni-
co de Inspeção.

O que chama aten-
ção é que, até o mo-
mento, a Corsan não 
respondeu ao relatório 
de inspeção.

O alumínio é usa-
do para flocular os 
materiais sólidos em 
suspensão na água e 
separar durante o pro-
cesso de tratamento. 
Este material em exces-
so pode causar danos à 
saúde.

Acima, na foto aérea, ponto de captação da
água no Poço da Faca, Rio Santa Cruz

FOTO: REPRODUÇÃO

Após fiscalização, Corsan
presta esclarecimentos na DP

Ação conjunta buscou esclarecer irregularidades na Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Celulose

A reportagem da 
Folha acompanhou a 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente da 
Prefeitura de Canela e 
a Polícia Civil, que rea-
lizaram inspeção na 
Estação de Tratamento 
de Esgoto Santa Terezi-
nha, que recebe o esgo-
to cloacal do centro de 
Canela, Vila Suzana e 
mais alguns bairros, na 
última sexta (16).

O local é operado 
pela Corsan, que tem 
a concessão da explo-
ração do esgoto cloacal 
em Canela, serviço que 
é alvo de um processo 
judicial, uma ação civil 
pública e um inquérito 
policial, pois não aten-
de as normas vigentes e 
acaba poluindo o meio 
ambiente por não tra-
tar adequadamente o 
esgoto.

Por mais de uma 
vez, a Folha de Cane-
la denunciou o péssi-
mo serviço da Corsan 
no que diz respeito ao 
tratamento do esgoto. 
No ano passado, o Mi-
nistério Público obteve 
medida judicial para 
cessar a cobrança da 

taxa de esgoto, uma vez 
que o tratamento não 
estava sendo realizado.

A inspeção
A inspeção buscou 

amostras dos efluentes 
para verificar o nível de 
poluição, colhidas por 
técnicos da Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente e também de um 
laboratório de análises 
contratado.

A Polícia Civil 
acompanhou a ação 
e no final da inspeção 
conduziu os represen-
tantes da Corsan, que 
estavam no local, à 
Delegacia de Polícia, 
devido aos indícios de 
crime ambiental.

Segundo o secretá-
rio Municipal de Meio 
Ambiente, estão claras 
as evidências de crime 
ambiental continuado, 
porém, foram colhi-
das amostras antes, no 
meio e após o processo, 
também antes e depois 
que o efluente que de-
veria estar tratado é 
despejado no arroio.

“Assim poderemos 
dizer o quanto o tra-
tamento é deficitário 
e onde ele está pecan-

do”. O resultado das 
análises químicas de-
vem estar disponíveis 
até a próxima segunda.

A investigação po-
licial

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular da 
Delegacia de Polícia de 
Canela, informa que há 
em tramitação inquéri-
to policial que investiga 
se, após tratada a água 
pela estação e lançada 
no curso do Arroio San-
ta Terezinha, há polui-
ção ambiental, o que é 
crime previsto em lei. 
Estão sendo verificadas 
as qualidades da água 
em todas as estações de 
tratamento no Municí-
pio, sendo aguardados 
os resultados clínicos 
em relação às amostras 
coletadas.

O Secretário Muni-
cipal do Meio Ambien-
te de Canela, Jackson 
Muller, informa que se 
verificou, na vistoria 
realizada, grave polui-
ção causada no arroio 
Santa Terezinha, de 
forma continuada e 
sistemática, decorrente 
de ETE subdimensio-
nada e com reduzida 

capacidade de trata-
mento dos esgotos ge-
rados pelos bairros Alto 
dos Pinheiros, Santa 
Terezinha e Vila Su-
zana, que correspon-
dem a cerca de 30% da 
população de Canela, 
bem como que o lan-
çamento de efluentes 
apresenta coloração 
e odores que alteram 
as características do 
corpo receptor, mo-

dificando a ecologia e 
promovendo a destrui-
ção da fauna de peixes, 
crustáceos e inverte-
brados. As avaliações 
preliminares indicam 
que o sistema de trata-
mento dos esgotos en-
contra-se visivelmente 
saturado, agravando o 
quadro de degradação 
constatado no arroio 
Santa Terezinha. Evi-
dencia-se com a vis-

toria realizada pelos 
técnicos da Secretaria 
de Meio Ambiente que 
o sistema se encontra 
subdimensionado para 
atendimento das de-
mandas existentes.

A Polícia Civil in-
terrogou servidores da 
CORSAN, que estive-
ram acompanhadas no 
interior da Delegacia 
de Polícia por advoga-
da da Companhia.

Crime ambiental: poluição no Arroio Santa Terezinha é evidente
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Polícia Civil conclui a investigação que
desarticulou organização criminosa que
comandava jogo do bicho em Gramado

A Polícia Civil de 
Gramado concluiu a 
investigação que apu-
rou a atuação de orga-
nização criminosa que 
agia na contravenção 
penal do jogo do bicho 
e na lavagem de capitais 
obtidos a partir da ativi-
dade ilícita. A Operação 
Castelo de Areia, que 
desarticulou a referida 
organização criminosa 
e resultou na apreen-
são, sequestro e indis-
ponibilidade de inúme-
ros bens obtidos a partir 
dos lucros oriundos da 
atividade contraven-
cional do jogo de azar, 
medidas deferidas pelo 
Poder Judiciário no âm-
bito das investigações. 
Dentre os bens inviabi-

lizados estão imóveis de 
alto padrão e carros de 
luxo, além do bloqueio 
de valores em contas 
bancárias com movi-
mentações suspeitas. A 
batida policial aconte-
ceu no dia 14 de maio.

Foram indiciados 
12 investigados, dentre 
eles, o líder do jogo do 
bicho em Gramado e 
sua companheira, por 
crimes de organização 
criminosa e lavagem 
de dinheiro, bem como 
contravenção penal de 
jogo do bicho. O Inqué-
rito Policial, com 1115 
páginas e seis volumes, 
teve início em setem-
bro de 2017 e foi entre-
gue ao Poder Judiciário, 
com vista ao Ministério 

Público, neste mês de 
agosto. Os Delegados 
de Polícia Gustavo Ce-
liberto Barcellos, titu-
lar da DP de Gramado, 
e Heliomar Athaydes 
Franco, Diretor da 2 
Delegacia de Polícia Re-
gional do Interior, res-
saltam o êxito na com-
plexa investigação, com 
a elucidação dos ilícitos 
investigados e indivi-
dualização das condu-
tas dos indiciados, com 
a repressão qualifica-
da aos atos praticados, 
sobremodo no que diz 
respeito à lavagem de 
dinheiro oriundo da ati-
vidade ilícita.

O bicheiro ainda 
responderá por posse 
ilegal de armas de fogo.
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Homem e mulher são
presos por tráfico de drogas
e associação para o tráfico

Na tarde de ontem 
(20), em cumprimento 
a mandado de busca e 
apreensão, no âmbito 
de investigação acerca 
do tráfico de drogas e 
associação para o tráfico 
de drogas, a Polícia Civil 
de Gramado apreen-
deu grande quantidade 
de maconha e cocaína, 
resultando na prisão 
em flagrante de duas 
pessoas (um homem e 
uma mulher), além da 
apreensão de uma ado-
lescente.

Na ocasião, foram 
apreendidos cerca de 
2,700 kg de maconha e 
85 gramas de cocaína, 
além de uma balan-
ça de precisão. A ação 
ocorreu no Bairro Vár-
zea Grande, Vila do Sol, 
em Gramado. Confor-
me as investigações, o 
local funcionava como 
depósito de drogas de 
uma facção criminosa 
que busca o controle 
do narcotráfico na ci-

dade. O homem pre-
so, de 19 anos, já vinha 
sendo investigado por 
integrar a organização 
criminosa, possuindo 
antecedentes por pos-
se e tráfico de drogas 
enquanto adolescente. 
A mulher, de 19 anos, 
também era investiga-
da por envolvimento no 

narcotráfico, sendo que 
seu namorado foi preso 
recentemente, no Bair-
ro Três Pinheiros, em 
Gramado, com grande 
quantidade de drogas. A 
ação faz parte do moni-
toramento permanente 
e repressão qualificada 
ao narcotráfico desen-
volvido pela referida 

facção criminosa na ci-
dade, cujo êxito nas in-
vestigações tem impac-
tado na drástica queda 
dos índices de crimina-
lidade na cidade, sobre-
modo nos crimes con-
tra a vida.

A adolescente foi 
entregue ao responsá-
vel legal.
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Incêndio atinge
depósito de ferragens 

no bairro Carniel,
em Gramado

Os Bombeiros de 
Gramado, com apoio 
da guarnição de Cane-
la, combateram um in-
cêndio de grandes pro-
porções, no depósito de 
uma loja de ferragens, 
localizado na Rua Porto 
Lucena, no Bairro Car-
niel, em Gramado.

O local também 

abrigava alguns produ-
tos químicos o que au-
mentou a intensidade 
do fogo. Os bombeiros 
tiveram muito trabalho 
para extinguir as cha-
mas e proteger as cons-
truções ao redor do de-
pósito. Não há relato de 
vítimas, apenas danos 
materiais.

FOTO: FILIPE ROCHA
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Polícia Civil de Canela
identifica preso que

extorquia homens casados 
após troca de “nudes”

Criminoso se passava por mulher jovem para tirar dinheiro das vítimas

A Polícia Civil de 
Canela identificou, nes-
ta semana, o autor de 
crime realizado através 
das redes sociais para 
extorquir dinheiro de 
vítimas, geralmente ho-
mens casados. De acor-
do com o Delegado Vla-
dimir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 
de Canela, o crime con-
siste em o criminoso 
escolher nas redes so-
ciais uma vítima para, 
com um perfil falso de 
uma menina jovem, 
iniciar uma conversa e 
trocar mensagens e fo-
tos íntimas (inclusive 
nudes). Após, o crimi-
noso, com outro perfil, 
passa a ameaçar a ví-
tima de contar sobre a 
troca de mensagens a 
seus amigos ou familia-
res, exigindo depósitos 
em dinheiro em contas 
bancárias em nome de 
laranjas ou terceiros. A 
vítima, geralmente ho-
mem casado, paga os 
valores exigidos com 
receio de ser exposto.

A Polícia Civil de 
Canela informa que 
crimes como este têm 
sido comuns na cidade, 
em que vítimas, após 
a troca de mensagens 
íntimas com falsos per-
fis de meninas jovens, 
passam a ser extorqui-

Mensagem de ameaça do criminoso a uma das vítimas

Extrato da conta bancária mostra diversos
depósitos de altos valores na conta do presidiário
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Bombeiros
suspendem

buscas a
desaparecido

O Corpo de Bom-
beiros de Canela sus-
pendeu ontem (20) 
busca a Claudiomiro de 
Oliveira, 44 anos, mo-
rador da área invadida 
conhecida por Adão 
Miroti. Ele desapareceu 
no dia 6 deste mês, após 
ter 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 
nativa lindeiras ao Ran-
cho Jane e à zona rural 
de Canela, especial-
mente a localidades de 
Morro Calçado.

Segundo a 1º Te-
nente Marisa Richetti, 
comandante do Corpo 
de Bombeiros de Cane-
la, “até agora foram per-
corridos mais de 12Km² 
de área de mata fecha-
da, mapeado através de 
ferramenta georreferen-
ciamento, pelos cães fa-
rejadores, utilização de 
drone e equipes de bus-
cas”. Na última sexta, 
foi realizada uma ope-
ração na Barragem de 
Canastra, pois foi rela-

tado cheiro de decom-
posição na área, mas 
nada foi encontrado.

“Caso surja algu-
ma outra informação, 
as buscas podem ser re-
tomadas”, informou a 
tenente.

elas características 
repassadas ao Corpo 
de Bombeiros de Ca-
nela, trata-se de um 
homem alto, pesando 
aproximadamente 110 
quilos, com barba e ves-
tindo roupas marrom. 
Informações que pos-
sam ajudar a localizar 
Claudiomiro de Oliveira 
podem ser repassadas 
à Polícia Civil pelos te-
lefones (54) 3282-1212/ 
(54) 9 84071615 (What-
sApp) ou aos Bombei-
ros pelo (54) 3282-1236.

Um drone foi utilizado para fazer
varredura em áreas de difícil acesso

Claudiomiro de Oliveira
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dos em valores para não 
terem seus nomes ex-
postos. O Delegado Vla-
dimir Medeiros orienta 
que usuários de redes 
sociais, sejam eles de 
qualquer idade ou gêne-
ro, mantenham sua in-
timidade e não troquem 
mensagens com con-
teúdo de nudez com re-
cém-conhecidos, sendo 
este o melhor modo de 
evitar constrangimento 
e extorsão. A autoridade 
policial informou que, 
na maioria desses ca-
sos, os criminosos estão 
no interior de um presí-
dio e passam boa parte 
do tempo se dedicando 
a procurar vítimas nas 
redes sociais. 

O criminoso identi-
ficado pela Seção de In-
vestigação da Delega-
cia de Polícia de Canela  

encontra-se preso em 
um presídio do interior 
do Estado, distante de 
Canela, mas, mesmo 
assim praticava os gol-
pes através das redes 
sociais contra vítimas 
de diversas cidades. A 

investigação apurou 
que os criminosos lu-
cravam elevados valo-
res com a prática dos 
crimes, sendo diários 
os depósitos recebidos 
após extorsão das víti-
mas.

Comunidade se mobiliza e localiza 
adolescente desaparecido

Na última terça (20), a comu-
nidade canelense se mobilizou, via 
redes sociais para encontrar um 
adolescente desaparecido.

Ele andou de bicicleta pela ci-
dade e chegou sozinho à casa de 
um familiar na Vila Maggi. As forças 
de segurança de Canela, familiares 
e amigos fizeram buscas por cerca 
de três horas em diversos pontos 
da cidade até o desfecho positivo 
dos fatos, por volta das 23h.
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CALENDÁRIO

DATA EVENTO

22/08/2019 Á 05/09/2019 Inscrições

06/09/2019 Avaliação das Inscrições pela Comissão Eleitoral

09/09/2018 Publicação da Nominata das Entidades/ Usuários e Trabalhadores

09/09/2019 Abertura de Prazo para Recurso

11/09/2019 Análise e Respostas dos Recursos

12/09/2019 Homologação das Inscrições

12/09/2019 Fixar a Nominata de Mesários e Escrutinadores e Lista de Eleito-
res que participarão do Processo Eleitoral

13/09/2019 Eleição e Apuração de Votos

O Edital na íntegra encontra-se publicado no mural da Prefeitura bem como no site: 
www.canela.rs.gov.br

Para informações: fone: 54 3282-5140, e-mail: conselhoassistencia@canela.rs.gov.br

Canela, 22 de agosto de 2019.

Rodrigo Spier Weber - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

EDITAL Nº 01/2019

A Secretaria Municipal de Assistência, 
Desenvolvimento Social, Cidadania e Ha-
bitação, no uso de suas atribuições legais, 
responsável pela inscrição das Entidades da 
Sociedade Civil junto ao CMAS – Conselho 
Municipal de Assistência Social de Canela, 
vem tornar público o presente Edital que trata 
da divulgação dos critérios e prazos para a 
inscrição das Entidades, usuários e trabalha-
dores da Política de Assistência Social inte-
ressados a participar do referido conselho. 
Estes serão eleitos mediante votação no Fó-
rum das Entidades do CMAS.

1 – Da Nova composição do Conse-
lho

 Segue disposto no Art. 3º da Lei 
4.080/2018, que dá nova estruturação ao 
Conselho Municipal de Assistência Social:

“Art. 3º O CMAS, composto por 12 
membros titulares e respectivos suplentes, 
representantes do governo e da sociedade 
civil, terá a seguinte composição:

I – seis representantes do governo mu-
nicipal:

II – seis representantes da Sociedade 
Civil, sendo eleitos dois de cada categoria:

a) Representantes de usuários ou de 
defesa de Direitos dos usuários de Assistên-
cia Social, no âmbito Municipal;

b) Representantes de Entidades pres-
tadoras de serviços na área de Assistência 
Social, no âmbito Municipal.

c) Representantes dos Trabalhadores 
do SUAS.

2 - Dos Requisitos de Inscrição
As entidades representantes da socie-

dade civil, representantes de usuários ou de 
defesa de direitos dos usuários de assistência 
social e representantes dos Trabalhadores do 
SUAS interessados em participar do Fórum 
das Entidades do CMAS, deverão compare-
cer na Sede da Secretaria Municipal de Assis-
tência, Desenvolvimento Social, Cidadania e 
Habitação, situado na Rua Augusto Pestana, 
455, Centro, Canela-RS, das 13h30min às 
16h30min, de segunda a sexta-feira mediante 
apresentação dos seguintes documentos:

2.1.1 - Representantes de usuários ou 
de defesa de Direitos dos usuários de As-
sistência Social, no âmbito Municipal;

Os usuários poderão ser eleitos em um 
Pré-Forum, com objetivo específico de indicar 
seus representantes da categoria para parti-
cipação do Fórum. Estes Pré-Foruns pode-

rão ser realizados dentro de grupos de PAIF, 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos e Movimentos constituídos de usuá-
rios da Política de Assistência Social;

1.1  – Ata do Pré – Fórum indicando re-
presentação para participar do Fórum.

1.2  - Ofício da Instituição que frequen-
tam, devendo contar em quais atividades há 
participação e tempo de vínculo.

1.3 - RG e CPF
1.4 - Comprovante de Residência

2.1.2 - Representantes de Entidades 
prestadoras de serviços na área de Assis-
tência Social, no âmbito Municipal.

1.1  – Existência Legal (Estatuto Social, 
devidamente registrado)

1.2  – Declaração de que não visa lucro 
e que os resultados são investidos para aten-
der suas finalidades;

1.3  – Declaração de que os cargos de 
direção não são remunerados;

1.4  – Declaração de que possui Con-
selho Fiscal ou  órgão equivalente;

1.5  – Relatório de atividades do último 
exercício;

1.6  – Comprovação de regularidade 
previdenciária;

1.7  – Comprovação de regularidade 
com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi-
ço – FGTS;

1.8  – Ata de eleição e posse da atual 
Diretoria (arquivada no Ofício dos Registros 
Públicos);

1.9  – Inscrição no CNPJ (atualizado);

Às entidades que já possuem inscrição 
junto ao Conselho, deverão apresentar o 
comprovante atualizado da Inscrição da En-
tidade no CMAS, cópia do Estatuto ou Regi-
mento Interno da entidade (caso houver alte-
ração recente no mesmo), ata de eleição da 
atual diretoria e cópia do CNPJ da entidade.

2.1.3 -  Representantes dos Trabalha-
dores do SUAS

1.1  – Deverão ser indicados para par-
ticipação no Fórum de Entidades através de 
ofício de indicação do Conselho Regional ao 
qual pertencem.

1.2  - Ofício de indicação do serviço em 
que atuam, devendo contar o tempo de víncu-
lo.

1.3 - RG e CPF
1.4  - Comprovante de Residência

3 – Do período de Inscrição
As inscrições deverão ser feitas junto à 

Secretaria Municipal de Assistência, Desen-
volvimento Social, Cidadania e Habitação, 
mediante apresentação de documentos men-
cionados no item 2 acima, no prazo de 22 de 
agosto a 05 de setembro de 2019.

3 – PRAZOS

1º BPAT recebe 10 novos 
policiais militares

Após oito meses de 
formação, das soleni-
dades de formatura e 
a escolha do local para 
servir, na tarde desta 
quarta-feira (21/08), 
dez novos Policiais Mi-
litares se apresentaram 
ao 1º Batalhão de Po-
liciamento em Áreas 
Turísticas (1º BPAT), ao 
qual passarão a integrar 
o efetivo.

A distribuição foi 
realizada pelo coman-
do da Corporação da 
Brigada Militar de for-
ma estratégica, sendo 
os Policiais Militares 
destinados para: 03 em 
Gramado, um em San-
ta Maria do Herval, dois 
em Canela, dois em Ja-
quirana, um em São 
Francisco de Paula e um 
para Três Coroas. 

Para o próximo 
mês o Batalhão deve-
rá receber mais efetivo 
referente às movimen-
tações de PMs (que 
pertencem a BM a mais 
tempo) que devido o 
ingresso dos novos so-
licitaram transferências  
entre as cidades.

FOTO: REPRODUÇÃO/1º BPATSoldados recém-formados se
apresentaram quarta-feira

Menor é apreendido
por tráfico de drogas no 
bairro Eugênio Ferreira
Na tarde de quar-

ta-feira (21), a Brigada 
Militar de Canela rece-
beu uma denúncia anô-
nima, que na residência 
de um menor teria uma 
quantidade de entorpe-
centes preparados para 
comercialização.

A guarnição foi até a 
residência na Rua Laura 
Guerra Montenegro, no 
Bairro Eugênio Ferreira, 
onde fez contato com o 
menor que confessou 
que possuía drogas na 
casa.  A mãe dele permi-
tiu as buscas, sendo en-
contradas oito porções 
de maconha, pesando 
21 gramas. 

O menor de 17 anos 

havia sido abordado na 
noite anterior (terça-fei-
ra), com um cigarro  de 
maconha e um tablete 
da mesma substância, 
pesando 2,5 gramas. 
O adolescente infrator 

possui antecedentes 
por furtos, posses e trá-
fico de entorpecentes. 
Ele foi apreendido e 
conduzido a delegacia 
onde foi registrada a 
ocorrência.

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

/
1º B

PA
T



Sexta-feira, 23 de agosto de 2019 23GERALwww.portaldafolha.com.br

Dá pra chamar
o controle

de animais?

Corsan, um tapa na
cara do canelense

Imagine esgoto sem 
tratamento, direto do 
vaso sanitário, jogado 
na Cascata do Caracol?

É exatamente isso 
que a Corsan está fa-
zendo em Canela. A 
atuação da Companhia 
Riograndense de Sa-
neamento é um tapa na 
cara do canelense.

Menos de uma se-
mana após funcioná-
rios da Corsan serem 
conduzidos à Delegacia 
para prestarem depoi-
mento sobre o � agran-
te crime ambiental que 
acontece na Estação de 
Tratamento de Esgoto 
Santa Terezinha, nosso 
reportagem é chamada 

na Vila Suzana, aonde 
o lixo é jogado em um 
córrego de 10 metros e 
depois cai na barragem 
da Celulose.

Assim, na cara dura, 
sem nem disfarçar. Um 
tapa na cara dos cane-
lenses.

O arroio Santa Te-
rezinha, que recebe este 
esgoto diretamente e 
mais o que é largado da 
ETE, vai formar o Cara-
col.

Isso sem falar nas 
outras irregularidades. 
São mais de três pági-
nas nesta edição, pode-
riam ter sido mais, ou 
poderiam ser três por 
semana.

Lixo na rodovia entre
Canela e São Chico

Recebemos uma 
denúncia de muito lixo 
depositado nas mar-
gens da RS 235, entre 
Canela e São Chico, 
principalmente na altu-
ra do Distrito Industrial 
e na entrada do Poço 
da Faca. Realmente, 

era muito lixo, uma ver-
gonha. Falamos com 
a Secretaria de Meio 
Ambiente. Apesar de 
a estrada não estar to-
talmente em território 
canelense, a Prefeitura 
prometeu recolher esse 
lixo.

Caracol - segue a luta
Canela segue sua luta para man-

ter a administração do Parque do 
Caracol. Episódio da semana foi o 
vídeo produzido pela Secretaria Mu-
nicipal de Turismo, para mexer com 
o sentimento do canelense. Aí que 
eu me re� ro!

Caxias nas Hortênsias
Caxias segue querendo virar Re-

gião das Hortênsias, derrubou limi-
nar na Justiça e aguarda sua inclusão 
na nossa região pelo Mtur.

Gramado foi a única cidade da 
região a votar contra a inclusão de 
Caxias. Pena que a administração de 
lá não pense o mesmo a respeito do 

Aeroporto de Vila Oliva.

Tá ruim de ver o Grêmio na TV
Não sei qual a cisma da Conme-

bol e da CBF. Além de ter tido três 
partidas da Libertadores transmi-
tidas apenas pelo Facebook, o jogo 
de sábado, pelo brasileirão, com o 
Athletico-PR, só pelo GloboEsporte.
com.

Aí é aquela travação, gambiarra 
pra transmitir pra televisão e por aí 
vai.

Como esse jogo vale pratica-
mente nada, acho que vai ter bem 
pouca audiência, porque, conve-
nhamos, é um saco essa exclusivida-
de da internet.

Enquanto isso, na Libertadores da América

Gramadense e Donna mostram sua
força goleando adversárias e Marista

não tem bom início no Futsal Feminino
Na última segunda-feira 

(19) foi disputada a 2ª roda-
da do Campeonato de Futsal 
Feminino de Canela. Abrindo 
a rodada, a equipe do Grama-
dense atropelou a equipe do 
Marista por 9 x 0. Tainá Hof-
fman (3), Andriele (3), Taína 
Mendonça (1), Eudilaine (1) e 
Fernanda (GC) marcaram para 
as gramadenses. A segunda 
partida da rodada também ter-
minou em goleada, a equipe do 
Antes do Bar entrou motivada 
em quadra, goleando a equipe 
do Blackout por 5 x 2. Larissa 
(3) e Gabriela (2) balançaram 
as redes para o Antes do Bar. 
Os gols da equipe do Blackout 
foram marcados por Julia (2).

Na quarta-feira (21), foi 
disputada a 3ª rodada do tor-
neio. Mais uma vez a equipe 
do Marista sofreu uma goleada 
elástica, o carrasco da rodada 
foi a equipe Donna, que apli-

cou um 13 x 0 sem pena das 
adversárias. Os gols da vitória 
foram marcados por Jéssica 
(3), Angela (2), Carol Tomasi 
(2), Paula (2), Fábia (1), Emília 
(1), Bruna (1) e Tatiane (1).

A segunda partida da ro-
dada foi mais econômica em 
relação aos gols, Athléticas e 
Antes do Bar � caram no 2 x 2, 
com gols de Greicequeli (1) e 
Dineia (1) para o Athlética e 
Ana Cristina (2) para o Antes 

do Bar.
A próxima rodada acon-

tece hoje à noite no Ginásio 
Maristão. A primeira partida 
da rodada acontece entre a 
equipe do Blackout, que quer 
se recuperar da derrota na par-
tida anterior, contra a Femme. 
Após esse confronto, a equi-
pe do Gramadense, embalada 
pela bela goleada na última 
partida, enfrenta a equipe Ge-
rações.
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Divaldo Franco reuniu mais
de 700 pessoas em Gramado
Mais de 700 pessoas 

estiveram presentes em 
uma palestra do líder 
espírita Divaldo Pereira 
Franco, que aconteceu 
no último dia 20, em 
Gramado. O evento foi 
realizado pela UME Ta-
quara, que congrega as 
casas espíritas do Vale 
do Paranhana, Região 
das Hortênsias e Cam-
pos de Cima da Serra, 
com o apoio do Con-
selho Regional Espírita 
(CRE 03) e Federação 
Espírita do Rio Grande 
do Sul.

Médium e orador 
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espírita, Divaldo, até a 
presente data ele tem 
recebido em torno de 
600 homenagens por 
sua contribuição ao 
bem-estar e a paz da 
humanidade. No Bra-
sil, já recebeu mais de 
80 títulos de cidadania 
honorária concedidos 
pelos poderes públicos 
municipais e estaduais.

Em 2005 recebeu o 
título de Embaixador da 
Paz, em Genebra, Suíça. 
É possuidor de 6 títulos 
de Doutor Honoris Cau-
sa. 

O médium, de 92 
anos, pediu para vir a 
Gramado novamente. 
Na avaliação dos or-
ganizadores, o evento 
atingiu o objetivo, pois 

permitiu aos espíritas 
estar com o médium 
novamente em Grama-
do, pela quinta vez e 
fazer uma reflexão so-
bre o uso da liberdade 
consciente da sua res-
ponsabilidade.

No dia 12 de setem-
bro estreia o filme Di-
valdo, o mensageiro da 
Paz.

Empório Canela
recebe oficina

literária de crônicas
Literatura e boe-

mia estarão ainda mais 
em destaque no Empó-
rio Canela a partir de 
setembro. O bistrô que 
também é livraria re-
cebe a próxima edição 
da Santa Sede, oficina 
literária de crônicas. 

Coordenada pelo 
escritor Rubem Penz, 
a oficina tem encon-
tros semanais e ape-
nas nove vagas. Em 
cada seção é passado 
um modelo de crônica 
como “fonte de inspi-
ração” pelo coorde-

nador, direto de Porto 
Alegre, onde outra tur-
ma se encontra em ou-
tro bar.

Essa é a primeira 
vez que a Santa Sede 
acontece em Canela. 
Os encontros serão 
sempre às segundas-
feiras, das 19h30 às 
21h30, e o investimen-
to é R$ 240 por mês. As 
inscrições podem ser 
feitas pelo telefone 51 
98405.4488. A primeira 
oficina acontece dia 9 
de setembro e a última 
dia 25 de novembro.


