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Recorde foi batido na tarde de ontem (29),
no Parque Assis Brasil, em Esteio

EVENTO • pg. 4, 5 e 22
Canela dá show de
inclusão e solidariedade 
em eventos paralelos
Semana da acessibilidade
e inclusão e Semana da
pessoa com defi ciência
movimentaram a cidade

360 GRAUS • pg. 23
Após denúncia, Corsan 
regulariza funcionamento 
de estação de
bombeamento
Por semanas, esgoto
estava sendo lançado na
barragem da Vila Suzana
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Combate ao fumo

Encare o que fez de errado com
motivação, pois é isso que o ajudará

a fazer certo da próxima vez 

Ontem, 29 de agos-
to, foi comemorado, no 
Brasil, o Dia Nacional 
de Combate ao Fumo, 
uma data instituída em 
1986 pela lei nº 7488, 
que foi criada com o 
objetivo de conscien-
tizar e mobilizar a po-
pulação sobre os riscos 
decorrentes do uso do 
cigarro.

De acordo com a 
Organização Mundial 
de Saúde (OMS), o ta-
bagismo é a principal 
causa de morte evitável 
no planeta, sendo con-
siderado, portanto, um 
problema de saúde pú-
blica.

 Estima-se que cer-
ca de 200 mil pessoas 
morram todo o ano no 
Brasil em decorrên-
cia do fumo. Esse valor 
salta para cerca de 4,9 
milhões em perspectiva 
mundial.

O cigarro, assim 
como outros derivados 
do tabaco, não possui 
uma quantidade segura 
de consumo. Somente 
na fumaça desse produ-
to, por exemplo, encon-
tramos mais de 4.700 
substâncias tóxicas, al-
gumas inclusive cance-
rígenas.

O alcatrão e a ni-
cotina são exemplos 
dessas substâncias ma-
lé� cas ao organismo. 
Essa última age como 
estimulante do sistema 
nervoso central, eleva a 
pressão sanguínea e a 
freqüência cardíaca, di-
minui o apetite e desen-
cadeia náusea e vômito.

 Já o alcatrão, que 
é formado por várias 
substâncias, está ligado 
a doenças cardiovascu-
lares, câncer, entre ou-
tras.

O tabagismo pode 
desencadear cerca de 
cinqüenta problemas 
de saúde, dentre os 
quais, destacam-se: 
infarto do miocárdio, 
en� sema pulmonar, 
derrame, câncer de pul-
mão, traquéia, laringe e 
brônquio; impotência 
sexual no homem, in-
fertilidade da mulher, 
hipertensão e diabetes. 

Estima-se que 90% 
das pessoas que de-
senvolvem câncer de 
pulmão apresentem 
como fator responsável 
o fumo, sendo impor-
tante destacar que as 
chances de cura para 
essa doença são bastan-
te baixas.

As pessoas que não 
fumam diretamente 
também correm sérios 
perigos. Os chama-
dos fumantes passivos, 
quando comparados 
a grupos que não pos-
suem contato com o 
tabaco, possuem ris-
co aumentado de de-
senvolver câncer de 
pulmão e doenças car-
diovasculares e respira-
tórias, como a asma e 
pneumonia. Além dis-
so, bebês de mães fu-
mantes podem nascer 
prematuramente ou en-
tão apresentarem baixo 
peso após o nascimen-
to.

O uso constante do 
tabaco pode causar de-

pendência em virtude 
da presença de nicoti-
na, que, além de todos 
os malefícios já descri-
tos, é capaz de causar 
dependência similar 
àquela provocada pela 
cocaína. Isso faz com 
que parar de fumar tor-
ne-se um grande pro-
blema, que pode até 
mesmo não ter solução.

 Para aqueles que 
pretendem parar de fu-
mar, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) garan-
te tratamento gratuito, 
disponibilizando medi-
camentos, além de for-
necer acompanhamen-
to pro� ssional.

Vale destacar que, 
após o uso do cigar-

ro ser interrompido, o 
corpo pode recuperar-
se dos danos causados 
pelo fumo, portanto, os 
prejuízos podem ser re-
mediados. Acredita-se 
que após um ano sem 
fumar, os riscos já co-
mecem a decrescer.

 Em relação aos ris-
cos de infarto e câncer, 
estima-se que após 10 
anos os indivíduos pas-
sem a ter os mesmos 
riscos de desenvolver 
essas doenças de uma 
pessoa que nunca fu-
mou.

Curiosidade.
Diante dos riscos 

do tabagismo para as 
pessoas que fazem uso 

desses produtos e para 
quem os rodeia, foi es-
tabelecida a Lei Antifu-
mo (lei nº 12.546/11), 
que determina a proibi-
ção do ato de fumar em 
ambientes coletivos, 
públicos ou privados, 
como restaurantes, clu-
bes e halls de entrada 
em condomínio.

 A determinação 
afeta até mesmo locais 
parcialmente fechados 
com divisórias e extin-
gue a existência dos 
fumódromos e propa-
gandas de cigarro. Em 
caso de descumprimen-
to dessa lei, os estabele-
cimentos são multados. 
Fonte: Ma. Vanessa dos 
Santos

Esclerose Múltipla.
HOJE, 30 DE AGOSTO,
DIA NACIONAL DE
CONCIENTIZAÇÃO DA E.M.
A Esclerose Múltipla (EM) 

é uma doença neurológica, crô-
nica e autoimune – ou seja, as 
células de defesa do organismo 
atacam o próprio sistema ner-
voso central, provocando lesões 
cerebrais e medulares. Embora a 
causa da doença ainda seja des-
conhecida, a EM tem sido foco 
de muitos estudos no mundo 
todo, o que tem possibilitado 
uma constante e signi� cativa 
evolução na qualidade de vida 
dos pacientes. Os pacientes são 
geralmente jovens, em especial 
mulheres de 20 a 40 anos.

A Esclerose Múltipla não 
tem cura e pode se manifestar 
por diversos sintomas, como por 
exemplo: fadiga intensa, depres-
são, fraqueza muscular, altera-
ção do equilíbrio da coordena-
ção motora, dores articulares e 
disfunção intestinal e da bexiga.

A ABEM estima que atual-
mente 35 mil brasileiros tenham 
Esclerose Múltipla.

A Esclerose Múltipla: NÃO 
é uma doença mental; NÃO é 
contagiosa; NÃO é suscetível de 
prevenção; NÃO tem cura e seu 
tratamento consiste em atenuar 
os afeitos e desacelerar a pro-

gressão da doença.

Sintomas mais comuns:
Fadiga • Sintoma debilitan-

te de instalação imprevisível ou 
desproporcional em relação à 
atividade realizada. A fadiga é 
um dos sintomas mais comuns 
e um dos mais incapacitantes da 
EM. Manifesta-se por um cansa-
ço intenso e momentaneamen-
te incapacitante. Muito comum 
quando o paciente se expõe ao 
calor ou quando faz um esforço 
físico intenso.

Alterações  fonoaudioló-
gicas • Pode surgir no inicio da 
doença ou no decorrer dos anos 
alterações ligadas a fala e deglu-
tição com sintomas como: fala 
lenti� cada, palavras arrastadas, 
voz trêmula, disartrias, fala es-
candida (o que é?) e disfagias (di-
� culdade para engolir: líquidos, 
pastosos, sólidos).

Transtornos visuais • Visão 
embaçada; Visão dupla (diplo-
pia).

Problemas de equilíbrio e 
coordenação • Perda de equilí-
brio; Tremores; Instabilidade ao 
caminhar (ataxia); Vertigens e 
náuseas; Falta de coordenação; 
Debilidade (pode afetar pernas e 
o andar); Fraqueza geral.

Espasticidade • A espastici-
dade é a rigidez de um membro 
ao movimento e acomete princi-

palmente os membros inferiores.
A parestesia compromete a 

sensação tátil normal. Pode sur-
gir como sensação de queimação 
ou formigamento em uma parte 
do corpo;

Outras sensações não de� ni-
das como a dor, por exemplo.

Transtornos cognitivos • O 
paciente pode apresentar sin-
tomas cognitivos, ou seja; de 
memória, durante qualquer mo-
mento da doença, e independe 
da presença de sintomas físicos/ 
motores. As funções cognitivas 
mais freqüentemente compro-
metidas são: No processamento 
da memória e na execução das 
tarefas. Os indivíduos se quei-
xam muito que levam mais tem-
po para memorizar as tarefas e 
possuem mais di� culdades para 
executar as mesmas.

Transtornos emocionais 
• Pode haver sintomas depres-
sivos, ansiosos, transtorno de 
humor, irritabilidade,  ̄utuação 
entre depressão e mania (trans-
torno bipolar).

Sexualidade • Disfunção 
erétil nos homens; Diminuição 
de lubri� cação vaginal nas mu-
lheres; Comprometimento da 
sensibilidade do períneo (região 
da genitália), interferindo no de-
sempenho sexual.

Fonte: Wikipédia



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

Evento - Vamos falar sobre: AUTISMO
Data: 12 de setembro de 2019
Horário: quinta, das 19h30 às 22h30
Palestrante: Cristiane Dias Salvatori -
Psicóloga Clínica e Especialista em
Neuropsicopedagogia
Inscrições até 08 de setembro 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

Curso: Gestão de Recursos Humanos:
Ferramentas Práticas
Data: 9 a 17 de setembro de 2019
Horário: segundas e terças-feiras, das 
18h30min às 22h30min
Inscrições até 4 de setembro de 2019

Curso: Camareira: Técnicas e Hospitalidade
Data: 23 e 24 de setembro de 2019
Horário: segunda e terça-feira, das 17h30min 
às 22h30min
Inscrições até 18 de setembro de 2019

Curso: Nutrição e Envelhecimento:
Conceitos e Aplicabilidade
Data: 27 e 28 de setembro de 2019
Horário: sexta-feira, das 18h30min às 
21h30min, e sábado, das 9h às 12h e das 13h 
às 17h
Inscrições até 22 de setembro de 2019

Curso: Crime e Loucura
Data: 28 de setembro de 2019
Horário: sábado, das 8h às 12h e das 13h às 
19h
Inscrições até 22 de setembro de 2019

Curso: A Prescrição Intercorrente na
Execução Trabalhista
Data:  4 e 5 de outubro de 2019
Horário: sexta-feira, das 19h às 22h e sábado, 
das 9h às 12h
Inscrições até 29 de setembro de 2019
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Sabores de Canela e a
valorização do produtor local

A redação da Folha 
recebeu, nesta sema-
na, a relações públi-
cas Samanta Vasques 
e a jornalista Adriana 
Silveira, responsáveis 
pela divulgação do 10° 
Sabores de Canela, que 
acontecerá de 1 a 30 de 
setembro.

Realizado pela As-
sociação Comercial e 
Industrial de Canela 
(ACIC) e Touche Cultu-
ral, o roteiro gastronô-
mico busca movimen-
tar o setor, reforçar o 
posicionamento sus-
tentável de "Canela 

Paixão Natural" e valo-
rizar os produtos locais: 
restaurantes que criati-
vamente desenvolvem 
pratos, hotéis e pousa-
das, agricultores que 
trarão os ingredientes 
de origem das receitas 
e os artesãos.

Neste sentindo, 
a redação recebeu de 
presente um chá detox, 
somente com produtos 
produzidos na cidade. 
Samanta e Adriana ga-
rantem que o evento 
terá muitas coisas inte-
ressantes para turistas 
e comunidade. Samanta e Adriana divulgam o evento

FO
TO

: F
R

A
N

C
IS

C
O

 R
O

C
H

A

Casa Amora realizará curso de 
decoração de festas infantis

A Casa Amora rea-
lizará dois cursos de 
decoração de festa in-
fantil, voltado para pes-
soas que queiram deco-
rar suas próprias festas 
ou trabalhar na área. A 
ideia surgiu depois do 
aumento de mães que 
curtem a ideia de fa-
zer as festas dos � lhos. 
Sem contar, que é uma 
ótima renda extra pra 
quem gosta do mundo 
de decoração de festas.

Entre os assuntos 
abordados estão a esco-
lha de temas, de cores, 
de fundos, o que vai na 
mesa principal, uso te 
itens criativos e como 
transformar itens de 

casa na decoração dos 
sonhos. No curso de ba-
lões, o mais pedido são 
técnicas clássicas de 
como in� ar, amarrar e 
montar as torres de ba-
lões além da apresen-
tação dos acessórios. A 
proposta é criar um am-
biente amigável e des-
contração, para ir além 
da teoria, ou seja, have-
rá momentos de prática 
também.

Quem se matricular 
nos dois cursos de uma 
vez terá desconto e pra 
todas as clientes que 
assinaram contrato em 
2019, o curso é grátis.

O curso Básico 
De Decoração aconte-
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ce nos dias 10 e 12 de 
setembro, das 19h às 
21h30min, e uma se-
gunda opção no dia 14 
de setembro, das 9h às 
12h e das 13h às 15h.

Já o curso de balões 

tem opções nos dias 17 
e 18 de setembro, 19h 
às 21h30min, e 28 de se-
tembro das 9h às 12h e 
das 13h às 15h.

Para mais informa-
ções, (54) 99264-5414.

Baile pretende cus-
tear PPCI do Oásis

Em nova ação, o 
Rotary Club de Canela 
pretende custear o PPCI 
- Plano de Prevenção 
contra Incêndio do Oá-
sis Santa Ângela, com a 
renda do seu tradicio-
nal Jantar Baile da Ami-
zade, que acontece no 
dia 27 de setembro, no 
Esporte Clube Serrano, 
com animação do gru-
po musical Evento e um 
variado bu§ et.

O custo do convi-
te individual é de R$ 
100,00 e podem ser ad-
quiridos com os mem-
bros do Rotary Canela.

Um já foi, agora
vou trocar de

ferramenta pra
derrubar este

urubu!
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No dia sete de setembro de 1947 nascia um dos 
maiores movimentos culturais do mundo. Sem mes-
mo saber, os jovens do Julinho, aqueles do “Piquete 
dos Oito”, entraram para a história. E isso é inquestio-
nável.

Luzia ardente o fogo simbólico da pátria! 
Lembrando que estávamos em pleno rigor do 

“ESTADO NOVO”, política impositiva de centraliza-
ção de poder federal durante o governo de Vargas, 
com a retirada de autonomia dos estados e exaltação 
da personalidade nacionalista. 

Oito jovens, de raízes familiares campestres 
vindos dos rincões mais distantes do estado para 
estudar em Porto Alegre, cumprindo seu dever cívico 
de guarnecer o traslado dos restos mortais do velho 
combatente General Farroupilha David Canabarro, 
que vinham de Santana do Livramento para serem 
depositados na Capital, formaram uma guarda a ca-
valo, pilchados à moda antiga, exaltando os trajes e a 
� bra guerreira dos homens do passado.

Neste tempo Porto Alegre como qualquer ou-
tro grande centro urbano, vivia as in� uências das 
“modas” culturais estrangeiras, “americanizadas”, 
espalhadas pelo mundo no pós-guerra. Coca-cola, 
cinema, calça Lee e o fast food, dominavam o cenário. 
Um mundo “moderno”, talvez evoluído de mais para 
estes “oito jovens” que “� rmaram o garrão” contra o 
modismo e levaram para a rua a velha bombacha, o 
lenço atado a meia espalda e o chapéu de abas largas. 
No � nal foi mais que tudo isso, se criava a partir do 
sete setembro de quarenta e sete, um movimento de 
resgate as nossas verdades mais antigas, a conserva-
ção da memória coletiva dos “de antanho”.

Naquele dia sete o guri João Carlos D’Ávila 
Paixão Côrtes, montava bem encilhado, um Tobia-
no. Historicamente o pelo Tobiano fora excluído das 
forças militares por  não se adequar ao padrão das 
cores uniformes dos exércitos. Para os ameríndios, os 
Tobianos sempre foram motivos de demonstração de 
força, raça e coragem. Pois assim como os índios que 
se pintavam para as batalhas, os Tobianos já tinham 
sua pintura de guerra natural.

Talvez sem querer, pois nunca perguntei isso 
para o Sr. Paixão, ele preconizou e elevou uma das 
pelagens mais características entre os cavalos. No 
passado excluído pelo homem branco militar, na raça 
crioula em um primeiro momento foi também excluí-
do por ser fraco, sem os aprumos característicos, con-
tudo ganhou fama e gosto entre os nativos, os índios, 
donos da terra. Será esta mais uma lição do mestre 
Paixão? Será que ele foi um índio guerreiro no tempo 
antigo em outras vidas no lombo de um Tobiano? 

Isso nunca saberemos! Mas entendemos a sua 
importância para o resgate da nossa identidade cultu-
ral mais pura, mais autêntica, mais verdadeira.

Foi num cabo de vassoura com estopa embebi-
da em querosene que nasceu a “Chama Crioula” nas 
mãos do Paixão, no lombo do Tobiano. 

Mestre, nunca te esqueceremos!

O Paixão e o Tobiano

Jantar benefi cente no Donna Fullana
O restaurante Dona 

Fullana, recebeu um jan-
tar bene� cente, no último 
dia 27, dentro da progra-
mação da Semana da Pes-
soa com De� ciência Múl-
tipla e Intelectual da Apae 
Canela.

O jantar teve renda 
revertida à Apae e contou 
com a participação volun-
tária dos funcionários e 
do músico Carlos Pinhei-
ro, que animou a noite.
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Esporte e solidariedade na 
Corrida do Bem da Apae

A 2ª Caminhada e 
Corrida da Apae – Cor-
rendo por um Sorriso, 
aconteceu no último 
sábado (24), dentro da 
programação da Sema-
na da Pessoa com De� -
ciência Múltipla e Inte-
lectual da Apae Canela.

O evento contou 
com a participação de 
cerca de 200 corredo-
res no Parque do Lago, 
numa demonstração de 
superação e inclusão. A 
iniciativa teve como ob-
jetivo central adquirir 
fundos para a Apae, in-
centivar a prática de há-
bitos saudáveis através 
da prática esportiva e 
criar através do esporte 
uma corrente de solida-
riedade.

A realização con-
tou com o apoio para a 
organização da pro� s-
sional de Educação Fí-
sica, Rose Fontoura, e 
da Ong Corredores do 
Bem, além da assistente 
social da Apae, Carina 
Pereira.

Confi ra os vencedores:
8,8km feminino
1- Nara Franck
2- Fernanda Andrade
3- Analu Bebeto
4- Graciela Lopes
5- Cibele Selback

8,8km masculino
1- Maurício Vargas (Tigrão)
2- Paulo Borges
3- Pedro Henrique Spindler
4- Fabiano de Mendonça 
5- Ângelo Tomasini Benetti

3km feminino
1- Lucimar Klein
2- Eduarda Krauspenhar
3- Juliana de C. Müller 
4- Juliana Bertoldi 
5- Janice Jantsch

3km masculino
1- Renan Wiltgen
2- Altamir da Fonseca (Paraná)
3- Vinícius Wiltgen
4- Malik Seck
5- Juliano Cicarolli
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VII Encontro sobre Síndrome
de Down da Apae Canela integrou 

a Semana da pessoa com
Deficiência intelectual e múltipla

Nesta terça-feira 
(27), aconteceu o VII 
Encontro sobre Síndro-
me de Down da Apae 
Canela, o qual teve 
como tema “Vivências e 
Experiências” e reuniu 
familiares e profissio-
nais.

Com os relatos da 
Psicóloga Tânia Rocha, 
de Caxias do Sul, e da 
Professora Fabíola Vie-
zzer, de Canela, este 
encontro veio a agregar 
a Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla 
2019.

A Coordenadora 
dos encontros é a Fo-
noaudióloga Priscilla 
Machado Toledo, da 
Apae Canela, sendo os 

encontros ocorridos a 
cada dois meses. Cada 
vez mais se faz necessá-

ria a atuação das famí-
lias em busca de desen-
volvimento, autonomia, 

saúde e qualidade de 
vida para esta parcela 
da comunidade.
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Secretarias de Educação
e Saúde alertam pais de

estudantes da rede municipal
sobre a doença mão-pé-boca

Na tarde de terça-
feira (27), os secretários 
Gilberto Tegner e Vil-
mar Santos, respecti-
vamente de Educação, 
Esporte e Lazer e de 
Saúde, e a enfermeira 
Carla Dias Pinto esti-
veram em uma reunião 
de trabalho devido à 
ocorrência de surtos da 
doença mão-pé-boca 
em escolas municipais. 
Os secretários solicitam 
que os pais de estudan-
tes da rede municipal 
de ensino estejam aten-
tos aos sinais da doença 
mão-pé-boca em seus 
filhos.

A doença mão-pé
-boca é uma enfermida-
de contagiosa que tem 
como sintomas febre alta, 
aparecimento de man-
chas vermelhas na boca, 
amídalas e faringe e erup-
ção de pequenas bolhas 
nas palmas das mãos e 
nas plantas dos pés.

De origem viral 

(Coxsackievirus), é mais 
comum em crianças até 
5 anos, embora possa 
afetar adultos.

A enfermeira Car-
la Dias Pinto esclarece 
que ainda não existe 
vacina contra o vírus 
que transmite a doença. 
Por isso, é importante 
adotar outras medidas 
como: limpar e desinfe-
tar superfícies tocadas 
com frequência e itens 
sujos; evitar contato 
próximo (como beijar, 
abraçar ou comparti-

lhar utensílios ou xíca-
ras com pacientes).

Como a transmis-
são acontece pelo con-
tato direto com outras 
crianças contaminadas 
com o vírus, o ambiente 
escolar torna-se propí-
cio para a proliferação 
da doença. Os pais que 
notarem os sintomas 
devem levar os filhos 
até a unidade de saúde 
mais próxima de sua re-
sidência.

"Não há necessida-
de de fazer alarme ou 

criar pânico entre a po-
pulação, pois adotamos 
as medidas necessárias 
para conter um possível 
surto. Os profissionais 
da saúde e da educa-
ção estão orientados a 
atender e encaminhar 
corretamente as crian-
ças que apresentarem os 
sintomas, e as crianças 
estão sendo orientadas a 
se prevenir com medidas 
simples como lavar sem-
pre as mãos", assegura o 
secretário de Saúde Vil-
mar Santos.
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Grupo
antitabagista 

ganha passeio 
ao parque da 

Florybal
A Secretaria Muni-

cipal de Saúde propor-
cionou um passeio ao 
Parque Terra Mágica 
Florybal, quarta-fei-
ra (28), às pessoas que 
buscam o apoio da rede 
pública, com o objetivo 
de parar de fumar. Cada 
uma doou dois litros de 
leite para a tradicional 
campanha feita pelo 
empreendimento, e a 
atividade foi alusiva ao 
Dia Nacional de Com-
bate ao Fumo, lembra-
do a cada 29 de agosto, 
como um presente a 
quem tem perseverado 
na luta contra o cigarro.

O grupo antitaba-
gista funciona na Uni-
dade Básica de Saúde 
Francisco Jacques Gil 
(UBS Central, perto do 
Hospital de Caridade, e 
a participação é gratui-
ta. Segundo a enfermei-
ra Cristina de Moura, a 
pessoa pode volunta-
riamente buscar a UBS 
Central, onde passa 
por uma triagem e pela 
realização do teste de 
Fagerström, que avalia 
a dependência da nico-
tina em cada indivíduo.

Ao entrar no pro-
grama (com duração é 
de dois meses para uma 
turma com até 15 pes-
soas), ela participa dos 
encontros que aconte-
cem toda semana, nas 
tardes de quarta-fei-
ra, que duram pouco 
mais de uma hora. Lá, 
os participantes têm 
acompanhamento de 

equipe multidisciplinar 
integrada por psicóloga, 
nutricionista, pneumo-
logista, dentista e edu-
cadora física.

E o programa dá 
resultado. A enfermeira 
Cristina estima que cer-
ca de 80% das pessoas 
abandonam o cigarro. 
Antes do passeio, os 
participantes e os mem-
bros da equipe multi-
disciplinar homenagea-
ram a psicóloga Soraya 
Manara, que se despe-
diu da rede pública de 
saúde após 12 anos de 
serviços.

Um exemplo é o 
do aposentado Darci 
Lodea, de 68 anos. Mo-
rador do bairro Santa 
Terezinha, ele teve um 
infarto por causa dos 
inúmeros cigarros tra-
gados por 40 anos.

“O atendimento é 
muito bom porque, se 
fosse pra gente pagar, di-
ficilmente ia fazer”, co-
menta ele, que comple-
tou 60 dias participando 
do grupo e tem sentido 
os benefícios.

“É um trabalho que 
engloba vários aspec-
tos relacionados à pes-
soa, comprometidos por 
causa do vício. O sucesso 
do programa em Canela 
é o empenho dos profis-
sionais da Secretaria de 
Saúde em trabalhá-lo 
separadamente, mas 
como vistas a um re-
sultado integral”, diz o 
secretário de Saúde Vil-
mar Santos.
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MDB tem nova direção
que deve conduzir o

partido na eleição de 2020
A redação da Folha 

recebeu a visita de Vil-
mar da Silva Santos e 
Osmar Bonetto, presi-
dente e vice-presidente 
do MDB Canela, eleitos 
por chapa única em 
convenção realizada no 
último dia 24.

Apesar de estar en-
volvido na Administra-
ção Municipal, Vilmar 
afirmou que “aceitou 
o desafio de conduzir 
o partido durante mais 
uma eleição (em 2020), 
em razão do excelente 
grupo que forma exe-
cutiva e diretório do 
MDB Canela. Já Osmar 
salientou que é “um 
prazer repetir esta do-
bradinha com Vilmar”.

O partido, segundo 
o seu presidente, vive 
um dos seus melhores 
momentos na cidade, 
“com filiações de diver-
sas pessoas, muitas com 
pretensões de serem 
candidatas em 2020”.

Sobre as eleições 
do ano que vem, Vilmar 
frisou que a Adminis-
tração Municipal, por 
determinação do Pre-
feito Constantino, não 
vai falar sobre sucessão 
neste ano, mas, o parti-

do, apesar de ser a base 
da Administração, é um 
órgão essencialmente 
político e já se prepara 
para o pleito.

Nesta preparação 
com vistas à eleição, 
duas ações deve ser ini-
ciadas em breve, a ca-
pacitação dos pré-can-
didatos, para oferecer 
boas opções de voto à 
comunidade, e novas 
reuniões dos núcleos 
de bairro. “Não pode-
mos perder esta identi-
dade de estarmos sem-
pre próximos às bases”, 
afirma Vilmar.

Questionado so-
bre a possibilidade de 
o MDB concorrer com 
uma chapa pura (can-
didatos a prefeito e 
vice, todos do partido), 
Santos disse que o tema 
já faz parte das discus-
sões internas da sigla e 
que é um desejo justo 
e natural de qualquer 
partido, principalmen-
te de um, como o MDB 
Canela, que vice uma 
grande aceitação co-
munitária, porém, pos-
síveis coligações devem 
ser avaliadas apenas 
mais perto do período 
eleitoral.

Nova Executiva
• Presidente: Vilmar Santos
• 1º Vice-presidente: Osmar Bonetto
• 2º Vice-presidente: Luiz Eduardo Rodrigue 
(Chuchu)
• Secretário Geral: Luiz Fernando Souza Silva
• Secretário Adjunto: Luciano Melo
• Tesoureiro: Carlos eduardo Silva Lopes
• 1º Vogal: Ademar Savi
• 2º Vogal: Luiz Cláudio da Silva
• 1º suplente: Roberto Mauro Grulke
• 2º Suplente: Gilmar Alves Ferreira
• 3º Suplente: Josefina Biz Michaelsen
• 4º Suplente: Angelo Sanches Thurler

MDB Mulher
• Presidente: Emília Guedes Fulcher
• Vice-presidente: Rosemeri de Abreu Muller
• Secretária Geral: Anita Vaz
• Tesoureira: Valquíria oliveria
• 1ª Vogal: Natacha Fulcher Debarba
• 2ª Vogal: Andressa da Conceição
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MCDR
promove

oficina sobre 
produção

cultural em
Canela

O MCDR – Movi-
mento Cultural Darci 
Ribeiro, do PDT de Ca-
nela e São Leopoldo, 
promovem uma oficina 
de projetos culturais, 
que será realizada no 
próximo sábado (31), 
no Parque do Sesi, em 
Canela.

No evento, serão 
abordados o papel do 
produtor cultural, as 
leis de incentivo, cap-
tação de patrocínios, 
organização, pré e pós 

evento. Ministrada pelo 
facilitador Gilmar Gou-
lart, a oficina tem custo 
de R$ 30,00, com almo-
ço incluso.

Após às 14h, em 
evento aberto, acontece 
um debate sobre a cul-
tura em suas diferentes 
esferas e um sarau, com 
palco aberto para apre-
sentações artísticas.

Maiores informa-
ções pelo fone (51) 
98319-5632, com Da-
niel.

Avaliação no MEC e aprovação no exame da OAB são
diferenciais do curso de Direito da UCS Hortênsias

O bacharelado em 
Direito da UCS Hortên-
sias, além de ser bem 
avaliado pelo MEC, tem 
significativa aprovação 
de seus recém-gradua-
dos nos exames da OAB. 
Segundo o coordenador 
do curso, professor Gui-
lherme Dettmer Drago, 
esses são parâmetros 
suficientes para a Uni-
versidade ter inovado 
recentemente o plano 
curricular, a fim de pre-
parar melhores profis-
sionais com vistas às 
mais diversas carreiras 
jurídicas.

A UCS Hortênsias 
preocupa-se com aten-

ção constante à realida-
de e aos cenários futu-
ros da área do Direito. 
Por isso, o curso oferece 
disciplinas de Práticas 
Jurídicas na área cível 
a partir do sexto se-
mestre e, ao longo dos 
estudos, os acadêmicos 
ainda atuam nas esferas 
empresarial, tributária, 
recursal, penal e traba-
lhista, além de realizar 
dois estágios.

Na proposta inclu-
siva do curso, há dis-
ciplina de Libras. Já os 
estudos são comple-
mentados por labora-
tórios de informática 
completos, salas de aula 

com projetores e uma 
sala para audiências si-
muladas.

Os estudantes que 
se aproximam da con-
clusão do bacharelado 
atuam no Saju (Serviço 
de Atendimento Jurí-
dico Gratuito) em Ca-
nela e em Gramado, 
onde se deparam com 
casos práticos em que 
atendem as demandas 
de pessoas vulneravel-
mente econômicas que 
precisam de ajuda para 
acessar a Justiça.

Além da graduação, 
a Universidade avança 
na qualificação na área 
do Direito ao contar 

com pós-graduação (es-
pecialização, mestrado 
e doutorado). Inclusive, 
em setembro têm iní-
cio as aulas da primeira 

turma de mestrado em 
Direito Ambiental no 
campus. Mesmo com o 
segundo semestre letivo 
tendo iniciado, ainda é 

possível entrar no curso 
de Direito, assim como 
nos demais cursos da 
UCS, por meio do pro-
cesso seletivo contínuo.
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Gastronomia é destaque 
no Ronco do Bugio 2019

Festival acontece hoje e amanhã, no CTG Rodeio Serrano

O tradicional festi-
val O Ronco do Bugio, 
de São Francisco de 
Paula, acontece hoje 
e amanhã (30 e 31 de 
agosto,) no CTG Rodeio 
Serrano (Rua Benjamim 
Constant, 582), a partir 
das 19h30min. O even-
to tem entrada franca 
e apresenta também 
shows e bailes nos dois 
dias.

Promovido pela 
Prefeitura de São Fran-
cisco de Paula, o Festi-
val valoriza a arte, a tra-
dição e o “Bugio”, ritmo 
genuinamente gaúcho 
criado a partir do fole da 
gaita. Esta sonoridade é 
parte da identidade do 
povo de São Francisco 
de Paula e dos Campos 
de Cima da Serra.

Além do ritmo tra-
dicional, o público do 
Ronco do Bugio po-
derá degustar comida 
campeira durante a 
noite das campeãs, no 
sábado. O grupo Cozi-
nheiros de São Chico 

irá preparar pratos da 
culinária gaúcha ten-
do como carro-chefe o 
carreteiro de charque. 
Também será servido 
no CTG Rodeio Serrano 
arroz com linguiça, ba-
tata com charque e uma 
quirera com carne de 
porco, além de saladas. 
O desfile de pratos típi-
cos ocorrerá momentos 
antes da apresentação 
das concorrentes ao 

grande prêmio Ronco 
do Bugio 2019, marcado 
para às 20h.  O Ronco 
do Bugio é gratuito e o 
público colabora com 
alimentos para o Hospi-
tal de São Francisco de 
Paula.

Programação
Dia 30 (sexta-feira): 

Abertura oficial, apre-
sentação das concor-
rentes locais, show com 

Os Tiranos e baile Vol-
nei 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.

Grupo dos Cozinheiros de São Chico e Arroz Amigo em 2018
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Moacir Cardoso
será homenageado 
da Ronda Crioula
O próximo evento 

a ser organizado pela 
patronagem do CTG de 
Canela é a Ronda Criou-
la. A entidade, seus as-
sociados e também os 
piquetes de laçadores 
da cidade participa-
rão do Desfile Cívico, 
encerrando o mesmo, 
quando será retirada 
uma centelha do Fogo 
Simbólico, para trans-
formar em Chama 
Crioula.

Do centro da cida-
de, será feito o traslado 
da Chama ao Parque de 
Rodeios, onde ocorrerá 
a abertura Ronda Criou-
la, que neste ano home-
nageia o ex-vereador, ex
-patrão do Querência e 
grande incentivador da 
cultura gaúcha: Moacir 

Cardoso.
São esperados mais 

de 100 cavalarianos 
para o cortejo. Do dia 
7 ao dia 13 de setem-
bro, os piquetes de la-
çadores servem jantar, 
no salão de baile do 
Parque de Rodeios. As 
noites são animadas 
com tertúlias, que con-
tarão com a presença 
de músicos canelenses 
e apresentações das in-
vernadas artísticas do 
Querência.

Alusivo às come-
morações da Semana 
Farroupilha, nos dias 14 
e 15 de setembro, ocor-
rerá Torneio de Laço, 
buscando integrar a 
gauchada e, no dia 20, 
um grande Desfile Far-
roupilha.

Moacir Cardoso
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Duelo Imperador e
Imperatriz da Serra reuniu

laçadores de diversos Estados
O último fim de 

semana foi de muito 
tiro de laço no Parque 
de Rodeios Saiqui, em 
Canela, no Duelo Im-
perador e Imperatriz 
da Serra. Com parti-
cipantes de várias ci-
dades do Rio Grande 
do Sul e ainda partici-
pantes que vieram de 

outros estados brasi-
leiros, como Santa Ca-
tarina, Paraná e Mato 
Grosso, 250 laçadores 
participaram da com-
petição, sendo que 
mais de 20% destes 
eram mulheres.

Para o patrão do 
CTG Querência Gil-
nei do Nascimento, o 

“evento foi um sucesso 
e mostrou, mais uma 
vez, que com união 
é possível fazer um 
grande evento e elevar 
o nome do nosso Que-
rência”.

O CTG já pensa 
na segunda edição 
do evento, para 2020, 
buscando trazer parti-

cipantes de outros es-
tados e novamente os 
que estiveram repre-
sentados nesta edição: 
Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Para-
ná e Mato Grosso.

A premiação com-
pleta está publicada 
no Portal da Folha na 
internet.
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Pré-estreia de Felícia, curta-metragem
produzido em Canela aconteceu na
última sexta-feira em Porto Alegre

Na última sexta-fei-
ra (23), aconteceu a pré
-estreia do curta-metra-
gem Felícia, produzido 
pela Suprema Filmes. O 
curta foi ambientado na 
cidade de Canela. A exi-
bição ocorreu na Casa 
de Cultura Mário Quin-
tana em Porto Alegre.

O curta-metragem 
Felícia é um filme au-
diovisual desenvolvido 
em 2019, pela produto-
ra independente Supre-
ma Filmes. As gravações 
ocorreram no mês de 
junho na cidade, onde é 
ambientada a trama.

A produção conta 
com 13 pessoas, sendo 
5 atores e 8 na equipe. 
No elenco estão Marina 
Pizatto, Bruna Kirsten, 

Paulo Sembranelli, De-
nise Franzen e Lucas 
Fraga. O roteiro, direção 
e produção-executiva 
estão sob o comando do 
jornalista Felipe Rodri-
go Borba. A produção é 
de Caroline Tedy e foto-
grafia de Victor Lucas.

Sem contar com 
benefício de qualquer 
lei de incentivo ao au-
diovisual, o curta foi 
construído com o enga-
jamento voluntário do 
diretor, atores e atrizes, 
produtores e empre-
sários que apoiaram a 
produção.

Este é o segundo 
projeto desenvolvido 
pela Suprema Filmes. O 
primeiro, a série Juízo 
Final, foi concluída em 
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Canelense, Peterson Secco, faz a
maior pizza do Brasil, na Expointer

Pensou em Expoin-
ter lembrou de carne, 
certo? Errado!

Pensou em Expoin-
ter lembrou de campo, 
produção, isso? Errou 
de novo.

O destaque do dia 
de ontem (22), na Ex-
pointer 2019 foi a maior 
e mais pesada pizza do 
Brasil, confeccionada 
por, nada mais, nada 
menos, que Peterson 
Secco e sua equipe do 
The Petit.

Foram seis horas 
assando, metade do que 
leva um costelão 12 ho-
ras, conforme brincou 
Peterson com a impren-
sa presente no Parque 
Assis Brasil.

O diâmetro é de 3,5 
metros e 167 quilos. O 
recorde anterior era de 
3,35 metros e que está 
no Rank Brasil, também 
de Peterson.

Depois de pronta, a 
pizza foi servida a quem 
quisesse. 1,2 mil peda-
ços, cada fatia seguiu o 
tamanho que se encon-
tra na rede, com lojas 
em Canela, Gramado, 
Taquara e São Francis-
co de Paula.

Rapel sobre a pizza na Expointer, pizzaiolo voador
Peterson acompanha a degustação

da pizza pelo público

“O grande barato de 
fazer esta ação é o cunho 
social. Nas outras vezes, 
distribuímos a institui-
ção de caridade, e hoje 
será para o público da 
Expointer”, disse Secco 
ao Jornal do Comércio. 
Para montar a cozinha, 
que mobilizou 15 pes-
soas, e a plataforma 
para assar, a Associação 
das Pequenas Indús-
trias de Laticínios do RS 
(Apil) deu todo o apoio.

O recorde nacional 

é gaúcho, batido por ca-
nelenses, utilizando téc-
nicas que ficaram famo-
sas na primeira quebra 
de recorde, em no Dia 
da Pizza (10 de julho) 
de 2014, quando Sec-
co confeccionou uma 
pizza de três metros de 
diâmetro e cerca de 120 
quilos. Ambos recordes 
foram validados pelo 
RankBrasil.

Mais fotos e vídeos 
no Portal da Folha na 
internet. Rapel para fazer pizza, recorde de 2014 na Praça João Corrêa em Canela
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2019. Já alcançou mais 
de 6 milhões de visua-
lizações no YouTube e 
concorreu em 3 festi-
vais (nacional e inter-
nacionais). A série está 
disponível no canal da 

produtora no YouTube, 
onde também será vei-
culado Felícia: youtube.
com/supremafilmes.

O filme foi lançado 
ontem (29) no canal da 
produtora.
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Escolas têm entrada
franca na Campanha do 

Alimento do Mini Mundo
Na semana pas-

sada, 15 escolas foram 
visitadas numa ação de 
divulgação da 17ª Cam-
panha do Alimento do 
Mini Mundo e do 3º 
Concurso de Interpre-
tação de Texto do Aluno 
Nota 10. A atividade foi 
desenvolvida pela equi-
pe do Orbis Clube Gra-
mado, que é o principal 
parceiro do Mini Mun-
do tanto do Aluno Nota 
10 quanto na Campa-
nha do Alimento.

A Campanha do Ali-
mento acontece no mês 
de setembro no Mini 
Mundo e é considera-
da uma das campanhas 
de solidariedade mais 
importantes da Região 
das Hortênsias. Nessa 
fase de organização pré
-evento, o Orbis Clube 
Gramado repassou ao 
Mini Mundo a lista de 
entidades que serão be-
neficiadas com os ali-
mentos não perecíveis 
(veja tabela abaixo). 
Caso alguma entidade 
queira fazer parte desta 
lista e receber alimen-
tos não perecíveis pode 
entrar em contato via 
e-mail parque@mini-
mundo.com.br ou (54) 
3286.4055.

Entrada gratuita e 
troca por alimentos

Em setembro, a 
entrada é gratuita para 
escolas de todo o Brasil 
e moradores de Gra-
mado e Canela, exceto 
em feriados e finais de 
semana. Os moradores 
devem apresentar com-
provante de residência e 
as escolas devem agen-

Confira as entidades beneficiadas:

1. Hospital  de Canela Canela

2. Abrigo Casa Lar Canela

3. Sociedade Assistencial
Dom Luiz Guanella

Canela

4. Escola Estadual Adolfo Seibt Canela

5. ONG Amigos Solidários Caxias do Sul

6. Hospital de Gramado Gramado

7. Comunidade Terap. Vale a Pena Viver Gramado

8. Grupo Vicentinos Gramado

9. Asilo Bom Pastor Gramado

10. Lar dos Idosos Maria de Nazaré Gramado

11. Núcleo Ivan Albuquerque Gramado

12. Instituto do Câncer Infantil Porto Alegre

13. Hospital São Francisco São Francisco de Paula

14. Hospital Três Coroas Três Coroas

15. Crehr Três Coroas

dar pelo e-mail par-
que@minimundo.com.
br ou (54) 3286.4055.

Já no final de sema-
na de 14 e 15 de setem-
bro, os momentos fes-
tivos são para todas as 

pessoas e estarão garan-
tidos por apenas 1kg ou 
mais de alimento não 
perecível, quando a co-
mida será o passaporte 
para entrar no parque. 
Uma série de atrações 

está sendo pensada, 
como bandas, apresen-
tações musicais e de 
dança, distribuições de 
mudas de árvores nati-
vas, pinturas no rosto e 
sorteio de brindes.
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O parque oferece muitas atrações extras e sorteio de
brindes no final de semana em que é aberto a todos

Orbis Clube Gramado instala um QG para arrecadação dos alimentos em frente ao parque
e depois presta contas do volume e para quais entidades foram entregues os alimentos.

Escola João
Alfredo nas 
Olimpíadas
de Língua

Portuguesa
A Escola Munici-

pal João Alfredo Corrêa 
Pinto é destaque em 
mais uma competição 
na qual participa. Desta 
vez, dois textos foram 
selecionados para parti-
cipar da etapa estadual 
da 6ªedição da Olimpía-
da de Língua Portugue-
sa, que é um concurso 
de produção de textos 
para alunos de escolas 
públicas de todo país.

O tema das produ-
ções é “O lugar onde 
vivo”, que propicia aos 

alunos estreitar víncu-
los com a comunidade 
e aprofundar o conheci-
mento sobre a realida-
de local, contribuindo 
para o desenvolvimento 
de sua cidadania.

Os textos classifica-
dos para a próxima eta-
pa foram das alunas:

- Laura Alves Ribei-
ro - categoria poema: 
“O pátio da minha es-
cola”

- Maria Luiza de 
Sousa Gross - categoria 
crônica: “A varanda”
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Maria Luíza, nono anoLaura, do quinto ano A
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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 

O QUE É SUBMISSÃO
A palavra submissão é motivo de irá e até de repulsa 

em muitas pessoas, pois a visão que temos da submissão 
é totalmente distorcida. Para Deus, submissão significa 
estar sob uma missão, ou seja, ter o encargo de auxiliar 
alguém a cumprir uma missão. Portanto, ser submisso 
significa estar cooperando fiel e arduamente, para que 
alguém realize aquilo que lhe foi determinado. 

Por isso, Deus determinou um fluir de autoridade 
em todos os lugares, pois sempre teremos de prestar 
submissão a alguém, para que os objetivos sejam alcan-
çados. Em casa, na empresa, no trabalho, na sociedade 
e na Igreja, devemos agir com submissão, auxiliando 
aqueles que estão investidos de autoridade sobre nos-
sa vida, pois nisso está nossa benção e nosso descanso. 
Leia em 1Coríntios 11:3 e em Romanos 13:17.

Oração  Cingindo-se com a Verdade
Em nome do Senhor Jesus cristo, reivindico a prote-

ção do cinturão da verdade sobre a minha vida, sobre o 
meu lar, sobre a minha família e sobre o meu trabalho, o 
qual Deus estabeleceu para a minha vida. Uso o cinturão 
da verdade diretamente contra satanás e seu reino de tre-
vas. Com determinação, abraço Aquele que é a Verdade, o 
Senhor Jesus Cristo, como força minha e proteção contra 
o engano de satanás.

Peço que a verdade da Palavra de Deus assuma um 
lugar maior em minha vida. Oro para que meu coração 
possa deleitar-se em estudar e memorizar a verdade da 
Palavra de Deus. Perdoa-me o pecado de não falar a ver-
dade, mostra-me se em alguma coisa estou sendo ludi-
briado. Pelo Espírito Santo da Verdade, abre o meu enten-
dimento para as Escrituras e conduz-me à compreensão 
para a prática de Suas Palavras de Verdade. Peço que o 
Espírito Santo me alerte antes de eu tentar enganar quem 
quer que seja e que sempre me ajude a não crer nas men-
tiras de satanás. Obrigado Senhor pelos ministérios de 
Cristo, local de baluarte para Tua Verdade em minha 
vida, ajuda-me a integrar-me ao corpo de Cristo e ter ple-
na comunhão com os irmãos em Cristo.

Compreendo Senhor Jesus Cristo que a capacidade 
de ser invencivelmente forte e de conseguir realizar a Tua 
vontade requer o poder estabilizador do cinturão da ver-
dade. Obrigado por concederes essa peça da armadura 
divina para a minha vida, eu Te agradeço. Amém. Equipe 
Pão de Judá

Você já está à busca dessa descoberta? Inicie-a, to-
cando diariamente a verdade de Deus escrita na Bíblia e 
acesse a página virtual www.paodejuda.com.br.

Illumination:
um grande concerto no

Lago durante o Natal Luz
Espetáculo terá narrativa com a voz de Cid Moreira

Uma das grandes atrações 
do 34º Natal Luz estará aconte-
cendo no Lago Joaquina Rita Bier 
em Gramado. “Illumination”, o 
espetáculo do Lago será total-
mente novo. Sérgio Korsakoff 
que comanda este show, disse 
que será um espetáculo para 
toda a família, onde uma nova 
proposta será apresentada. “Este 
novo momento do show do Lago 
trará um conceito novo, muitas 
ideias inéditas, onde vamos apre-
sentar um desenho de estrutura 
para o público com excelente vi-
sibilidade, cenografia e efeitos es-
peciais de última geração”, relata 
Korsakoff.

A atração conta também 
com grandes tenores e sopranos 
com arranjos musicais emocio-

nantes sob o comando de Wal-
ther Neto e dois maestros que 
irão apresentar grandes clássicos 
de Natal.

“É um grande concerto, que 
possui muitos efeitos especiais, 
24 bailarinas e bailarinos, 32 co-
ralistas, 20 percussionistas, vio-
linistas, fogos, águas dançantes, 
quatro telas de projeção em água 
com 200 m² cada uma e até um 
novo chafariz vamos colocar no 
Lago”, contou empolgado Sérgio 
Korsakoff.

O novo show do Lago terá 
uma narrativa com a voz de Cid 
Moreira, contando a criação do 
Mundo, o Nascimento de Jesus, 
e o verdadeiro sentido do Natal, 
com ações de interação com o 
público, resgatando a beleza das 

Noites de Natal. Atores irão re-
presentar os Três Reis Magos e 
a história de José e Maria em um 
cenário especialmente construí-
do e projetado por André Lopes 
(que vem da escola de Joãozinho 
Trinta no Natal Luz de 2011), 
“além de estarmos valorizando e 
muito os talentos de Gramado”, 
disse o Diretor.

O Illumination acontecerá 
todas quartas e sábados de ou-
tubro, novembro e janeiro. Em 
dezembro, além destes dias, o 
espetáculo também será apre-
sentado nas segundas-feiras, 
sempre às 21 horas. O primeiro 
show do Illumination será dia 26 
de outubro. Os ingressos já estão 
à venda no site oficial natalluz-
degramado.com.br.

Cena do espetáculo durante apresentação à imprensa

FOTO: CLEITON THIELE

Porto Cara de Mau recebe
intercambistas de 9 países

São eles: Giosué 
Mario da Itália, Lin-
nea Evely Krucov Roos 
da Dinamarca, Fritz 
Neff da Alemanha, El-
len Wilma Mursia da 
Finlandia, Maria de 
La Luz Veja Rodrigues 
do México, Alexandro 
Gandhi Montes Jimé-
nez do Peru, Emma Au-
drey Happ dos Estados 
Unidos, Chi-Chen Wen 
de Taiwan, Wan Hsing 
Cheng de Taiwan, Julio 
Cesar Ojeda Peres de Taiwan e Kosisochukwo Chinwendu Onyia da Nigéria.
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Nome: Fernanda dos Santos Gallas
Idade: 42 anos
Filiação: Orlando e Fátima dos Santos
Formação: Pós-graduada em Gestão Escolar
Trabalho: Sou professora de Educação Infan-
til, atualmente atuo como Coordenadora da 
Educação Infantil na SMEEL
Fato marcante em sua vida: nascimento da 
minha filha Sarah
O que te deixa sem jeito: falar em público
Uma alegria: estar com minha família
Uma decepção: certas ex-amizades
Ponto forte: determinação
Ponto fraco: sou emotiva demais
Cor preferida: na verdade são três: preto, ver-
melho e roxo
Prato preferido: churrasco
Bebida: são duas, vinho e café
Esporte: dança cigana, polefitness e caminha-
da
Hobby: jogos no celular
Programa de tv: sou noveleira
Que fazer no domingo: saborear o churrasco 
que meu marido faz
Animal de estimação: meus gatos Madalena e 
Getúlio, minha cachorra Lua e a pata Dorotéia
Um filme: ...E o Vento Levou
Uma música: I Will Survive
Um livro: As Brumas de Avalon
Um defeito: teimosia
Uma qualidade: generosidade
Uma saudade: da minha infância
Um sonho de criança: ser astronauta
O que mais admira numa pessoa: o caráter
O que mais detesta numa pessoa: falsidade
O que tu mudaria em Canela: a forma de pen-
sar de algumas pessoas

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Precisamos aprender muito.
Educação: A educação é capaz de mudar o 
mundo!
Religião: Importante é fazer o bem, sem preju-
dicar o próximo.
Amor: Essencial na nossa vida, em todas as 
formas.
Família: É a base de tudo. 
Amizade: Para mim, é confiança e reciproci-
dade 
Casamento: Esse ano completamos vinte 
anos, posso dizer que é amor, cumplicidade, 
amizade, confiança e liberdade. Te amo Carlos 
Duílio Gallas!

*UM RECADO:
 A vida é muito breve, aproveite cada momen-
to! Amanhã pode ser tarde demais...
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Fernanda Gallas

:: 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) ::

Bem Vinda Maísa Ramos Antunes, 6 dias de 
vida. Bençãos dos padrinhos Nicolas e Faby

Bryan completou o seu primeiro
aninho no último dia 24

Helena, 4 meses de fofura!
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Bernardo comemorou 1 aninho de alegrias!

Ensaio de 1 aninho do gatinho Loureno

Registro do 6º mês da boneca Valentina!
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stories@folhadecanela.com.br

Gramado vai ganhar um novo atrativo
no segundo semestre de 2020 o Parque

da Mônica Gramado, baseado nos
personagens de Mauricio de Sousa,

idealizado pela empresária Manu da Costa.

A chef Silvania Sattamini, em conjunto com a 
Gram Pan Boutique de Pães, assinou o coquetel 

da tradicional Stars – Festa dos Artistas. O 
evento, realizado no dia 22 de agosto, no Hotel 
Laghetto Siena, homenageou o novo filme de 
Miguel Falabella, “Veneza”, um dos destaques 

deste 47º Festival de Cinema de Gramado.

Jantar dos Amigos

A irmã Débora Corrêa e o cunhado Felipe Foss prestigiando o Jantar dos Amigos da Magda 
Corrêa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Juliana, Duda Zorzanello e Vânia
Masotti prestigiaram o lançamento
da conceituada marca de conforto

Usaflex, com nova loja em Gramado.

FOTO: CÁSSIO BREZOLLA

A Mãos do Mundo participou
da corrida do bem, em prol
da APAE, onde os valores das
inscrições foram revertidos
para a instituição. A Mãos do 
Mundo recebeu premiações
de maior equipe, além do
primeiro e quinto lugar feminino.

FOTO: DIVULGAÇÃO

 Paula Jaeger e Joel Oberherr receberam
os atores Lázaro Ramos e Murilo Rosa,
em sua casa, durante as homenagens
do Festival de Cinema de Gramado.

O espetáculo teatral “Sonhos” 
estreou em 2015 pela Cia Lisi Berti 

com a ideia de contar a história 
de um palhaço triste, e hoje conta 

com a novidade de estar sendo 
produzido em um filme com trilha 

sonora, que estará em cartaz no 
Magnólia no mês de setembro nas 
terças e quintas às 20h30min sem 
nenhum custo. Na foto, Lisi Berti, 
Marcelo Wasen e Ligia Fagundes.

FOTO: PAULA VINHAS
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Em comemoração aos 18 anos de casados 
Airton Ávila e Gilvana Lima passeando 

na Avenida Paulista - SP

Camila e Bianca deslumbrantes
em sua festa de 15 anos!

Intercâmbio RYE distrito 4670 para
distrito 3510 em Taiwan, chegada do Lucas

Diefenthaeler Correia em seu destino

Gabriela e Fábio, à
espera do Miguel!

Beth Lovatto e Vera
Michaelsen curtindo a natureza

belíssima de Bonito MS com
Brilho da Serra Turismo

Nessa semana, 26 foi o dia do 
Super Cristian Gabriel completar 7

anos! Parabéns dos Papais!

Franciele Reis de aniversário esta 
semana comemorando com o filho 

Arthur Reis Ferreira
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Prepare-se para mudar alguma coi-
sa em sua rotina incluindo a rotina 
profissional. Pode surgir um novo 
projeto, um novo trabalho, uma 
atividade diferente em sua rotina. 
Essa semana é ótima para organi-
zar coisas, planejar, cuidar mais da 
saúde e deixar tudo em ordem. 

O céu da semana pede mais atenção 
para suas necessidades pessoais. 
Coloca você em contato com suas 
emoções e quer mais diversão. É 
um bom momento para reorganizar 
sua rotina de forma que você tenha 
mais tempo para o prazer. São dias 
para sair da rotina.

É hora de colocar a casa em ordem, 
literalmente! Cuide mais de perto 
da casa e da família. Aproveite 
para consertar coisas, arrumar a 
bagunça, repensar as prioridades e 
dividir melhor as responsabilidades 
domésticas. 

É hora de repensar o pensamento 
e observar atentamente todos os 
detalhes de tudo que tem aconteci-
do com você, para que você possa 
ajustar o rumo e tocar melhor seu 
barco daqui pra frente. O céu da se-
mana favorece reuniões e negócios, 
é ótimo para comunicação.

É hora de se valorizar mais e cuidar 
melhor da sua vida financeira. O céu 
da semana pede para cuidar mais de 
perto do que você considera impor-
tante e quer ver crescer. Semana 
ótima para cuidar de pendências e 
assuntos burocráticos.

Um novo ciclo está começando em 
sua vida e é hora de você se prio-
rizar e olhar mais para tudo que 
quer e precisa. A semana é boa para 
começar coisas novas, mas melhor 
ainda para você se preparar para 
começar alguma coisa a partir da 
semana que vem. 

É hora de olhar para dentro. Assuntos 
novos podem surgir e a sabedoria do 
passado vai ajudar a saber o que vale 
ou não vale a pena neste momento. 
Um bom momento para resolver as-
suntos do passado e questões emocio-
nais, investir em autoconhecimento e 
espiritualidade.

Um ótimo momento para analisar 
mais detalhadamente seus projetos. 
Foco no que é mais importante e siga 
em frente, buscando seus melhores 
parceiros e aliados. Um céu que traz 
novidades em sua vida amorosa e 
que oferece bons amigos e interlocu-
tores para seus bons projetos.

Um céu maravilhoso para o traba-
lho. É hora de olhar para o futuro e 
colocar mais energia no que é novo 
ou no que é antigo, mas é muito 
importante para você. Um céu de 
sucesso e sorte extra, especialmente 
nos assuntos profissionais. 

É hora de se concentrar no que há de 
melhor em sua vida. Um lindo céu 
para viagens e estudos, para sonhar 
mais alto e pensar em como viver de 
forma mais tranquila, leve e diverti-
da. Um bom momento para divulgar 
ideias e planejar o futuro, especial-
mente o que tem de novo vindo por ai.

Semana de organização, é hora de 
cuidar mais de perto de cada deta-
lhe de cada projeto que você tem. 
Um momento para se aprofundar 
em suas relações e criar mais vín-
culos. Também é hora de organizar 
a vida financeira e outros assuntos 
burocráticos.

Foco em suas relações. Ajuste os 
ponteiros, apare as arestas, tenha 
as conversas que precisam acon-
tecer, alinhe expectativas e ajuste 
objetivos. Um bom céu para ouvir 
feedback de clientes e parceiros de 
trabalho, mas também para divul-
gar novas ideias.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6187 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: GUSTAVO ALVES DE MELLO, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, auxiliar 
de comunicação visual, solteiro, domiciliado e resi-
dente na Rua Tia Laura, nº 125, Bairro Bom Jesus, 
nesta Cidade e DESIRE DOS SANTOS ELIAS, natural 
deste Estado, nascida nesta Cidade, assistente de at-
endimento, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Patrício Zini, nº 1088, Bairro Bom Jesus, nesta Ci-
dade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 23 de Agosto de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

> Edital de Casamento nº 6188 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: NAIN RUI SILVA DE OLIVEI-
RA, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, ma-
nutencionista, solteiro, domiciliado e residente na 
Linha São Paulo, nesta Cidade e LUANA ANDRADE 
FAGUNDES, natural deste Estado, nascida na Cidade 
Rio Grande, servidora pública municipal, solteira, 
domiciliada e residente na Linha São Paulo, nesta Ci-
dade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 26 de Agosto de 2019.

Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

* Comunicamos o falecimento do Sr. Guido Heinz
Schlieper, aos 88 anos. Foi cremado em Tramandaí.

* Comunicamos o falecimento do Sr. Joselito 
Araújo Andrade, aos 56 anos, residente do Centro 
na cidade de Canela. Era casado com Marta,
deixa seus filhos Tobias e Lucas. Seu corpo foi
velado na capela 01 do Centro, e o sepultamento 
dia 24/08no Cemitério Municipal de Canela.

* Comunicamos o falecimento da Sra. Eva
Coelho da Silva, aos 82 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque
das Araucárias, e o sepultamento dia 22/08/2019 
as 09:00 no Cemitério Municipal de Canela.

* Comunicamos o falecimento da Sra. Rejane
Garcia Nunes, aos 62 anos, residente na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02
do São Lucas, e o sepultamento dia 21/08/2019
as 15:30 no Cemitério Municipal de Canela.

* Comunicamos o falecimento da Sra.
Bernardina Antunes Lourenço, aos 88 anos,
residente na cidade de Canela. Seu corpo foi
velado na capela do Centro, e o sepultamento
dia 30/08/2019 as 10:00 no Cemitério do Caracol.

* Comunicamos o falecimento da Sra. Iria
Brolese Resler, aos 65 anos, residente na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias,
e o sepultamento dia 28/08/2019 as 16:30 no
Cemitério Municipal de Canela.

* Comunicamos o falecimento de Josias
Graziola de Conto, aos 32 anos, residente
na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na 
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias, e o sepultamento dia 28/08/2019
as 16:30 no Cemitério Parque das Araucárias.
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ex-ginasta
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duzir um
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Sucesso de Cartola
nos anos 1970
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se (bras.)
Ouro, em
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Mamífero
de tromba

curta
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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.

EDITAL Nº 05/2019

INSCRIÇÃO PARA OS EXAMES DE CERTIFICAÇÃO
DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

GILBERTO DA CONCEIÇÃO CEZAR, Prefeito Municipal de Canela em exercício, Estado 
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e atendendo solicitação da Se-
cretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, protocolado sob o nº 2019/8886, ABRE 
INSCRIÇÕES PARA OS EXAMES DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

1. DAS INSCRIÇÕES:
1.1 As inscrições serão aceitas no período de 21 de outubro a 08 de novembro de 2019, na 
sede da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, situada à Rua Borges de Me-
deiros, 926, Centro, Canela/RS, no horário das 9h às 11h e das 13h30min às 16h. Telefone 
para contato: 54-3282 5150;
1.2 Não serão aceitas inscrições condicionais ou por procuração, por fax, e-mail ou via 
postal.

2. REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO:
2.1 As seguintes condições e documentação são necessárias para inscrição:
a) idade mínima de 15 (quinze) anos completos até o último dia de inscrição;
b) original e cópia do documento de identidade (RG).

3.DOS EXAMES:
3.1 Os exames de Língua Portuguesa, Ciências, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e 
Arte serão realizados no dia 20 de novembro de 2019;
3.1.1 O candidato no momento da inscrição deverá optar pela Língua Estrangeira que pres-
tará prova, sendo Inglês ou Espanhol;
3.2 Os exames de Matemática, História e Geografia  serão no dia 21 de novembro de 2019;
3.3 Será considerado aprovado por disciplina, o candidato que obtiver no mínimo, 50% de 
acertos do exame da referida disciplina, média nacional de aprovação em educação esti-
pulada pelo MEC;
3.4 Horário dos Exames: Das 19 horas às 22 horas;
3.5 Local: Universidade de Caxias do Sul – UCS | Rua: Rodolfo Schlieper, 222, Centro – 
Canela/RS – CEP: 95680-000 |Telefone: (54) 3282 5200;
3.6 O conteúdo dos exames consta no anexo único deste edital;
3.7 Os candidatos deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência ao local 
da prova, munidos de comprovantes de inscrição, documento (original) de identificação, 
caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha;
3.8 Após a distribuição das provas, os candidatos deverão permanecer na sala de aplicação 
das provas por, no mínimo, 1 (uma) hora.

4. DO RESULTADO DOS EXAMES:
4.1 Os resultados ficarão disponíveis na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer 
a partir de 02 de dezembro de 2019.

5. DO RECURSO
5.1 O período de recursos será de 03 a 06 de dezembro de 2019, na sede Secretaria Muni-
cipal de Educação, Esporte e Lazer.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE
CANELA, 29 DE AGOSTO DE 2019.

Registre-se e publique-se.
Gilberto da Conceição Cezar Prefeito Municipal em exercício

Gilberto Tegner Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Floração das azaleias embeleza 
ruas de Nova Petrópolis

As ruas e avenidas de Nova Pe-
trópolis estarão ainda mais coloridas 
durante os meses de agosto e setem-
bro. Neste período ocorre a floração 
das azaleias, plantas que enfeitam 
grande parte das vias da Cidade Jar-
dim da Serra Gaúcha. A poda correta, 
realizada pela equipe do Horto Muni-
cipal, contribuiu significativamente 
para o florescer das azaleias.

“Realizamos a poda correta das 
azaleias durante o mês de maio, que 
é o período certo para fazer. Agora, 
podemos encher os olhos com a be-
leza das flores, em seus mais diversos 
tons”, disse o coordenador do Horto 
Municipal, Alexandre Lanius. “Após a 
floração, será realizada a poda de to-
pearia, que é quando daremos forma 
às plantas. Esta sequência de podas 
realizadas de forma correta irá ga-

rantir a saúde das azaléias e florações 
cada vez mais bonitas”, adiantou.

De acordo com Lanius, a azaleia 
complementa e garante um colorido 
especial à cidade no período de transi-
ção das plantas anuais. “Elas embele-
zam a paisagem em um período entre 
estações”, explicou.
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PROCURO uma pessoa 
para cuidar de uma 
senhora idosa em tempo 
integral. Interessados 
entrar em contato: (54)
98103.5329
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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.

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.

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 Mobiliado, nº 304, 
com 02 dormitórios (01 suíte), 
sala de estar e jantar, sacada com 
churrasqueira, cozinha, lavanderia, 
banheiro, lavabo, box coberto 
nº 03, salão de festas, Hall de 
entrada, Living, jardim, elevador. 
Localizado Rua Tenente Manoel 
Corrêa, nº 703, Vila Suzana, Ca-
nela/RS, Edifício Residencial Neda 
Xavier. Aluguel R$2.500,00 (aceita 
propostas) + taxas.

Casa nova de alvenaria,
nº 504, com 02 pavimentos,
01º andar: sala e cozinha
conjugadas, área de serviço 
e banheiro. 02º andar: 02 
dormitórios (01 com sacada). 
Localizada na Rua Irmão José 
Ottão, Bairro Leodoro Azevedo. 
Aluguel R$1.500,00 + taxas.

Casa geminada nova, com 02 dormitórios, banheiro, lavabo,
living com sala, cozinha e área de serviço, área descoberta com
churrasqueira, área aberta na lateral, sol da manhã, espera para
splits, 64 m² de área privativa. Localizada na Rua Santa Terezinha, 
1011, Santa Terezinha. Aluguel R$2.000,00 mais taxas.

Apartamento nº2, com 02 dormitórios , sala, cozinha, lavanderia, 
box descoberto para 01 carro. Localizado na Rua Borges de Medeiros 
nº1373, Santa Terezinha, APTO TÉRREO. Aluguel R$690,00 + taxas.

Galpão de madeira 8 x 8, comporta até 08 carros. na Rua Irmão José 
Ottão, nº 466, Bairro Leodoro de Azevedo. Aluguel R$600,00 + taxas.   
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Semana Farroupilha de Canela 
terá foco na parte cultural

A Semana Farroupilha de 
Canela teve sua programação 
lançada na sexta-feira (23), na 
Churrascaria Garfo & Bombacha. 
O momento reuniu imprensa, 
apoiadores, vereadores e mem-
bros de entidades tradicionalis-
tas apoiadoras.

O secretário municipal de 
Turismo e Cultura Ângelo San-
ches evidenciou o fato de Cane-
la ter sido a primeira cidade da 
Região das Hortênsias a lançar a 
sua programação alusiva ao Dia 
do Gaúcho. Tiago Melo, dire-
tor do Departamento Municipal 
de Cultura, destacou o fato de o 
Espaço Canela Rural se transfor-
mar em uma praça gastronômi-
ca nos momentos em que sediar 
programações. “Nós planejamos 
uma estrutura para que as pes-
soas curtam os atrativos”, disse.

De 13 a 20 de setembro, a 
programação se concentrará 
fortemente no Centro. Os sho-
ws acontecerão no Espaço Ca-
nela Rural, e o Dia do Gaúcho 
reserva intensa programação na 
Estação Campos de Canela. Ci-
nema, teatro e o II Fórum sobre 
Cultura Gaúcha tomarão conta 
do auditório da UCS Hortênsias. 
Todas essas programações terão 

entrada gratuita, exceto os dois 
bailes a cargo do CTG Querência, 
no Parque de Rodeios do Saiqui 
– lá onde, após o Desfile de Sete 
de Setembro, terá início a Ronda 
Crioula, que se estenderá até o 
dia 12 de setembro.

A programação completa do 
evento, por enquanto, está sen-
do divulgada pelo meio virtual, 
mas estará impressa no início de 
setembro. Pode ser conferida no 
Portal da Folha na internet.

Destaques da programação:
13/09 – Sexta-feira
20h30 – Show com Luiz Ma-

renco, às 20h30, no Espaço Cane-
la Rural. Traga um quilo de ali-
mento não perecível ou um litro 
de leite longa vida para doação.

23h – Baile com Os Tiranos, 
no Parque de Rodeios do Saiqui. 
Ingressos a R$ 20,00, com me-
sas gratuitas. Informações: (54) 
3282.2666 ou Facebook do CTG 
Querência.

17/09 – Terça-feira
19h45 – II Fórum sobre Cul-

tura Gaúcha, na UCS. Palestra 
aberta ao público, com a escri-
tora Márcia Borges – A Evolução 
Histórica da Mulher Gaúcha. Em 

seguida, lançamento do livro ho-
mônimo da autora, escrito com 
Paulo Roberti de Fraga Cirne. O 
livro será vendido a R$ 30,00, com 
parte da renda destinada ao Pro-
jeto Esperança e Paz, de Canela.

18/09 – Quarta-feira
20h – Show-baile com Os Ser-

ranos, no Espaço Rural. Traga um 
quilo de alimento não perecível 
ou um litro de leite longa vida, 
que será repassado a famílias 
carentes pela Secretaria de Assis-
tência, Desenvolvimento Social, 
Cidadania e Habitação.

20/09 – Sexta-feira
DIA DO GAÚCHO
19h – Show-baile com Os 

Tiranos e solenidade de encerra-
mento da Semana Farroupilha 
de Canela, no Espaço Rural. Tra-
ga um quilo de alimento não pe-
recível ou um litro de leite longa 
vida para doação.

23h – Baile com Volnei Go-
mes e Grupo Cantando o Rio 
Grande, no Parque de Rodeios 
do Saiqui. Ingressos a R$ 20,00 
e mesas gratuitas. Informações 
e inscrições pelo telefone (54) 
3282.2666 ou pelo Facebook do 
CTG Querência.
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I Concurso de 
Trova Campeira 
terá premiação 

em dinheiro
As inscrições estão abertas até
9 de setembro e são gratuitas

Uma das novida-
des da Semana Farrou-
pilha de Canela deste 
ano será o I Concurso 
de Trova Campeira, 
que será realizado no 
dia 14 de setembro, no 
Espaço Canela Rural. 
O evento é alusivo aos 
100 anos de nascimen-
to de Gildo de Freitas, 
o “Trovador dos Pam-
pas”. O estilo das dis-
putas será “Mi Maior de 
Gavetão”, considerado 
o mais popular dentre 
todos (os outros são 
Gildo de Freitas e Trova 
de Martelo).

Já estão abertas as 
inscrições, que são gra-
tuitas e feitas pelo site do 
Município (www.canela.

rs.gov.br), em link pró-
prio no alto da página. 
Ao clicar, a pessoa de-
verá ler o regulamento e 
encaminhar a inscrição 
por e-mail, até o dia 9 
de setembro. O primei-
ro colocado receberá R$ 
800,00; o segundo, R$ 
500,00; e o terceiro, R$ 
300,00.

“Fizemos o cente-
nário de nascimento do 
Gildo de Freitas um dos 
subtemas do evento des-
te ano. Queremos que as 
pessoas participem com 
objetivo principal de di-
vulgar a beleza que é a 
arte dos trovadores”, diz 
o curador da Semana 
Farroupilha de Canela, 
Márcio Cavalli.
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EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL/ONLINE E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, Leiloeiro Público Oficial e Rural, ou 
sua preposta, devidamente autorizados pela EXCELENTÍSSI-
MA SENHORA DOUTORA CINARA ROSA FIGUEIRO, MERI-
TÍSSIMA JUÍZA DA 4º VARA DO TRABALHO DE TAQUARA. 
Processo nº: 0020574-98.2015.5.04.0384; Autor: JOSE DA 
SILVA MACHADO; Réu: INDUSTRIA DE CALCADOS INSI-
DE LTDA. Objeto: venda na forma das seguintes leis: CLT art. 
888, DECRETO 21981/32 Profissão Leiloeiro, LEI 4.021 Lei-
loeiro Rural e LEI nº 13.138 Leilão Online, do seguinte, móveis 
novos:  180 (cento e oitenta) pares de calçados esportivos 
masculinos, marca “Black Horse Polo Farm”, novos e 
sem uso, diversas cores, modelos e numeração dos nºs 
38 ao 43. 1º Leilão: 02/09/2019, às 10 horas, igual ou superior 
Avaliação: R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais); 2º 
Leilão: 12/09/2019, às 10 horas, maior oferta, igual ou su-
perior a R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). Local: Escritório 
Alexsandro Leilões, sito na Av. Júlio de Castilhos nº. 603 - sl. 
21, e através do website www.alexsandroleiloes.com.br será 
obrigatório o cadastramento completo para lances online, para 
o leilão presencial é necessária a chegada com antecedên-
cia de 30 min. para cadastramento. Caso não haja expediente 
nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo local e horário. O pagamento da 
arrematação/comissão do leiloeiro deverá ser efetuado à vis-
ta, exclusivamente em cheque, este emitido pelo comprador/
arrematante, mais 5% de comissão do leiloeiro. É de inteira 
responsabilidade do adquirente o pagamento das despesas 
de publicação de editais, anúncios e remoção atualizada.  Inti-
mação: o devedor, caso não encontrado pelo oficial de justiça, 
para cientificação pessoal, fica por este intimado. Informa-
ções: pelo edital completo afixado no fórum, site www.alexsan-
droleiloes.com.br, pelo e-mail alexsandroleiloes@hotmail.com 
e pelo telefone: (54) 99711.3411. Os interessados deverão 
obrigatoriamente, tomar ciência do edital completo e regras de 
participação, disponível no portal Alexsandro Leilões.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E 
RURAL, JUCERGS Nº 300 E FARSUL Nº 497 OU SUA PRE-
POSTA, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO EXMO. SR. DR. 
MM. JUIZ ADAIR JOÃO MAGNAGUAGNO DA 2º VARA DO 
TRABALHO DE GRAMADO - RS. PROCESSO Nº: 0020082-
37.2017.5.04.0352; AUTOR: MANOEL DAVONIR PACHECO; 
RÉU: COMPENSADOS DOIS IRMAOS LTDA. – EPP. OBJE-
TO: VENDA NA FORMA DAS SEGUINTES LEIS: CLT ART. 888, 
IN39-TST ART. 3 INCISO XX E LEI Nº 5.172/1966 ART. 130. 
DO SEGUINTE, IMÓVEL: UMA ÁREA DE QUATRO MILHÕES 
E NOVENTA E NOVE MIL  E NOVECENTOS E QUARENTA 
E NOVE METROS QUADRADOS E CINQUENTA E QUATRO 
DECÍMETROS QUADRADOS (4.099.949,54 M2), MATRÍCULA 
1.517; DE TERRAS DE CULTURA E MATOS, SITUADOS 
NESTE MUNICÍPIO NOS LUGARES DENOMINADOS 
«CHAPADÃO”,  “PASSO.DO LOURO” E “AMOREIRAS”, ZONA 
RURAL  TENDO AS SEGUINTES _CONFRONTAÇÕES: AO 
NORTE, POR PERÁUS, COM TERRAS DE FÁBRICA DE CE-
LULOSE E PAPEL S.A.,  E DE GENES DA SILVA REIS; POR 
PERÁUS E POR LINHA SECA, NOVAMENTE COM TERRAS DA 
FÁBRICA DE CELULOSE E PAPEL S.A.; E, POR LINHA SECA, 
COM PROPRIEDADES DE JOVELINO MARIA DOS SANTOS.,  
OSVALDO DE BRITO, ANTONIO CABERLON,  FRANCISCO 
OTTO KUNRATH,  ADOLFO BOHRER E JACOB HENRIQUE 
HIRT; AO SUL, POR LINHAS RETAS E SECAS, COM TERRAS 
DE LEOPOLDO ROOS E FRANCOLINO BERTI; A LESTE, COM 
O RIO SANTA MARIA; E  A OESTE, COM OS ARROIOS MUN-
DÉO E AMOREIRAS E POR LINHAS SECAS, COM TERRAS 
DE JOVELINO MARIA DOS SANTOS, MANSUETO BENETTI,  
CARLOS ADMA E  ARLINDO ADAMS. COM EMBASAMEN-
TO NO ESCLARECIMENTO TÉCNICO DO AGRIMENSOR (ID 
931EC44), MAPA A1- LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO (ID 
BBB2E5A), CONFORME MANDADO ATRAVÉS DESPACHO 
(ID 08BC317) DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DO TRABALHO, 
INFORMO QUE ESTA ÁREA POSSUI APROXIMADAMENTE 
403.5004HA DESTES 161.1713HA DE REFLORESTAMENTO 
DE PINUS ELLIOTI, SENDO ESTE PARTE INTEGRANTE DES-
TE EDITAL DE LEILÃO. CABERÁ AO INTERESSADO A EXIS-
TÊNCIA DE QUALQUER ÔNUS RELATIVO A DÉBITOS INCI-
DENTES SOBRE O BEM E POSSÍVEIS DISCREPÂNCIAS NA 
MEDIDA DA ÁREA E QUANTIDADE, IDADE, QUALIDADE DE 
ÁRVORES.  GRAVAMES: AV-13-1517, INDISPONIBILIDADE, 
PROCESSO 00200859220175040351; R-14-1517, PENHORA, 
PROCESSO 0020081-52.2017.5.04.0352; R-15-1517, PENHO-
RA, PROCESSO 0020082-37.2017.5.04.0352 E R-16-1517, PE-
NHORA, PROCESSO 0020084-07.2017.5.04.0352. 1º LEILÃO: 
02/09/2019, ÀS 10 HORAS, IGUAL OU SUPERIOR A AVALIA-
ÇÃO: R$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE REAIS);  2º LEILÃO: 
12/09/2019, ÀS 10 HORAS, MAIOR OFERTA, IGUAL OU SU-
PERIOR A R$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS). LO-
CAL/INFORMAÇÕES: ESCRITÓRIO ALEXSANDRO LEILÕES, 
SITO À RUA ASSIS BRASIL, 92, SALA 2 - PISO SUPERIOR, 
CENTRO, SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS - CEP 95400-000 E 
ATRAVÉS DO WEBSITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.
BR SERÁ OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO COMPLETO 
PARA LANCES ONLINE, COM ATÉ 24 HORAS DE ANTECE-
DÊNCIA DO LEILÃO PRESENCIAL; PARA O LEILÃO PRESEN-
CIAL É NECESSÁRIA A CHEGADA COM ANTECEDÊNCIA DE 
30 MIN. PARA CADASTRAMENTO. O 2º LEILÃO SOMENTE 
SERÁ REALIZADO SE NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO NO 1º 
LEILÃO. CASO NÃO HAJA EXPEDIENTE NAS DATAS DESIG-
NADAS, O LEILÃO REALIZAR-SE-Á NO PRIMEIRO DIA ÚTIL 
SUBSEQUENTE, NO MESMO LOCAL E HORÁRIO. O INTE-
RESSADO EM ADQUIRIR O BEM PENHORADO EM PRES-
TAÇÕES DEVERÁ APRESENTAR, POR ESCRITO, ANTES DO 
INÍCIO DO PRIMEIRO LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO 
DO BEM POR VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO E 
ANTES DO INÍCIO DO SEGUNDO LEILÃO, PROPOSTA DE 
AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR QUE NÃO SEJA CONSIDE-
RADO VIL (50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO). O PAGAMENTO 
DA ARREMATAÇÃO/COMISSÃO DO LEILOEIRO DEVERÁ SER 
EFETUADO À VISTA, EXCLUSIVAMENTE EM CHEQUE, ESTE 
EMITIDO PELO COMPRADOR/ARREMATANTE, MAIS 10% DE 
COMISSÃO DO LEILOEIRO. É DE INTEIRA RESPONSABILI-
DADE DO ADQUIRENTE O PAGAMENTO DO ITBI E DEMAIS 
DESPESAS DE TRANSCRIÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS 
E MATRÍCULA ATUALIZADA. FICA INTIMADO POR ESTE EDI-
TAL DE LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO E IMTI-
MAÇÃO, O DEVEDOR COMPENSADOS DOIS IRMAOS LTDA. 
– EPP, O SENHORIO DE DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE 
BEM INDIVISÍVEL DO QUAL TENHA SIDO PENHORADA FRA-
ÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁRIO, O CREDOR COM GARANTIA 
REAL OU COM PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA QUE 
NÃO SEJA DE QUALQUER MODO PARTE NA EXECUÇÃO, 
COMO PREVÊ O ART. 889, II, III E V DO CPC. INFORMAÇÕES: 
PELO EDITAL COMPLETO NO SITE WWW.ALEXSANDROLEI-
LOES.COM.BR, PELO E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOT-
MAIL.COM E PELO TELEFONE: (54) 99711.3411.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

Alexsandro Pereira, Leiloeiro Público Oficial e Ru-
ral, ou sua preposta, devidamente autorizados pelo 
EXMO. SR. DR. MM. JUIZ ARTUR PEIXOTO SAN MAR-
TIN DA 1º VARA DO TRABALHO DE GRAMADO - RS. 
Processo nº: CartPrec 0021219-91.2016.5.04.0351; 
Autor: HELIO BITENCOURT DOS SANTOS;  
Réu: GEYER EQUIPAMENTOS. Objeto: venda na forma 
das seguintes leis: CLT art. 888, IN39-TST art. 3 XX e lei nº 
5.172/1966 art. 130, do seguinte, imóveis:  LOTE 01 - UM 
TERRENO. Com área de trezentos e dezesseis metros qua-
drados (316.00m2) designado como Lote n 01. da Quadra n 
64, localizado no Bairro Planalto, no quarteirão formado pe-
las ruas F.G. Bier. Alfredo Drechsler, da Carrieri e São Lucas, 
zona urbana desta cidade de Gramado, com as seguintes 
medidas e confrontações: iniciando num ponto do alinhamen-
to da Rua F. G. Bier. lado dos números ímpares, localizado a 
trezentos e cinco metros e quarenta e um centímetro (305,41 
m) da esquina da Rua Alfredo Drechsler, segue na direção 
Norte-Sul, numa extensão em arco de trinta e nove metros 
(39,00m), fazendo divisa, com Rua F. G. Bier, formando en-
tão um ângulo interno de 63°12’, seguindo então na direção 
Oeste-Leste numa extensão de vinte e sete metros (27.00m), 
fazendo divisa com o Lote nº 02 da mesma quadra, formando 
então um ângulo interno de 62°56’ seguindo então na direção 
Norte-Sul numa extensão de vinte e seis metros (26.00m) fa-
zendo divisa com o Lote A da mesma quadra. Até encontrar o  
ponto inicial desta descrição, onde forma o ângulo interno de 
111°34’. Ônus:  AV.6-31.821-PENHORA - processo 0021219-
91.2016.5.04.0351. Tudo conforme matrícula 31.821 REGIS-
TRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GRAMADO LIVRO N° 2 
• REGISTRO GERAL. 1º Leilão: 26/08/2019, às 10 horas, igual 
ou superior a Avaliação: R$ R$160.000,00 (cento e sessenta 
mil reais); 2º Leilão: 06/09/2019, às 10 horas, maior oferta, 
igual ou superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). LOTE 
02 - UM TERRENO, com área de trezentos e noventa e dois 
metros (392,00m²) designado como Lote nº 03, da Quadra nº 
64, localizado no Bairro Planalto, no quarteirão formado pelas 
ruas F.G. Bier, Alfredo Drechsler, da Carrieri e São Lucas, zona 
urbana desta cidade de gramado, com as seguintes medidas 
e confrontações: iniciando num ponto do alinhamento da Rua 
F. G. Bier, lado dos números impares, localizado a trezentos 
e cinquenta e sete metros e um centímetros (357,01 m) da 
esquina “da Rua Alfredo Drechsler, segue na direção Oeste
-leste, numa extensão de treze metros e sessenta centímetros 
(13,60m), fazendo divisa com a Rua F. G. Bier, formando então 
um ângulo interno de 108-9’, seguindo então na, direção Sul-
Norte numa extensão de vinte e cinco metros e cinquenta cen-
tímetros (25,50m), fazendo divisa com O Lote nº 04 da mesma 
quadra. Formando então um ângulo interno de 79°27’ seguindo 
então na direção Noroeste-Sudeste numa extensão de dezes-
sete metros (17.00m) fazendo divisa com o Lote A da mesma 
quadra, formando então um ângulo interno de 94°70’ seguindo 
então na direção Nordeste-Sudoeste numa extensão de vinte 
e seis metros e cinquenta centímetros (26,50m) fazendo divisa’ 
com o Lote n 02 da mesma quadra, até encontrar o ponto inicial 
desta descrição onde forma o ângulo interno de 77°57’. Ônus: 
AV.6 31.823. de 17 de agosto de 2018. PENHORA -processo 
0021219.91.2016.5.04,0351. Tudo conforme matrícula 31.823 
do REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GRAMADO 
LIVRO N° 2 • REGISTRO GERAL. 1º Leilão: 26/08/2019, às 10 
horas, igual ou superior a Avaliação: R$200.000,00, (duzentos 
mil reais); 2º Leilão: 06/09/2019, às 10 horas, maior oferta, 
igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais).  Local: 
Escritório Alexsandro Leilões, sito na Av. Júlio de Castilhos nº. 
603 - sl. 21, e através do website www.alexsandroleiloes.com.
br será obrigatório o cadastramento completo para lances on-
line, com até 24 horas de antecedência do leilão presencial; 
para o leilão presencial é necessária a chegada com antece-
dência de 30 min. para cadastramento. O 2º leilão somente 
será realizado se não houver arrematação no 1º leilão. 
Caso não haja expediente nas datas designadas, o leilão rea-
lizar-se-á no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 
horário. Propostas de parcelamento, somente serão aceitas se 
apresentadas por escrito, antes de cada leilão, conforme con-
dições específicas contidas no edital de leilão. O pagamento 
da arrematação/comissão do leiloeiro deverá ser efetuado à 
vista, exclusivamente em cheque, este emitido pelo compra-
dor/arrematante, mais 10% de comissão do leiloeiro. É de 
inteira responsabilidade do adquirente o pagamento do itbi e 
demais despesas de transcrição, e publicação de editais e ma-
trícula atualizada.  Intimação: o devedor, caso não encontrado 
pelo oficial de justiça, para cientificação pessoal, fica por este 
intimado. Informações: pelo edital completo afixado no fórum, 
site www.alexsandroleiloes.com.br, pelo e-mail alexsandrolei-
loes@hotmail.com e pelos telefones: (54) 3244.1066 /  (54) 
99711.3411.

COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 1667/2019 de 22 de agosto de 2019, 
foi concedida    complementação de proventos de APO-
SENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a ser-
vidora inativa VERA MARIA MATTANA MULAZZANI que 
ocupava o cargo de Cirurgião Dentista II, NSE VI, clas-
se E, nesta municipalidade, sendo que foi inativada pelo 
RGPS/INSS sob nº 188.261.619-4 com vigência a contar 
de 23.07.2018. A base de cálculo utilizada é a última remu-
neração, devendo perceber a diferença, quando houver, 
entre o valor pago pelo RGPS/INSS e o valor que faria 
jus se percebesse por Regime Próprio de Previdência do 
Município, a contar de 1º de junho de 2019.

Gilberto da Conceição Cezar
Prefeito Municipal, em exercícioAgosto/2019

Ofício SMGPG/DLC n.º 319/2019

O Prefeito  de Canela,  Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais,  informa a publicação do 
seguinte edital:
PREGÃO ELETRÔNICO 20/2019 – Registro de preços 
para aquisição de materiais de procedimento médico e de 
enfermagem.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 12/2019 – Contratação de 
empresa para obras de pavimentação asfáltica, drenagem 
e sinalização da estrada Caracol – Ferradura.
TOMADA DE PREÇOS 13/2019 – Contratação de empre-
sa para obras de pavimentação asfáltica das ruas Egon 
Arnold e Cipreste.
Informações poderão ser obtidas no Departamento de Li-
citações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/
RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através 
do       e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br.

Canela,
30 de agosto de 2019.

Gilberto da Conceição Cezar
Prefeito de Canela  - em exercício

> Edital de Casamento nº 6189 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: LEONEL BERNARDO FERREIRA, natural deste Estado, nascido na Cidade de Caxias 
do Sul, porteiro, divorciado, domiciliado e residente na Rua Otavino do Amaral Pires, n° 50, Bairro Ulisses de 
Abreu, nesta Cidade e ALMERINDA LICKS, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, serviços gerais apo-
sentada, divorciada, domiciliada e residente na Rua Otavino do Amaral Pires, nº 50, Bairro Ulisses de Abreu, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 29 de Agosto de 2019.• Fatima Bernadete Oliveira • Registradora Substituta



A iluminação do 
Hospital de Canela está 
sendo totalmente re-
novada através de uma 
ação do Programa de 
Eficiência Energética 
(PEE) da RGE. A distri-
buidora do Grupo CPFL 
está investindo R$ 18,3 
mil na substituição de 
505 lâmpadas antigas 
por novas, com tecno-
logia LED, em todas as 
dependências do local. 
A medida acarretará 
em uma economia de 
aproximadamente R$ 
8,9 mil ao ano para o 
hospital.

O objetivo da RGE, 
ao desenvolver ações 
como esta, é ajudar 
hospitais e instituições 
que passam por dificul-
dades financeiras, pois, 
além da economia fi-
nanceira direta na con-
ta de energia, as lâm-

padas de LED 
(Light Emit-
ting Diode 
ou Diodo 
E m i s s o r 
de Luz) 
também 
d e m a n -
dam me-
nos custos 
de manuten-
ção. O valor 
economizado 
poderá ser di-
recionado para 
outras necessi-
dades do hospi-
tal.

Segundo o 
coordenador de 
Projetos de Eficiên-
cia Energética da RGE, 
Odair Deters, os novos 
equipamentos permiti-
rão uma economia de 
30,94 MWh/ano e uma 
redução de 1,57 kW na 
demanda de ponta.

“Neste caso 
do Hospital 

de Canela, 
e s t a m o s 
f a l a n d o 
de um lo-
cal com 
alta cir-

c u l a ç ã o 
de pacien-
tes e funcio-
nários. Sem 
dúvida é um 
acréscimo sig-
nificativo na 
qualidade da 
iluminação e, 
claro, uma di-
minuição nos 
gastos com ener-

gia”, completa Deters.
O custo da doação 

e instalação das lâm-
padas é por conta do 
Programa de Eficiência 
Energética da RGE. A 
concessionária tam-
bém é responsável por 

todo o recolhimento 
das lâmpadas antigas e 
faz o descarte adequa-
do.

Outros projetos
A RGE também 

executa, de maneira 
contínua, a substitui-
ção de lâmpadas em 
residências de clientes 
enquadrados na Tarifa 
Social ou que residam 
em áreas consideradas 
de vulnerabilidade so-
cial pelo poder público. 
A substituição gradati-
va das lâmpadas menos 
eficientes por LED é 
um hábito importante 
para as famílias. Se a 
cada mês uma lâmpada 
for trocada, em pouco 
tempo a iluminação 
da casa ou mesmo do 
comércio estará mais 
eficiente e, ainda, com 
redução na tarifa.
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RGE instala 505 lâmpadas de 
LED no Hospital de Canela
Ação faz parte do Programa de Eficiência Energética da distribuidora
e gerará economia de R$ 8,9 mil ao ano na conta de luz da instituição

Secretaria de Turismo
repassará R$ 40 mil aos

órgãos de segurança de Canela
A Prefeitura de Ca-

nela, por meio da Se-
cretaria de Turismo e 
Cultura, anunciou na 
última sexta-feira (23), 
que destinará recursos 
para o Mocovi – Mo-
vimento Comunitário 
de Combate a Violên-
cia, para investimen-
tos junto aos órgãos de 
segurança pública do 
município. O repasse 
no valor de R$ 40 mil 
foi confirmado pelo se-
cretário titular da pasta, 
Ângelo Sanches, duran-
te reunião com o presi-
dente do Mocovi – José 
Carlos de Souza Pereira, 
Renata Pacheco (con-
selho Fiscal do órgão) 
e José Carlos Doncatto 
(tesoureiro do Mocovi). 

Também estiveram 
presentes no encontro 
o secretário de Obras, 
Agricultura e Serviços 

Urbanos, Luiz Cláudio 
da Silva, a tenente Ro-
briane Dalsin – repre-
sentante da Brigada 
Militar e a comandante 
do Corpo de Bombei-
ros de Canela, tenen-
te Marisa Richetti. “Os 
milhares de turistas 
que visitam nossa cida-
de buscam um destino 
turístico tranquilo e se-
guro. Por isso, nós como 
representantes do Poder 
Executivo, temos o dever 
de apoiar estes profissio-
nais que dedicam suas 
vidas para proteger to-
dos nós, nossas famílias 
e a nossa cidade”, avalia 
o secretário Ângelo San-
ches. 

Presença do
Mocovi nos eventos 
Na reunião tam-

bém foi debatida a 
importância do Moco-

vi estar presente nos 
eventos do município, 
como forma de divul-
gar as ações do órgão, 
propagar a proposta 
do movimento e con-
tribuir com a seguran-
ça pública. “Ficamos 
extremamente conten-
tes com esta iniciativa 
e com o comprometi-

mento da Prefeitura de 
Canela. Nossa cidade 
depende do turismo e 
precisamos traçar me-
tas em conjunto, inte-
grando o Poder Exe-
cutivo aos órgãos de 
segurança”, avalia o 
presidente do Mocovi, 
José Carlos de Souza 
Pereira. 
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Ulbra capacita
profissionais do 

Hospital de Canela
Profissionais do 

Hospital de Caridade de 
Canela participaram de 
uma qualificação ocor-
rida entre sexta-feira e 
domingo (25), coorde-
nada pela Liga Acadêmi-
ca de Enfermagem em 
Urgência e Emergência 
(Leurge), do campus 
de Gravataí da Ulbra. 
Doze acadêmicos, dois 
enfermeiros e um pro-
fessor revisaram ma-
nobras básicas de RCP 
(reanimação cardiopul-
monar) e trabalharam 
atendimentos feitos pela 
manobra de Heimlich 
(técnica de primeiros-
socorros utilizada em 
casos de asfixia). 

“Tivemos uma grata 
surpresa ao verificar que 
os demais profissionais 
da casa pediram para 
participar da capaci-
tação. O grupo pronta-
mente ensinou e atuou 
com funcionários da 
telefonia, recepção, hi-
gienização, lavanderia 
e cozinha”, diz a enfer-
meira Adriana Roloff, da 
equipe de intervenção 
do HCC.

As capacitações 

ocorreram com grupos 
de um enfermeiro e três 
acadêmicos, com os tra-
balhos iniciando-se na 
noite de sexta-feira (23). 
No dia seguinte, a qua-
lificação se estendeu da 
manhã à noite para fi-
nalmente, no domingo, 
ocorrer o fechamento 
das atividades com ava-
liação geral.

Por parte da Secre-
taria Municipal de Saú-
de, a iniciativa teve re-
sultados positivos, pois 
os participantes ainda 
sugeriram temas para 
futuras etapas qualifi-
cadoras. Além da Secre-
taria de Saúde, que fez 
o transporte da equipe 
da Ulbra, a qualificação 
contou com apoio da 
ACM, no oferecimen-
to do Rincão do Coe-
lho para hospedagem. 
Já o HCC teve ajuda da 
Abasc e da pizzaria The 
Petit para o fornecimen-
to de refeições ao pes-
soal. No final do curso, 
no domingo, os alunos 
doaram alimentos para 
um passeio oferecido 
no Parque Terra Mágica 
Florybal.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Mais de 300 pedras
de crack apreendidas
e traficante presa em
flagrante em Canela

A Polícia Civil de 
Canela realizou nova 
ação contra o tráfico 
de droga na tarde desta 
terça (27), quando cum-
priu buscas em uma re-
sidência localizada no 
Bairro Canelinha. Du-
rante a ação, que con-
tou com a participação 
de cinco policiais e duas 
viaturas, uma mulher 
foi presa em flagrante 
por tráfico de drogas. 
Em sua residência, os 
agentes apreenderam 
cerca de 40 gramas de 
crack, quantidade su-
ficiente para fracionar 
mais de 320 pedras 
da droga para venda a 
usuários. No local ainda 
foram detidos usuários 
que ali estavam para 

adquirir droga.
O Delegado de Ca-

nela, Vladimir Medei-
ros, informou que a 
traficante era alvo de 
investigações há cerca 
de duas semanas, ten-
do os trabalhos de in-
teligência sido concen-
trados naquele ponto 
de venda de drogas. “O 
ponto foi fechado e a 
mulher foi encaminha-
da ao sistema prisional. 
Ela não registra antece-
dente policial”, disse o 
delegado.

A ação integra a 
Operação Anjos da Lei, 
da Delegacia Regional 
de Gramado, que tem 
por objetivo o combate 
ao uso e tráfico de dro-
gas nas imediações de 

escolas e afins. O ponto 
de tráfico fechado na 
ação desta terça-feira 
ficava a poucos metros 

da Casa Lar, que abriga 
crianças e adolescentes 
em situação de vulnera-
bilidade em Canela.
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Polícia Civil fiscaliza bares
durante a noite para verificar

denúncias envolvendo menores
Prostituição infantil, tráfico de drogas e venda de

bebida alcoólica para menores foram alvo das ações
A Polícia Civil de 

Canela realizou ações 
de fiscalização em 
bares e festas realiza-
das na cidade duran-
te a noite. Apurando 
denúncias recebidas 
pelo Cartório de Vul-
neráveis, oito policiais 
estiveram em bares e 
festas da cidade du-
rante os últimos dias, 
sempre à noite, para 
fiscalizar práticas de 
crimes como tráfico 
de drogas, prostitui-
ção infantil e venda de 
bebidas alcoólicas a 
menores de idade. As 
ações concentraram-
se nos bairros Centro 
e Canelinha. 

O delegado de 
Canela, Vladimir Me-
deiros, disse que “sua 
equipe fará outras 

ações similares em di-
versos bairros da cida-
de, solicitando apoio 

da comunidade para 
que denuncie à Polí-
cia Civil caso tenha 

conhecimento da prá-
tica de algum desses 
crimes”.
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Traficante é preso 
novamente ao
vender drogas

em frente a bar
Autor havia sido preso no último 

sábado pelo mesmo crime

Na madrugada de 
segunda-feira (26), a 
Brigada Militar de Ca-
nela prendeu pela se-
gunda vez no final de 
semana o mesmo trafi-
cante comercializando 
drogas em frente a fes-
tas. No sábado, quando 
estava em situação de 
foragido do presídio de 
Canela, ele foi abordado 
e preso, logo conduzido 
ao sistema prisional, 
tendo sido concedida 
prisão domiciliar. 

Por volta das 04 ho-
ras, a Brigada Militar 
de Canela recebeu in-
formações de que um 
indivíduo estava efe-
tuando tráfico de en-
torpecentes em frente a 
um bar na Avenida Don 
Luiz Guanella, na Vila 
Suíça.

No endereço os 
Policiais Militares vi-
sualizaram o indivíduo 
(o mesmo preso no dia 
anterior) sendo que ao 
perceber a presença da 
viatura tentou se desfa-
zer de uma embalagem 
contendo um resto de 
substância semelhan-
te a cocaína. Abordado 
foi encontrado com ele 
uma porção de maco-
nha e mais uma quan-
tia em dinheiro. Já em 
revista minuciosa fo-
ram localizados mais 
quatro comprimidos de 
ecstasy escondidos nas 
roupas íntimas. 

O autor de 32 anos, 
com antecedentes por 
tráfico de drogas, foi 
conduzido a delegacia 
onde foi lavrado o fla-
grante da prisão.
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Polícia Civil
apreende maconha 

dentro de uma
escola em Canela

A Polícia Civil de 
Canela, após aciona-
da, compareceu em 
escola no centro da ci-
dade, onde apreendeu 
porções de maconha 
que estavam na posse 
de alunos no interior 
do banheiro. Dois ado-
lescentes foram iden-
tificados e responde-
rão a procedimento de 
apuração de ato infra-

cional pela prática de 
posse de droga.

O delegado de 
Canela, Vladimir Me-
deiros, referiu que a 
ação integra a Opera-
ção Anjos da Lei, da 
Delegacia Regional de 
Gramado, que objeti-
va o combate ao uso 
e tráfico de drogas no 
interior e imediações 
de escolas.
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Bombeiros orientam pequenos
empresários para realizar
licenciamento gratuitamente

A reportagem da 
Folha de Canela este-
ve conferindo como 
funciona o programa 
Bombeiro Orienta, no 
quartel dos Bombeiros 
Militares de Canela.

Segundo a tenen-
te Marisa Richetti, o 
programa tem como 
objetivo incrementar 
o número de estabele-
cimentos licenciados 
nas modalidades Plano 
Simpli� cado de Pre-
venção Contra Incêndio 
(PSPCI) – risco baixo – e 
Certi� cado de Licen-
ciamento do Corpo de 
Bombeiros (CLCB), po-
dendo ser realizado di-
retamente na internet, 
pelo site do CBM-RS 
(www.bombeiros.rs.
gov.br), gratuitamente.

Desta forma, um 
bombeiro militar aten-
de, no quartel de Cane-
la, os proprietários ou 
responsáveis pelo uso 
das edi� cações que não 
tenham familiarida-
de com as ferramentas 
digitais, onde terá um 
militar responsável por 

orientar o proprietá-
rio ou responsável, em 
como operar e alimen-
tar o sistema, utilizando 
o computador e a inter-
net do quartel, sendo 
que a operação assim 
como todas as informa-
ções prestadas são de 
responsabilidade dos 
mesmos.

“Pretendemos, ain-
da, criar um canal de 
comunicação mais pró-
ximo com a comunida-
de, a fi m de que se possa 
implementar de forma 
efetiva a prevenção con-
tra incêndios nas edifi -
cações”, disse a tenente.

O quartel do 2º Pe-
lotão de Bombeiros Mi-
litar, sediado em Cane-
la, � ca na Av. do Lago, 
466 e o atendimento 
do programa “Bombei-
ro Orienta” é realizado 
todas às quartas-feiras, 
das 13h30min às 17h. 
Já o atendimento refe-
rente às demais movi-
mentações dos Projetos 
de Prevenção Contra 
Incêndios permanecerá 
de segunda a sexta-feira 

Tenente Marisa Richetti quer aproximar
os Bombeiros da comunidade

O empresário Davi Padilha sendo
orientado pela soldado Assmann

das 13h30h às 17h.
O empreendedor 

Davi Padilha, chaveiro, 
estava no quartel, rea-
lizando seu licencia-
mento e a� rmou que 
o “programa é ótimo e 
oportuniza que qual-
quer cidadão opere o sis-

tema”.
O empresário que 

tiver dúvida se se en-
quadra no programa, 
pode procurar os bom-
beiros para veri� car seu 
enquadramento.

Treinamento de 

Prevenção e
Combate a
Incêndio
Nos próximos dias 

os Bombeiros de Canela 
também estarão reali-
zando um Treinamento 
de Prevenção e Comba-
te a Incêndio, obrigató-

rio nos PPCI – Plano de 
Prevenção e Combate a 
Incêndio, direcionado 
a proprietários ou res-
ponsáveis de empresas.

Os interessados de-
vem entrar em contato 
diretamente com o Cor-
po de Bombeiros.

Confi ra este conteúdo 
em vídeo no Portal

da Folha e em
nossas redes

sociais

FOTOS: FRANCISCO ROCHA

Responsável por
furto em veículo,
criminoso é preso

em Gramado
Na tarde de terça-

feira (27), por voltas das 
16h30, a Brigada Mili-
tar, através do Pelotão 
de Operações Especiais 
(POE), em ações de po-
lícia em Gramado, foi 
informado sobre um 
furto em veículo na Rua 
São Marcos, no Bairro 
Carniel.

A vítima relatou 
que o automóvel estava 
estacionado na frente 
de um estabelecimento 
onde carregava o mes-
mo com mercadorias, 
quando viu um indiví-
duo ao retornar perce-
beu o autor dentro do 
carro, de onde furtou 
dinheiro.

A guarnição reali-

zou buscas conforme as 
características descri-
tas pela vítima, sendo 
o suspeito visualizado 
e abordado na RS 235, 
próximo a subestação 
da RGE. Ele resistiu a 
abordagem, sendo lo-
calizado com ele o di-
nheiro e um toca-� tas. 
Questionado a respeito 
do rádio que estava em 
seu poder, ele não sou-
be informar a proce-
dência, apenas relatou 
que iria trocar por dro-
gas.

O autor de 37 anos, 
com vasta � cha crimi-
nal por roubos e furtos, 
foi reconhecido pela 
vítima, sendo preso em 
¦ agrante.

ERS-115 ganha
novo trecho com 

terceira pista
Uma das principais 

rotas turísticas do Esta-
do, a ERS-115 ganhou 
um novo trecho com 
terceira pista no sentido 
de quem vai em direção 
da Região Metropolita-
na a Gramado.

Recentemente, foi 
concluído o alargamen-
to da pista do km 30 ao 
35, agora há terceira 
pista em todo o trecho 
que liga Três Coroas e 
Gramado, do km 25 ao 
37, o que promove mais 
¦ uidez e segurança para 
quem transita. O novo 
trecho de terceira pista 
também recebeu sinali-
zação horizontal e verti-
cal completa.

A EGR realizou tam-
bém obra de melhorias 
na entrada do bairro 
Três Pinheiros, em Gra-
mado. O acesso, com 
alargamento de pista, 
garante mais seguran-
ça para quem acessa a 
rodovia. Somados, os 
investimentos chegam 
a R$ 5,2 milhões. Além 
destas intervenções, a 
rodovia recebe constan-
temente ações de ma-
nutenção de pavimento, 
sinalização, roçada, pin-
tura e limpeza de meio-
� os e serviço de guincho 
e ambulância. A EGR 
administra a ERS-115 
do km 0 ao 41, no trecho 
Taquara-Gramado.
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As equipes da Se-
cretaria de Meio Am-
biente e da PATRAM 
(Brigada Militar) reali-
zaram ontem (26) ati-
vidade de � scalização 
em propriedades que 
realizaram queimadas 
irregulares. As ações fo-
ram realizadas visando 
coibir danos na ¦ ora e 
fauna local.

A Secretaria do 

Meio Ambiente aler-
ta que essa prática não 
deve ser realizada sem a 
devida autorização, po-
dendo os proprietários 
serem responsabiliza-
dos por crime ambien-
tal. Já, os proprietários 
que realizaram queima-
das sem autorização se-
rão multados e deverão 
recuperar a porção des-
truída da propriedade.
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Secretaria do Meio
Ambiente e Brigada

Militar fi scalizam
queimadas em Canela
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Câmara repassa 340 
mil reais para saúde
e segurança pública
Na tarde desta 

quinta (29), o Presiden-
te da Câmara de Verea-
dores de Canela, Mar-
celo Savi, em encontro 
com o Prefeito em 
Exercício, Gilberto Ce-
zar, efetuou o repasse 
de 340 mil reais ao Po-
der Executivo, que en-

caminhará os recursos 
para o Hospital de Cari-
dade de Canela (HCC), 
e para a Brigada Mili-
tar. Deste montante, 
250 mil reais irão para 
a instituição de saú-
de, e 90 mil reais para 
auxiliar na reforma do 
quartel da Brigada.
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Uma semana dedicada a discussão
da acessibilidade e inclusão

De 21 a 28 de agos-
to, Canela realizou a 
1ª Semana de Acessi-
bilidade e Inclusão, 
que teve como tema “A 
prática da empatia pela 
pessoa com deficiên-
cia”, envolvendo pales-
tras, apresentações e 
demonstrações.

Encerrando as ati-
vidades na quarta (28), 
um desfile foi realiza-
do na Rua Felisberto 
Soares e contou com 
a presença de organi-
zadores, convidados, 
autoridades e comuni-
dade. A Banda das Es-
cola Municipal Rodolfo 
Schlieper animou a ati-
vidade.

No sábado (24), as 
diretoras Evelise Ker-
kowe e Liza Cenci , da 
ONG Caminhadores 
RS, apresentaram o 
trabalho realizado pela 
entidade. O bate papo 
aconteceu no Parque 
do Sesi, local escolhido 
para receber os convi-
dados pela excelente 
acessibilidade. A ONG 
também promoveu 

Desfile no centro da cidade

oficinas no Parque do 
Lago e no Parque do 
Caracol, onde as pes-
soas com deficiência 
utilizaram o skate aces-
sível e passearam na 
cadeira de trilha e tren-
zinho acessível.

No domingo (25), 
na Praça João Corrêa, 
aconteceu o show Ven-
cendo Limites, com a 
Banda Muitos Outros, 

do Instituto Acessibi-
lizar, de Porto Alegre. 
A banda formada por 
músicas com deficiên-
cia apresentou alguns 
clássicos da Música Po-
pular Brasileira (MPB) 
e clássicos internacio-
nais da cantora Adele.

“Discutir acessibi-
lidade e inclusão social 
é necessário todos os 
dias. Com uma semana 

de atividades voltadas 
ao tema, pretendemos 
realizar uma reflexão 
junto à população so-
bre as necessidades e os 
direitos das pessoas de-
ficiência”, destacam os 
organizadores.

Nos estacionamen-
tos de diversas ruas da 
cidade, uma ação de 
conscientização dos 
motoristas está sendo 

realizada: em vez dos 
carros, cadeiras de ro-
das ocupam as vagas. 
A iniciativa representa 
a inversão que acon-
tece todos os dias com 
vagas direcionadas a 
deficientes, idosos, ges-
tantes.

A ação teve como 
objetivo estimular a 
reflexão sobre a digni-
dade das pessoas com 

deficiência. “Nosso pro-
pósito é fazer com que 
os motoristas respeitem 
as vagas dos deficientes 
e percebam a verdadei-
ra importância dos di-
reitos e dos espaços pen-
sados para os PCD’s”, 
destacam Larri Rot-
mann e Jonas Ludwig, 
da ACPDF - Associação 
Canelense de Pessoas 
com Deficiência Física.

Atividades inclusivas na Praça João Corrêa
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No último sábado (24), foi 
disputada a segunda rodada do 
Municipal de Futsal Sub-09 e 
Sub-13. A garotada do Sub-09 foi 
a primeira a entrar em quadra. 
Iniciando os confrontos, Rico e 
Guerreiro fizeram uma partida 
muito equilibrada, terminan-
do empatada em 4 x 4. O outro 
confronto da rodada foi entre as 
duas equipes do Toque de Letra, 
a equipe “A” venceu a equipe “B” 
por 10 x 02.

A terceira rodada da compe-

tição acontece amanhã, onde o 
Toque de Letra “B” enfrentará a 
equipe do Rico. O Guerreiro joga 
contra o Leodoro de Azevedo/
João Alfredo e o Educa Esportes 
enfrentará o Toque de Letra “A”.

Após as partidas do Sub-09, 
foi a vez da gurizada do Sub-13 
entrar em quadra. Abrindo as 
disputas, assim como na com-
petição anterior, as duas equipes 
do Toque de Letra se enfrenta-
ram. Mais uma vez a equipe “A” 
foi superior a sua equipe “B”, 

vencendo a partida por 5 x 0. 
Na segunda partida da rodada a 
equipe do Gaúcho bateu o Guer-
reiro por 4 x 3.

Amanhã acontece a terceira 
rodada da competição. Abrin-
do a rodada, o EducaEsportes 
vai enfrentar a equipe da Dante 
Bertolucci. Na sequência o Gaú-
cho joga contra o Toque de Letra 
“B”, a equipe “A” vai enfrentar o 
Guerreiro. Fechando a rodada o 
Leodoro de Azevedo vai enfren-
tar o Gênios da Bola.

Gurizada da categoria de base faz bons jogos

No último sábado (24), foi 
iniciada a Primeira Divisão de 
Futebol de Campo de Canela. No 
campo da Celulose duas parti-
das foram disputadas. A partida 
inicial foi entre Bola-Bola e Mer-
cado Tiririca. A expectativa de 
véspera era que fosse um jogo 
duro, o Bola-Bola não se mos-
trou incomodado por enfrentar 
um time tradicional. A equipe foi 
pra cima e aplicou um goleada 

de 7 x 0, mostrando que não vai 
ser fácil enfrentar a equipe. Os 
gols da vitória foram marcados 
por Danrlei (4), Darlan (2) e João 
Gabriel (1).

Também na Celulose, o Ân-
cora bateu o Mercenários por 1 x 
0, terminando a 1ª rodada na 3ª 
posição. O gol da vitória foi mar-
cado por Jorginho (1).

No campo do Sesi também 
foi realizada uma partida. O 

União Rancho Grande venceu o 
Cia do Verde por 2 x 0, com gols 
de Fabinho (1) e Elisandro (1).

A 2ª rodada do torneio acon-
tece amanhã. No campo do Sesi, 
duas partidas serão realizadas, o 
líder Bola-Bola enfrentará o vi-
ce-lanterna Cia do Verde e o lan-
terna Mercado Tiririca enfrenta-
rá o Mercenários. Na Celulose, o 
União Rancho Grande enfrenta-
rá o Âncora.

Bola-Bola goleia na estreia da Primeira de Campo
Equipe se mostra uma das favoritos ao título da competição
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Após denúncia, Corsan 
substitui equipamento 

estragado
Não levou uma se-

mana e a Corsan substi-
tuiu a bomba estragada 
na estação de bombea-
mento do esgoto cloacal 
da Vila Suzana, claro, 
depois de uma foto de 
capa, na última sexta 
(23), aqui na Folha.

A informação ex-
trao� cial é que a bom-
ba estragou, assim, a 
titular foi pro conserto 
e uma reserva está ins-
talada, bombeando o 
esgoto para a ETE Santa 
Terezinha.

A rapidez com que 
a Corsan resolveu o pro-
blema mostra que era 

uma tarefa fácil de rea-
lizar, mas só feita após a 
denúncia da Folha.

Fica fácil concluir 
que a vistoria diária não 
acontecia há semanas e 
ninguém viu o proble-
ma, assim como Corsan 
a� rma que realiza visto-
ria diária nas estações 
de tratamento e não faz.

Pra variar a gente 
trabalha com informa-
ção extrao� cial, pois 
a Companhia não fala 
o� cialmente com a Fo-
lha, mas a “ordem dos 
tratores não altera o 
viaduto”. Denúncia fei-
ta, problema resolvido.
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Chico da Corsan
Semana passada 

ouvi o seguinte: tu ago-
ra não é mais o Chico 
Rocha, agora é o Chico 
da Corsan.

Ri por dentro, juro!
A companhia não 

consegue fazer nada 

certo, a gente aqui fa-
zendo nossa parte que é 
denunciar, como man-
da o manual, e ainda 
tem gente achando que 
estou pegando no pé da 
coitadinha da Corsan…

Tem mais é que be-
ber água suja mesmo.

MDB e a
chapa pura
Vilmar Santos foi 

eleito presidente do 
MDB Canela para con-
duzir o partido durante 
mais uma eleição muni-
cipal. Aqui, na redação 
da Folha, falou sobre a 
possibilidade de chapa 
pura em 2020.

Cauteloso, Vilmar 
admite que falta muito 
tempo para a eleição e 
que muito pode ocorrer 
até o fechamento das 

candidaturas. “Porém, 
essa união dos partidos, 
chamada paci� cação, 
tem feito muito bem 
para a cidade e é uma 
das prioridades do Pre-
feito Constantino. Te-
mos a responsabilidade 
de continuar pensando 
em Canela”, disse o se-
cretário de Saúde e ho-
mem forte do MDB.

Na rádio corredor, 
um nome que cresce 
como possível vice de 
Constantino no ano que 

vem é o do secretário de 
Obras, Luiz Cláudio, o 
Ratinho.

MDB e os
novos nomes
Outro assunto tra-

tado com Vilmar, foram 
os novos nomes que já 
se � liaram ao MDB com 
intenção de concorrer a 
uma cadeira na Câmara 
no ano que vem. Foram 
vários, entre eles, algu-
mas mulheres que po-
dem fazer boa votação, 

sempre uma di� culda-
de dos partidos.

Além disso, com o 
� m da coligação pro-
porcional, para eleger 
vereadores, cada sigla 
terá que se virar com 
seus votos e candidatos 
de partidos pequenos 
devem migrar para ou-
tros maiores, o caso do 
MDB que deve receber 
candidatos de peso até 
a “janela de transferên-
cia, no segundo trimes-
tre de 2020.

CRC Futsal vence lidera o Veterano
Na última terça-feira (27) foi 

disputada a 17ª rodada do Campeo-
nato Municipal de Futsal – Categoria 
Veterano. Abrindo a rodada o Ami-
gos do Bulhões venceu o Mercado 
Tiririca por 4 x 3, com gols de Tiagui-
nho (3) e Fabinho (1) para o Bulhões 
e Douglas (2) e Guinho (1) para o 
Mercado Tiririca.

Na sequência o líder CRC Futsal 
bateu o Tequila (foto) por 4 x 3. Os 
gols da vitória foram marcados por 
Hélio (1), Marquinhos (1), Rodrigo 
(1) e Rômulo (1). Os gols da equi-
pe derrotada foram marcados por 
Leandro (1), Cristiano (1) e Éder (1).
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Femme começa a se destacar
no Futsal Feminino

Na última sexta-fei-
ra (30), foi disputada a 
4ª rodada do Campeo-
nato de Futsal Femini-
no. Abrindo a rodada, a 
equipe do Femme sur-
preendeu o Blackout 
com uma enorme go-
leada, a partida termi-
nou em 10 x 01. Os gols 
da vitória foram marca-
dos por Fernanda (3), 
Francine (2), Luisa (1), 
Kariniy (1), Amanda (1), 
Pâmela (1) e Luciane 

(1). O gol de honra foi 
marcado por Júlia (1).

A segunda parti-
da da rodada também 
teve um alto número de 
gols, o Gerações bateu 
o Gramadense por 4 x 2, 
com gols de Elisandra 
(2), Flávia (1) e Sandra 
(1) para o Gerações.

Na quarta-feira 
(28) também teve ro-
dada do Futsal Femi-
nino. O Femme goleou 
mais uma rival, a víti-

ma da vez foi a equipe 
do Marista, que sofreu 
goleadas em todas as 
partidas disputadas. A 
partida terminou com 
os 3 pontos indo para o 
Femme que venceu por 
5 x 0. Pâmela (4) e Na-
tália (1)    marcaram os 
gols da vitória.

Na segunda parti-
da a equipe do Athléti-
cas venceu o Blackout 
por 3 x 1. Emanuele (1), 
Milena (1) e Dineia (1) 

marcaram para levar o 
time aos 3 pontos. Ana 
Cláudia descontou para 
o Blackout.

Hoje à noite acon-
tece a 7ª rodada da 
competição, onde Ge-
rações e Femme abrem 
a rodada, as duas equi-
pes vem de vitória, a 
expectativa é de um 
bom jogo. Na sequên-
cia Marista e Antes do 
Bar entram para fechar 
a rodada.
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Sabores de Canela
começa neste domingo

Qual é a essência de 
uma cidade quando se 
trata de gastronomia? 
De onde vêm os insu-
mos e as inspirações 
para compor cardápios 
atraentes, capazes de 
traduzir as origens de 
um lugar? Esses são 
apenas alguns dos pa-
radigmas que foram co-
locados à prova e moti-
varam a transformação 
de um dos eventos mais 
tradicionais de Canela.

Para realizar a 10ª 
edição do Sabores de 
Canela, a Associação 
Comercial e Indus-
trial – ACIC apostou no 
reposicionamento do 
evento. A especiaria ca-
nela, que até então era 
a principal referência 
para que os hotéis e res-
taurantes apresentas-
sem seus pratos, cedeu 
espaço para uma nova 
conceituação do even-
to. “O enfoque agora é 
na sustentabilidade e na 
gama de produtos que 
Canela e seus arreado-
res produzem”, destaca 
Marcio Diehl Forti, dire-
tor de Gastronomia da 
Associação Comercial e 
Industrial de Canela.

Com a participação 
de 14 restaurantes, sete 
pousadas e hotéis além 

Alimentos orgânicos são cultivados em áreas rurais de Canela
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da participação especial 
da Feirinha Ecológica 
de Canela, o roteiro gas-
tronômico será realiza-
do de 1º a 30 de setem-
bro. Serão 30 dias em 
que os cardápios destes 
locais terão um prato 
criado especialmente 
para o Sabores de Cane-
la, utilizando um insu-
mo produzido por agri-
cultores locais.

Curadoria da
Verde Verso é uma

das novidades
Há um ano, Renan 

Strassburger e Danilo 
Ribeiro Dupin ideali-
zaram a Verde Verso, 
empresa que tem como 
propósito cultivar e 
comercializar alimen-
tos limpos, orgânicos e 
locais para as famílias 
de região. Agora, es-
tão desenvolvendo um 
trabalho de curadoria 
para o evento. “Através 
da prática e de muito 
estudo alinhado com as 

tendências do que está 
acontecendo no mun-
do, nós percebemos um 
grande movimento no 
qual as pessoas estão 
buscando reforçar essa 
ideia de que uma vida 
com mais consciência 
é possível e, sobretudo 
necessária. E que essa 
mudança pode começar 
positivamente através 
da alimentação. E nós 
queremos levar esse des-
pertar para o Sabores de 
Canela”, resume.

O circuito que vai li-
gar os 14 municípios da 
Rota Romântica, entre 
eles Canela e Gramado, 
através de estradas vi-
cinais, está recebendo 
as primeiras placas de 
sinalização do trajeto. 
A sinalização está acon-
tecendo nos primeiros 
37,2km do roteiro, que 
contempla a saída da 
Torre de Informações de 
Nova Petrópolis até Pi-
cada Café.

A empresa Nomas, 
responsável pelo ma-
peamento do circuito, 
está acompanhando a 
instalação das placas 
que deve ser concluída 

até final de setembro. 
Previsto para ser lan-
çado ainda este ano, o 
circuito de cicloturismo 
conta com o patrocínio 
de Sicredi Pioneira RS e 
o apoio dos municípios 
que compõe a Associa-
ção Rota Romântica.

“Já estamos receben-
do contato de empresas 
interessadas em explorar 
esse novo produto turísti-
co, mas vamos aguardar 
a finalização da sinali-
zação e do material de 
apoio para então incen-
tivarmos os primeiros 
passeios”, destaca Cláu-
dio José Weber, Presi-
dente da entidade.

Rota Romântica
inicia a sinalização 

do circuito de
cicloturismo
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