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Os usuários de redes sociais serão convidados a postar
o ícone do girassol para mostrar que estão dispostos a

falar sobre o assunto #depressaosemtabu. Fora da
internet, Canela tem programação nos dias 18 e 24
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Uma das meninas tem 13 anos
e fi gura como vítima em um
inquérito sobre abuso sexual
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Confi ra o procedimento em caso
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Independência do Brasil

“O que verdadeiramente somos
é aquilo que o impossível cria em

nós”. Clarice Lispector

Em 1808, tropas 
francesas comandadas 
pelo imperador Napo-
leão Bonaparte invadi-
ram Portugal como for-
ma de retaliação ao país 
ibérico por sua recusa 
em participar do embar-
go comercial contra o 
Reino Unido.

Fugindo da perse-
guição, a família real 
portuguesa transferiu 
a corte portuguesa de 
Lisboa para o Rio de Ja-
neiro, então capital do 
Brasil Colônia.

Em 1815, o prínci-
pe regente D. João VI 
criou o Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algar-
ves, elevando o Brasil à 
condição de reino su-
bordinado a Portugal, 
aumentando as inde-
pendências administra-
tivas da colônia. 

Em 1820, uma revo-
lução política irrompeu 
em Portugal, forçando o 
retorno da família real. 
O herdeiro de D. João VI, 
o príncipe D. Pedro de 
Alcântara, permaneceu 
no Brasil. 

Pernambuco foi a 
primeira província bra-
sileira a se separar do 
Reino de Portugal. No 
dia 29 de agosto de 1821, 
teve início um movi-

mento armado contra 
o governo do capitão 
general Luís do Rego 
Barreto, o algoz da Re-
volução Pernambuca-
na, culminando com a 
formação da Junta de 
Goiana, tornando-se vi-
torioso com a rendição 
das tropas portuguesas 
em capitulação assi-
nada a 5 de outubro do 
mesmo ano, quando da 
Convenção do Beberibe, 
responsável pela expul-
são dos exércitos portu-
gueses do território per-
nambucano. 

O Movimento Cons-
titucionalista de 1821 é 
considerado o primeiro 
episódio da Indepen-
dência do Brasil. 

Também em 1821, 
a Assembleia Legislativa 
portuguesa determinou 
que o Brasil retornasse 
à sua condição anterior 
de subordinação, assim 
como o retorno imedia-
to do príncipe herdeiro 
do trono português. 

Dom Pedro, in-
� uenciado pelo Senado 
da Câmara do Rio de Ja-
neiro se recusou a retor-
nar em 9 de janeiro de 
1822, na data que � caria 
conhecida como Dia do 
Fico. 

Príncipe Pedro de-

clarando a Indepen-
dência do Brasil em 7 
de setembro de 1822, 
conforme retratado na 
tela "Independência ou 
Morte" (1888) de Pedro 
Américo.

Em 2 de junho de 
1822, Dom Pedro I con-
vocou a primeira Assem-
bleia Constituinte Brasi-
leira. Em 1º de agosto, 
declarou inimigas as 
tropas portuguesas que 
desembarcassem no 
Brasil e, dias depois, 
assinou o Manifesto às 
Nações Amigas, justi-
� cando o rompimento 
das relações com a corte 
de Lisboa e garantindo a 
independência do país, 
como reino irmão de 
Portugal. 

Em 2 de setembro 
de 1822, um novo de-
creto com as exigências 
portuguesas chegou ao 
Rio de Janeiro, enquan-
to D. Pedro estava em 
viagem a São Paulo.

Sua esposa, a prin-
cesa Maria Leopoldina, 
atuando como princesa 
regente, se encontrou 
com o Conselho de Mi-
nistros e decidiu enviar 
ao marido uma carta 
aconselhando-o a decla-
rar a Independência do 
Brasil. 

A carta chegou a D. 
Pedro no dia 7 de setem-
bro. No mesmo dia, em 
cena famosa às margens 

do Riacho Ipiranga, ele 
declarou a Independên-
cia do Brasil, pondo � m 
aos 322 anos do domínio 
colonial exercido por 
Portugal.

De acordo com o 
pesquisador Laurentino 
Gomes, autor de livro 
sobre o evento, D. Pedro 
"não conseguiu esperar 
a chegada a São Paulo, 
onde poderia anunciar a 
decisão". Gomes acres-
centa que ele "era um 
homem temerário em 
suas decisões mas tinha 
o perfi l do líder que o 
Brasil precisava na épo-
ca, pois não havia tempo 
para se pensar". 

Um mês depois, em 
12 de outubro de 1822, 

Dom Pedro foi aclama-
do imperador e, em 1º 
de dezembro, coroado 
pelo bispo do Rio de Ja-
neiro, recebendo o título 
de Dom Pedro I.

As províncias da 
Bahia, do Maranhão 
e do Pará, que tinham 
juntas governantes de 
maioria portuguesa, só 
reconheceram a inde-
pendência em 1823, de-
pois de muitos con� itos 
entre a população local 
e os soldados portugue-
ses. 

No início de 1823, 
houve eleições para a 
Assembleia Constituinte 
que elaboraria e aprova-
ria a Carta Constitucio-
nal do Império do Brasil, 

mas, em virtude de di-
vergências com dom Pe-
dro, a Assembleia logo 
foi fechada. 

A 1ª Constituição 
Brasileira foi, então, ela-
borada pelo Conselho 
de Ministros e outorga-
da pelo imperador em 
20 de março de 1824. 
Com a Constituição em 
vigor, a separação entre 
a colônia e a metrópole 
foi � nalmente concreti-
zada.

Mesmo assim, a 
independência só é re-
conhecida por Portugal 
em 1825, com a assina-
tura do Tratado de Paz e 
Aliança entre Portugal e 
Brasil, por D. João VI. 

Fonte: Wikipédia.

Que pena!
Queria tanto

Gre-Nal!

Pois é!
Eu queria
também!
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Soberanas divulgam
Kerb im Tannenwald

de Nova Petrópolis
A redação da Fo-

lha de Canela/Portal da 
Folha recebeu a visita 
da comitiva do Kerb im 
Tannenwald, na manhã 
desta terça (3). A Rainha 
da 14ª do evento, Ro-
berta Fritsch; a 1ª Prin-
cesa, Camila Schwaab; 
a 2ª Princesa Bárbara 
Adams, convidaram 
para prestigiar as atra-
ções que ocorre dias 7 e 
8 e 14 e 15 de setembro, 
no Pinhal Alto.

Nova Petrópolis, 
carinhosamente cha-
mada de “simplesmen-
te germânica”, tem no 
interior as suas prin-
cipais manifestações 
culturais. A localidade 
de Pinhal Alto, distante 
cerca de 15km do cen-
tro da cidade, celebra 
anualmente, através do 
Kerb Im Tannenwald, o 
legado germânico tra-
zido pelos imigrantes 

desde 1854.
Na programação, 

jogos germânicos, ar-
tesanato, música e gas-
tronomia típica, além 
da tradicional missa 
em homenagem à pa-
droeira da comunidade, 
Imaculado Coração de 
Maria.

A programação 
completa você confere 
no www.novapetropo-
lis.rs.gov.br.

A comitiva aprovei-
tou ainda para divulgar 
o Festival da Primavera 
– Frühlingsfest, de 20 a 
29 de setembro, com 
uma programação re-

pleta de atrações mu-
sicais, teatro, miniofi-
cinas, desfiles e muito 
mais. O maior evento 
de paisagismo e flores 
do sul do Brasil será rea-
lizado das 10h às 19h, 
na Rua Coberta e Praça 
das Flores, com entrada 
franca.

FOTO: SÉRGIO ROCHA

A Corsan tem uma 
operação programa-
da para o próximo dia 
10, terça, quando deve 
haver interrupção no 
abastecimento de água 
em Canela e Gramado, 
a partir das 6h.

A falta d’água se 
dará por uma interliga-
ção junto a ETA – Esta-
ção de Tratamento de 
Água 2, no Distrito In-
dustrial de Canela, com 
o objetivo de melhorar 
o serviço e aumentar a 
capacidade de armaze-

namento com vistas ao 
próximo verão.

Após o término 
do serviço, poderão 
ocorrer oscilações na 
pressão da água e a 
normalização do abas-
tecimento se dará gra-
dualmente. A Compa-
nhia diz ainda que, em 
algumas ocasiões, em 
decorrência de impre-
vistos na execução do 
serviço, a previsão de 
normalização do abas-
tecimento pode sofrer 
alterações.

Corsan avisa sobre
interrupção no

abastecimento de 
água na próxima 

terça, em Canela e 
Gramado
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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: 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: 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: 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

Jantar-baile do Rotary
ajudará o Oásis Santa Ângela

A XXIII edição do Jantar
-Baile da Amizade, organizado 
pelo Rotary Club de Canela e o 
Rotaract Club de Canela, terá 
como missão auxiliar o Oásis 
Santa Ângela. O evento será rea-
lizado no dia 27 de setembro, 
às 20h30min, no Esporte Clube 
Serrano, onde a reserva de me-
sas pode ser feita pelo telefone 
(54) 3282-1104.

Os ingressos estão sendo 
vendidos a R$ 100,00 por pes-
soa, na Relojoaria e Ótica Big 
Ben, na SP Imobiliária e com os 
rotarianos. No cardápio do jan-
tar, galeto ao primo canto, mas-
sa caseira com molho especial, 
alho e óleo e ao pesto, radite 
com bacon, polenta frita, sala-
das diversas e um “superbufê” 
de sobremesas. 

Serão comercializados 300 
ingressos, e 80% da renda irá 

para a casa das vovós, que ne-
cessita de recursos para colocar 
em dia o seu PPCI. Já os 20% 
restantes servirão para pagar os 
custos do jantar baile, que será 
animado pelo Grupo Musical 
Evento. 

“O Rotary realiza anual-
mente o jantar baile com uma fi-
nalidade social, que começou ce-
lebrando o Dia dos Pais. No caso 
do Oásis, um colega rotariano 
nos levou a situação e também 
a Gecelda Ramos, que é colabo-
radora, e nós decidimos ajudar”, 
esclarece a presidente do clube, 
Jussara Bonalume. 

“Estamos fazendo várias 
campanhas. Só do caixa não se 
consegue depender e fazer o que 
é exigido pelas leis”, diz a irmã 
Salete Vieira, diretora do Oásis. 
A casa, que atende cerca de 60 
idosas, estima arcar com des-

pesa aproximada de R$ 100 mil 
para todas as adequações exigi-
das para colocar em dia o PPCI.
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FESTURIS impulsiona a 
internacionalização do 

turismo na Serra Gaúcha
Mais de 60 destinos internacionais estarão representados no evento, que
neste ano apresenta a retomada da hotelaria e renovação de expositores

Renovada e acom-
panhando as transfor-
mações do mercado, a 
Feira Internacional de 
Turismo de Gramado 
(FESTURIS) chega à sua 
31ª edição - a primei-
ra de um novo ciclo. 
O evento se reinventa 
com novidades todos os 
anos, motivo pelo qual é 
considerada pelo trade 
a mais importante feira 
de negócios turísticos e 
viagens da América do 
Sul. O FESTURIS acon-
tece de 7 a 10 de novem-
bro, reunindo profissio-
nais com alto poder de 
decisão na Serra Gaú-
cha - oportunidade ím-
par para geração de ne-
gócios e networking.

Mais de 2 mil mar-
cas dos mais diversos 
segmentos estão con-
firmadas no evento, que 
pretende superar 95% 
dos espaços comercia-
lizados até o início de 
outubro. São mais de 
4 mil agentes de via-
gens credenciados até 

Diretores do FESTURIS, Eduardo Zorzanello e Marta Rossi
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Jussara Bonalume,
presidente do Rotary, e a

irmã Salete Vieira, diretora
do Oásis Santa Ângela

o momento, número 
que segue crescendo. A 
internacionalização é 
outra característica do 
FESTURIS, que deve su-
perar os 60 destinos in-
ternacionais com repre-
sentantes da América 
Latina, Caribe, Europa, 
África e Ásia.

“Neste novo ciclo 
do FESTURIS, nossa 
principal bandeira é 
provocar a conectivida-
de e a aproximação dos 
mercados, buscando 
sempre a qualificação 

do agente de viagens e 
a geração de resultados 
diante da nova econo-
mia que vivemos. So-
mos uma grande plata-
forma de conexão entre 
diferentes mundos e 
nos sentimos felizes 
por fortalecer a indús-
tria turística”, destaca o 
CEO FESTURIS, Eduar-
do Zorzanello.

Mercado
turístico reunido 
em Gramado
Assim como na edi-

ção comemorativa aos 
30 anos, o FESTURIS 
promete uma soleni-
dade de abertura gla-
mourosa, inovadora e 
representativa. Autori-
dades governamentais 
e personalidades do 
mercado turístico esta-
rão reunidos no dia 7 de 
novembro, no Palácio 
dos Festivais. Gramado 
estará pronta para os 
espetáculos natalinos e 
também será palco dos 
maiores negócios da in-
dústria turística.



Sexta-feira, 6 de setembro de 2019 05REGIÃOwww.portaldafolha.com.br

De Poncho e Pala • Parte I

Semana Farroupilha
de Gramado começa
na próxima semana

A Prefeitura promo-
ve de 13 a 20 de setem-
bro, a Semana Farrou-
pilha de Gramado. O 
evento, organizado pela 
Secretaria da Cultura, 
será novamente em um 
dos principais cartões
-postais do Município: 
o Lago Joaquina Rita 
Bier. O espaço contará 
com Praça de Alimen-
tação, chimarrão e água 
quente, além da Feira 
de Artesanato Gaúcho.

A programação cul-
tural será composta por 
artistas como: Luiza 
Barbosa participante do 
The Voice Kids, Dante 
Ramon Ledesma, Gru-
po Os Gaudérios, Grupo 
Ana Terra e artistas lo-
cais, como Juliano Bol-
fe, Tiago Wagner, Pepeu 
Gonçalves, Ataliba, en-
tre outros.

Esta edição conta 
com novidades, como a 
realização de um baile 
gaúcho para a terceira 
idade, que ocorrerá dia 
14 de setembro à 13h30, 
no Clube da Azaléia, 
com entrada franca.

Além disso, tam-
bém gratuito, haverá 
um baile na Sede do 
CTG Manotaço, na noi-
te de 13 de setembro, 
com os Grupos Marcas 

do Pampa e Grupo Ro-
deio. O mesmo espaço 
receberá no dia 20 de 
setembro, um show de 
encerramento da Se-
mana Farroupilha, com 
a Orquestra Sinfônica e 
Orquestra de Violões de 
Gramado, aberto à co-
munidade.

Festival Nativista
Outra novidade é a 

realização do Festival 
Nativista de Intérprete 
Vocal, que será no sá-
bado, 14, onde os ta-
lentos se apresentarão 
através de duas cate-
gorias, infantojuvenil 
e adulto, para o corpo 
de jurados, composto 
por Dante Ramon Le-
desma, Juliana Sehn e 
Juliano Bolfe.

Haverá premiação 
aos dois primeiros co-
locados divididos por 
duas modalidades, fe-
minino e masculino. As 
inscrições aos interes-
sados encerram-se dia 
5 de setembro.

O CTG Manotaço, 
na edição de 2019, es-
tará diretamente en-
volvido com o evento, 
promovendo aos alu-
nos da rede de ensino 
de Gramado, ativida-
des pedagógicas, como 

Luiza Barbosa, participante do
The Voice Kids, é uma das atrações

o¡ cina de brinquedos 
gaúchos, Gincana Gau-
déria, O¡ cina de Culi-
nária, O¡ cina de Vaca 
Parada, entre outras.

Nas comemora-
ções do dia 20 de se-
tembro, a Abrasel 
Hortênsias e o CTG Ma-
notaço, promovem um 
almoço típico gaúcho a 

comunidade, ao valor 
de R$ 10,00. O almoço 
será carreteiro de char-
que e aipim. Os tickets 
poderão ser adquiridos 
no dia do evento.

A programação 
completa da Semana 
Farroupilha de Gramado 
você confere no Portal da 
Folha na internet.
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II Fórum sobre Cultura Gaúcha
ajudará Projeto Esperança e Paz

A Prefeitura de Canela, orga-
nizadora da Semana Farroupi-
lha no município, propõe várias 
ações sociais para a edição de 
2019. Uma delas será o II Fórum 
sobre Cultura Gaúcha. O evento 
é gratuito e aberto à comunida-
de, e tem por objetivo levar a cul-
tura gaúcha ao debate no meio 
acadêmico.

Quem palestrará na edição 
deste ano é a escritora Márcia 
Borges. Ela falará sobre o tema 
“A Evolução Histórica da Mulher 
Gaúcha” no auditório da UCS 
Hortênsias, no dia 17 de setem-
bro, às 19h45min. Na ocasião, 
será vendido o livro homônimo 
escrito por ela com Paulo Rober-

to de Fraga Cirne. Cada exemplar 
custará R$ 30,00, e parte a renda 
será revertida ao Projeto Espe-
rança e Paz, de Canela.

A proposta do II Fórum vem 
ao encontro do tema anual pro-
posto pelo Movimento Tradicio-
nalista Gaúcho (MTG) este ano: 
Mulher Gaúcha – 70 anos da in-
clusão no tradicionalismo gaú-
cho organizado.

Márcia Borges
Foi a primeira mulher a as-

sumir a patronagem do “35 CTG” 
(2012-2015), em Porto Alegre, 
entidade pela qual exerceu vá-
rias funções. Em 2016, ocupou o 
cargo de vice-coordenadora da 

1ª Região Tradicionalista.

Márcia Borges é pedagoga
e historiadora e integra a

Brigada Militar
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“Agosto alçou o poncho
sobre os ombros da coxilha, 
entranhando nas canhadas 

todo sabor da invernia.
A noite chora nos campos 

serenas lágrimas frias, 
já não se vêem pirilampos 

luzindo pelas campinas”.....
 (Romance do Guasqueiro Só – Loresoni Barbosa)

Das invernias seve-
ras ao calor dos verões, 
de poncho ou pala, o 
gaúcho fez história. Suas 
pilchas, sua fala, suas 
danças, crenças e culi-
nária são elementos re-
conhecidos em todo o 
mundo. Nossas origens 
explicam o uso funcio-
nal de cada peça, sem 
modismos, as condições 
adaptativas moldaram o 
que vestimos e o que so-
mos.

O poncho tem suas 
características e sua fun-
ção como peça da exclu-
siva indumentária dos 
gaúchos, cada detalhe 
nos remete ao um longo 
processo evolutivo.

De tecido de lã, im-
permeabilizado, desti-
nado à proteção contra 
a chuva e o frio. Tecido 
de cor azul escura, com 
baeta vermelha, de lar-
go uso até os anos 1950, 
de fabricação da Fábrica 
de Fiação e Tecidos Por-
to Alegrense, conhecido 
popularmente por Pon-
cho Fiateci, leve amplo, 
com gola, além de cobrir 
todo o corpo do gaúcho 
quando a cavalo, tam-
bém tapava os arreios, 
estendendo-se sobre a 
anca animal, ¡ cando 
descoberto somente a 
parte do rabicho, quando 
existente, e da cabeça. 

Na época citada, um 
`Poncho Fiateci custava 
mais ou menos o valor de 
dois bois.

Poncho de lã
ou poncho Bichará
Apropriado para o 

frio. É um poncho de in-
verno. Os mais antigos 
e afamados foram con-
feccionados pelos escra-
vos de Mostardas nos 

tempos das sesmarias, 
quando praticamente 
inexistiam ovelhas nos 
campos do Rio Grande; 
o contrário acontecia em 
Mostardas, com seus re-
banhos de ovelhas criou-
las. Ainda são afamados 
os xergões e cobertores 
de Mostardas.

Segundo Paixão Côr-
tes, “primitiva técnica 
artesanal indígena, na 
confecção de tecidos, o 
bichará, tal como hoje 
conhecemos, de formas 
simples não é pré-colom-
biano.” Somente a partir 
da metade do século XIX 
é que, com a introdução 
de ovinos da raça Meri-
na, nosso rebanhos co-
meçaram a produzir lãs 
mais ¡ nas e suaves.

Quanto ao talhar, o 
bichará obedece às se-
guintes características 
gerais: formato retangu-
lar, com abertura cen-
tral com gola ou não, e 
com franjas nos bordos. 
Dependendo do tear uti-
lizado, sua largura está 
condicionada à largura 
deste; poderá ser de uma 
só peça ou, como mais 
comum, pela união dos 
ramos do tear no seu 
sentido maior, ou seja, de 
duas larguras, que no to-
tal oscila entre 1m 40cm 
e 1m 60cm.

Assim no mais me 
despeço crendo na força 
do Grande Arquiteto do 
Universo, o Senhor dos 
Mundos, que ele nos tra-
ga luz, saúde e paz!

Fontes: De Bota e 
Bombacha – Estância e 
Zoonozes – Raul Annes di 
Primo.

O Gaúcho, danças, 
trajes e artesanato – J.C 
Paixão Côrtes.
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Semana da Pátria: momento
de enaltecer o civismo
A Prefeitura, atra-

vés da Secretaria de 
Educação, Esporte e La-
zer, deu início à Sema-
na da Pátria na manhã 
da última segunda (2). A 
solenidade de abertura 
das atividades aconte-
ceu no paço municipal 
e contou com a presen-
ça de representantes de 
entidades civis, milita-
res, diretoras de escolas 
municipais, e autorida-
des do município.

As atividades se es-
tendem até amanhã, 7 
de setembro, quando se 
comemora a Indepen-
dência do Brasil.

“A Semana da Pá-
tria culmina com o des-
file do dia 7, que é tradi-

ção em nossa cidade. É 
o momento de demons-
trarmos nosso patrio-
tismo, civilidade e res-
peito. Esse ano faremos 
um desfile muito bonito, 
como foi no ano passa-
do” ressaltou o prefeito 
Constantino Orsolin.

Na visão do Secretá-
rio de Educação G Foto: 
Eduardo Idalino ilberto 
Tegner, as atividades 
realizadas dentro da Se-
mana da Pátria, como o 
hasteamento das ban-
deiras, que aconteceu 
durante toda a semana 
às 8h30min, com arria-
mento às 16h45min, são 
importantes para resga-
tar o sentimento de pa-
triotismo das pessoas.

FOTO: EDUARDO IDALINO

DESFILE CÍVICO
O Desfile Cívico acontece 

no dia 7 de setembro, a partir 
das 13h45, com a cerimônia de 
abertura na Praça João Corrêa. 
O desfile inicia às 14h, na rua 
Felisberto Soares e Avenida Os-
valdo Aranha.

Em caso de chuva no dia 7, 
a atividade será dia 8, persistin-
do o mau tempo acontece dia 
14 de setembro. A ordem da 
apresentação no desfile e os ho-
rários para concentração você 
confere no Portal da Folha.
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CTG Querência promove Ronda
Crioula de 7 a 20 de setembro

Jantares, show e desfiles fazem parte da programação

O CTG Querência e 
outras entidades tradi-
cionalistas encerrarão o 
Desfile Cívico e recebe-
rão do Prefeito Munici-
pal Constantino Orsolin 
uma centelha do Fogo 
Simbólico, que será a 
chama a ser guardada 
até o dia 13, quando ini-
cia a Semana Farroupi-
lha.

O patrão do CTG 
Querência Gilnei do 
Nascimento fará frente 
ao grupo de cavalaria-
nos, para o traslado da 
Chama, do centro da 
cidade até o Parque de 
Rodeios Saiqui, quando 
será aberta oficialmen-
te a semana de Ronda 
Crioula.

Tradicionalmente, 
desde 1996, uma per-
sonalidade é homena-
geada pelos seus feitos 
junto ao Querência e ao 
tradicionalismo, com 
o título de Guardião da 
Chama e, neste ano, 
Moacir Cardoso terá 
essa honra. Um gran-
de tradicionalista, que 
foi patrão do Querên-
cia, coordenador da 27ª 
Região Tradicionalista, 
idealizador de impor-
tantes cavalgadas, entre 
outros feitos.  A "guar-
da" é, na realidade, a 
"guarda da centelha", 
uma vez que, retirada 
do Fogo Simbólico no 
encerramento da Sema-
na da Pátria,  permane-
ce aos cuidados do CTG 
Querência até o dia 13, 

quando começam, ver-
dadeiramente as fes-
tividades da Semana 
Farroupilha, de 13 a 20, 
passando a partir daí, 
denominar-se "Chama 
Crioula", mas desde 
seu início, em Canela, 
a cada ano, levando em 
conta serviços presta-
dos no meio tradicio-
nalista, os homenagea-
dos - independentes da 
forma como é chamada 
a Ronda – foram e são os 
verdadeiros "guardiões 
da tradição".

Na primeira noite 
de Ronda Crioula, após 
a cerimônia oficial, que 
contará um pouco da 
história do Guardião da 
Chama, ocorrerá show 
com os músicos cane-
lenses, talentos da terra, 
Emílio Fogaça e Bruno 
Rauber e jantar. De 8 a 
12, os piquetes de laça-
dores de Canela, serão 
responsáveis pelos jan-
tares com boia cam-
peira e, a cada noite, o 
homenageado apresen-
tará um tema, trazen-
do convidados que o 
acompanharam em sua 
trajetória. Todos os jan-
tares, inclusive do dia 7, 
ocorrerão a partir das 
19h30, no salão de bai-
le do Parque de Rodeios 
Saiqui, aberto a comu-
nidade, com valor de R$ 
20,00.

No dia 13, ocor-
rerá o encerramento 
da Ronda Crioula, às 
18h30, quando os peões 

1996 - Pedro Elberto Bohrer
1997 - Dirceu Cardoso
1998 - José Ady Gonçalves
1999 - Nelson José Vaccari
2000 - Tio Rui Cletes de Moraes
2001 -Luis Renato Voges Boeira
2002 - Rudy Zanatta
2003 - Romário de Souza Pinto

2004 - José Luiz Veeck
2005 - Toninho (Antonio Oliveira)
2006 - Pery Fogaça
2007 - Vanderley Araújo
2008 - Osmar Martins da Rocha
2009 - Jorge Larri Michaelsen
2010 - Arnaldo Tramontin
2011 - Paulo Cilon Rodrigues

2012 - Pedro Oliveira
2013 - Valdomiro Palmeira da 
Silva
2014 - Paulo Maciel
2015 - Valdir Boniatt
2016 - Nelson Santini
2017 - Rafael Zanatta
2018 – Erilene Fogaça

Relação dos Guardiões da Chama

Guardião da Chama, Moacir Cardoso

FOTO: DIVULGAÇÃO
e prendas do Querência 
e de outras entidades, 
a cavalo, farão o tras-
lado da Chama Crioula 
do Parque de Rodeios 
Saiqui até o Centro de 
Feiras, onde ocorrerá 
os festejos da Semana 
Farroupilha, a cargo da 
Prefeitura Municipal.

Um Torneio Far-
roupilha ocorrerá no 
Parque de Rodeios Sai-
qui, nos dias 14 e 15 
próximos, com disputas 
de laço individual e em 
dupla, com premiação 
em dinheiro.

Na programação 
social, Os Tiranos ani-
marão o fandango na 
noite de 13 e, Volnei Go-
mes e Grupo Cantando 
o Rio Grande, no dia 20, 
ambos com início às 
23h, no salão de baile 
do Parque de Rodeios 
Saiqui.

Para encerrar a Se-
mana Farroupilha com 
chave de ouro, o CTG 
Querência, sempre com 
o apoio dos piquetes de 
laçadores e entidades 
tradicionalistas, promo-
verá Missa Farroupilha 

às 10h, na Igreja Matriz 
e, um grande Desfile, 
com a presença das in-
vernadas artísticas e 

cavalarianos, saindo do 
Parque de Rodeios Sai-
qui, às 14h, passando 
pelo centro da cidade.

No Portal da Folha, 
na internet, você confe-
re mais informações so-
bre a Ronda Crioula.
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10° Sabores de Canela
nomeia embaixadores

“Pensei que fosse 
morrer sem assistir a 
um evento com caráter 
sustentável em Canela”. 
Após anos de uma luta 
quase solitária pela cau-
sa ambiental na cidade, 
o biólogo Carlos Frozi 
enaltece a grandeza do 
conceito de gastrono-
mia sustentável criado 
para o 10° Sabores de 
Canela, que começou 
domingo (1°) e vai até 30 
de setembro. Em reco-
nhecimento ao seu tra-
balho em prol do meio 
ambiente, Frozi foi no-
meado embaixador do 
roteiro gastronômico 
pela Associação Comer-
cial e Industrial de Ca-
nela (ACIC). Na missão 
de representar o novo 
conceito do evento, ele 
terá a esposa, a peda-
goga Sidonia Gomes, a 
Sida, como embaixatriz.

Com os embaixa-
dores, o Sabores de Ca-
nela pretende reforçar 
os pilares de agroeco-
logia e valorização dos 
produtores locais. Além 
de reconhecer a contri-
buição do casal, a ACIC 
busca perpetuar a ban-
deira da educação am-
biental.

Para Carlos Frozi, a 
iniciativa do Sabores de 
Canela demonstra que 
é possível impulsionar 
o turismo valorizando 
o meio ambiente. “Você 
passa uma vida plan-
tando a semente da sus-

Carlos Frozi e Sida Gomes terão a missão de
representar o novo conceito do evento

Carlos Frozi e Sida Gomes

tentabilidade e, com o 
tempo, começa a pensar 
que não vai presenciar 
nada parecido. É um 
passo que parece peque-
no, mas cuidando da 
alimentação o cidadão 
passa a ter cuidado com 
outros aspectos, como 
a correta destinação do 
lixo e a despoluição de 
arroios”, exemplifica 
Frozi.

Gastronomia e
sustentabilidade
O conceito do 10° 

Sabores de Canela está 

alicerçado nos pilares 
de gastronomia e sus-
tentabilidade. O rotei-
ro busca movimentar o 
setor gastronômico, re-
forçar o posicionamen-
to sustentável de "Ca-
nela Paixão Natural" 
e valorizar os produtos 
locais: restaurantes que 
criativamente desen-
volvem pratos, hotéis e 
pousadas, agricultores 
que trarão os ingre-
dientes de origem das 
receitas e os artesãos.

Com a participa-
ção de 14 restaurantes, 

sete pousadas e hotéis 
além da participação 
especial da Feirinha 
Ecológica de Canela, o 
roteiro ocorre dentro 
dos estabelecimentos 
até 30 de setembro. No 
evento, os cardápios 
contam com um prato 
criado especialmente 
para o Sabores Canela. 
Cada restaurante sele-
cionou o insumo que 
mais lhe agrada dentro 
da lista fornecida pelos 
produtores e faz sua 
criação partindo dessa 
escolha.

FOTO: REPRODUÇÃO

Sindilojas
apoiará Super 

Feirão Zero
Dívida

O Sindilojas Hor-
tênsias aderiu a uma 
iniciativa da CDL Por-
to Alegre, que irá mo-
vimentar entidades e 
empresas nos próximos 
meses. Isso por que ela 
lançou o Super Feirão 
Zero Dívida, que tem 
como objetivo aumen-
tar a possibilidade de 
inadimplentes quita-
rem dívidas e voltarem 
a comprar. A campa-
nha ainda conta com o 
apoio da Rede de Parce-
rias.

No momento a fase 
é de adesão de empresas 
que queiram participar 

desta ação. Interessa-
dos devem se manifes-
tar junto ao Sindilojas 
Hortênsias até dia 30 de 
setembro. As ações da 
campanha acontecerão 
de 28 de outubro até 8 
de novembro. A data é 
estratégica, pois anteci-
pa os benefícios do 13° 
salário e início do recur-
so do FGTS para nego-
ciação/quitação de dé-
bitos junto às empresas 
associadas.

Para aderir entre 
em contato com o Sin-
dilojas Hortênsias:

(54) 3286-9288 / 
(54) 9 8172-0708.
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Bruna de Oliveira será a protagonista 
da Chegada do Papai Noel

Neste mês acontecem audições para o Desfile Mágico de Natal e Seleção de alunos das escolas municipais

O 32ª Sonho de Na-
tal de Canela, que ocor-
re de 26 de outubro até 
12 de janeiro de 2020, 
começou a definir seus 
protagonistas. A peque-
na Bruna Tabalipa de 
Oliveira, 8 anos, foi a 
escolhida para interpre-
tar a personagem Laura, 
que contará, juntamen-
te com o Bom Velhinho, 
o enredo da Chegada 
do Papai Noel, o maior 
e mais esperado espetá-
culo do evento.

Bruna passou por 
uma audição com ou-
tras nove candidatas. 
A direção artística do 
Sonho também sele-
cionou a estagiária do 
Papai Noel, que será 
interpretada por Sofia 
de Oliveira Hencke, de 9 
anos. Elas passaram por 
uma entrevista e inter-
pretaram o mesmo tex-
to, a carta que é escrita 
para o Papai Noel.

“O maior critério 
era o encaixe perfeito 
com a personagem, tan-
to a voz quanto o olhar, 
características que eu 
imaginei para os per-
sonagens. As duas es-
colhidas se encaixaram 
perfeitamente porque 
consegui enxergar ne-
las o que eu escrevi no 

roteiro. Não basta so-
mente saber dançar e 
interpretar. Tem que ser 
personagem e elas são 
a cara do espetáculo” 
avalia o diretor de Cul-
tura de Canela e diretor 
de cena e roteirista do 
espetáculo Chegada do 
Papai Noel, Tiago Melo.

Melo destaca que a 
voz da Bruna contribuiu 
para a escolha que defi-
niu a protagonista da 
Chegada do Papai Noel. 
“Ela tem uma voz bem 
infantil e muito clara. 
Era a voz que precisáva-
mos, quase que uma voz 
caricata de criança” ex-
plica Melo.

De espectadora
a protagonista
Bruna já realizou 

apresentações teatrais 
e de dança na escola, 
mas o Sonho de Natal 
será a sua primeira ex-
periência para o grande 
público. “É meu sonho 
participar de algo tão 
grande. Vou me esforçar 
bastante. Estou prepa-
rada para o desafio, mas 
vou me preparar ainda 
mais”, afirma Bruna.

Ela costumava as-
sistir a Chegada do 
Papai Noel, mas ago-
ra deixará de ser uma 

Bruna e Sofia serão
protagonistas do espetáculo

espectadora para ser a 
protagonista do prin-
cipal espetáculo do So-

nho de Natal de Cane-
la. “Acho muito lindo. 
Todos os anos eu ai nas 

apresentações” destaca 
Bruna.

Bruna Tabalipa de 
Oliveira é aluna da 3ª 
série do ensino fun-
damental no Colégio 
Marista Maria Imacu-
lada em Canela. Mo-
radora do Centro da 
cidade, ela é filha de 
Alexandra Tabalipa de 
Oliveira e Gabriel de 
Oliveira. Bruna realiza 
atividades como ballet 
infantil, ginástica ar-
tística e aulas de teatro 
há três anos. “Nós fica-
mos muito emociona-
dos com a escolha dela. 
Sempre acreditei no 
potencial dela. Estou 
com o coração cheio de 
orgulho pela minha fi-
lha” conta Alexandra.

O espetáculo de 
Chegada do Papai Noel 
terá três exibições: 16, 
22 e 23 de novembro, na 
Catedral de Pedra, no 
Centro de Canela.

Seleção de
alunos das escolas
municipais
Com apoio da Se-

cretaria de Educação, 
o Departamento de 
Cultura da Secretaria 
de Turismo e Cultura 
iniciou o Projeto Es-
trelas do Sonho, que 
selecionará alunos da 
Rede Municipal de En-
sino para participar do 
espetáculo Chegada do 
Papai Noel. O trabalho 
percorrerá cinco esco-
las municipais com au-

las semanais de teatro, 
dança e música para 
alunos do 5º ao 9º anos 
até o final do mês de ou-
tubro. O objetivo é levar 
mais de 150 alunos ao 
palco e formar um gran-
de elenco de crianças e 
adolescentes.

Audições para
o Desfile Mágico
de Natal
A direção artística 

do 32º Sonho de Natal 
realizará no dia 14 de 
setembro (sábado) no 
Salão de Eventos do Ho-
tel Klein Ville (Rua Mel-
vin Jones, 443) audições 
para o Desfile Mágico 
de Natal. Das 9h às 12h 
e das 14hs às 18h, have-
rá uma seleção aberta a 
comunidade canelense 
com a disponibilida-
de de 60 vagas mistas. 
Crianças a partir de 7 
anos, adolescentes e 
adultos poderão parti-
cipar.

No mesmo horário 
e local, também ocorre-
rá a seleção para artistas 
locais: uma atriz, quatro 
atores, quatro pernas-
de-pau e 15 bailarinos. 
A escolha é voltada para 
atores, bailarinos e ar-
tistas circenses. A prova 
de figurinos para todos 
os selecionados, tanto 
os atores locais quanto 
moradores será realiza-
da no domingo, 15 de 
setembro.

Mais informações: 
(54) 3282-5190.

O coral infantil, sucesso em
2018, deve se repetir este ano.

FOTO: ARQUIVO FOLHA/SERRA PRESS
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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.

Canela já se prepara para
o Festival de Bonecos

O Bonecos Canela, 
que acontece de 17 a 
20 de outubro, contará 
com espetáculos gratui-
tos, patrocinados pela 
Prefeitura de Canela, 
através da Secretaria de 
Turismo e Cultura.

Num palco extre-
mamente democrático, 
espetáculos da Alema-
nha, Argentina, Espa-
nha, Equador e muitos 
gaúchos, serão atração 
para as famílias, na Pra-
ça João Corrêa.

Do Equador dire-
tamente para Canela, o 
grupo Sociedad Antóni-
ma Artescenicas apre-
sentará o espetáculo 
Cuál es el dilema, Sha-
kes?

Pela sinopse já dá 

para constatar o quanto 
o espetáculo instiga o 
público: o que faz Wil-
liam Shakespeare quan-
do está criando? Como 

ele se veste? Se enfeita? 
Toma banho? Em seu 
cotidiano de solitário 
enfrenta seus próprios 
dilemas. Na sua genia-

lidade, no seu silêncio, 
nasce a música. Mais 
que uma obra filosófica, 
este espetáculo huma-
niza o gênio.

Andrea Condor guevara, do Sociedad Antónima Artescenicas
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Domingo de feijoada e samba
O domingo será de 

feijoada e samba em Ca-
nela. Dia 8 de setembro, 
a partir das 11h30min, o 
restaurante e fiambre-
ria Férreo abre as portas 
para uma programação 
especial com boa gas-
tronomia e boa música.

O chef da casa Ma-
noel Oliveira prepara 
uma feijoada especial 
com os clássicos faro-
finha, couve e laran-
ja. Para completar os 
acompanhamentos tra-

dicionais de uma boa 
feijoada, tem samba ao 
vivo. O valor por pessoa 
é R$ 49,90. Os vinhos e 
chopes do Férreo com-
pletam o menu.

O Férreo fica na Es-
tação Campos de Canel-
la, novo ponto turístico 
no coração de Canela 
que tem movimentado 
os finais de semana da 
cidade com programa-
ção cultural e opções 
de lojas e gastronomia a 
céu aberto.
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Tequila Baby vai encerrar o 9º
Festival de Música de Gramado

Iniciou ontem à 
noite (05) a nona edição 
do Festival de Música 
de Gramado, com 30 
apresentações de can-
ções classificadas nas 
etapas municipais e es-
taduais na Sociedade 
Recreio Gramadense. 
Entre os gêneros inscri-
tos no evento, estão o 
rock, música gaúcha e 
MPB livre. 

O show da noite de 
encerramento, quando 
estarão no palco os 12 
finalistas do evento, no 
sábado (7), será da ban-

da Tequila Baby, que se 
apresenta antes da pre-

miação final do festival. 
Em Gramado, a Tequila 

Baby fará o Show Acús-
tico 25 anos.
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Nome: Catiane Licks Hencke.
Idade: 40 anos.
Filiação: Manoel Archimimo Licks e Terezinha 
Nardi Licks.
Formação: 2° Grau Completo.
Trabalho: Trevo Decorações.
Fato marcante na sua vida: O nascimento de 
Joana, minha filha.
O que te deixa sem jeito: com toda a certeza 
elogios.
Uma alegria: Minha família.
Uma decepção: A falsidade das pessoas.
Ponto forte: Determinada.
Ponto fraco: Acreditar e confiar nas pessoas.
Cor preferida: Tem várias, mas aquele pretinho 
básico eu amo.
Prato preferido: Uma boa comida caseira.
Bebida: Um bom vinho.
Esporte: Caminhada.
Hobby: Viajar com a família.
Programa de TV: Novelas e filmes.
Que fazer no domingo: Curtir a família.
Animal de estimação: Gatos e cachorros.
Um filme: Um sonho de liberdade e Prova de 
Fogo.
Uma música: Amo sertaneja.
Um livro: Violetas na janela.
Um defeito: Detalhista demais.
Uma qualidade: Fazer além... Me doo demais 
em tudo que faço.
Uma saudade: Meus avós.
Um sonho de criança: Queria ser professora, e 
olha que quase cheguei lá! (Risos)
O que mais admira numa pessoa: Seu caráter e 
honestidade
O que mais detesta numa pessoa: querer ser 
o que não é, só para se mostrar... e pelo amor, 
como tem gente assim.
O que tu mudaria em Canela: Cidade está 
melhorando... e isso faz com que a nossa 
esperança e nossa motivação volte a crescer 
novamente.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Falta discernimento e vergonha na 
cara para esses políticos. Pois se tivessem, agi-
riam com prudência e critério para tomar suas 
decisões.
Educação: Base para uma sociedade melhor e 
mais justa.
Religião: Respeito todas... Deus é um só.
Amor: A base de tudo.
Família: Meu porto seguro.
Amizade: Verdadeira a gente conta nos dedos... 
e como faz bem pro coração.
Casamento: Realizada. Amo meu marido e 
minha família.

UM RECADO: Levo sempre comigo as 5 ÉTICA 
DA VIDA: ESCUTE, antes de falar; GANHE, an-
tes de gastar; PENSE, antes de escrever; TENTE, 
antes de desistir e VIVA, antes de morrer.
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Catiane Licks

:: 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) ::
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4 meses da Alice!

Laryssa de Lima Rodrigues, 8 meses de fofura!

9 anos do nosso gatão Jan Felipe
dia 30 de agosto! Parabéns!

5 meses da Manuela Peixoto Ferreira

No próximo dia 09 o pitoco Joaquim 
vai completar 7 meses. Beijos dos 

papais Thalia e Marcelo

8 dias dessa princesinha, Mariáh Vitória!

FOTO: JÊNIFER LAUFFER
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Os sócios Peterson 
Secco e Renan
Cardoso receberam 
a premiação de vera 
pizza napoletana
para a Abbiamo Fatto 
Pizzeria Napoletana 
pelas mãos de André 
Guidonn representando 
a AVPN da Itália
(Associazione Verace 
Pizza Napoletana), 
onde no Brasil,
apenas 11 pizzarias 
possuem este título.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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FOTO: TIAGO FLORES

Niçara Ecke, Luciane 
Lauck, Viviane Bezzi
e Michele Pinheiro
em noite de inaugu-
ração, na Usaflex
em Gramado.

FO
TO

: C
Á

S
S

IO
 B

R
E

Z
O

L
L

A

Juliana Silveira, embaixadora
Lez a Lez Gramado, recebeu a atris
Anaju Durigon em brunch especial

premier no Casa da Montanha.

Lilian Pinto da Imóvel Gramado e Invest
Negócios Corporativos ao lado de Aline

Viezzer que organizou os eventos da Maserati 
em Gramado, durante o Festival de Cinema.

Os empreendedores do VITA Boulevard - 
Toniolo, Busnello; Laghetto/PRG e Incorpo-
radora Pádova - realizaram sábado (31) um 
evento para marcar o término das obras dos 
pré-moldados, realizados pela empresa Rotes-
ma, de Chapecó (SC). No total foram utilizadas 
6.805 peças de pré-moldados, o que permitiu a 
montagem de 4 mil metros quadrados por mês. 
O VITA Boulevard é o primeiro empreendimento 
multiuso de Gramado e a previsão de entrega 
está programada para acontecer em dezembro 
de 2020.  Até o momento foram comercializa-
dos, 95% das lojas, 91% das cotas hoteleiras e 
70% dos apartamentos. Na foto, Erio Arend e 
Fedoca Bertucci prestigiando o evento.

Nota: A próxima edição do projeto Chef 
Recebe, acontecerá dia 26 de setembro, 
com homenagem à Espanha. Os convites 
poderão ser adquiridos pelo chef Del Hay, 
idealizador do projeto, pelo contato:
54 9 9623 3622.

A Fancy Produções Artísticas, atuante no mercado desde 
2012, assinou o entretenimento artístico da Mirada Label 
- Uma História de Cinema que ocorreu no último dia 23, 

na Expo Gramado. A Fancy Produções Artísticas apre-
sentou performances exclusivas e de alta qualidade, 

labutando com artistas profissionais, além de criação e 
confecções de figurinos  prórprios para o evento. Dado 

o tema da festa, foi apresentado peças fidedignas como 
Marylin Monroe, Willy Wonka com seus Oompa Loompas, 
Beleza Americana e, como cena destaque na festa, Elliot 

sobrevoando o público com o amado ET.
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6 meses dessa gauchinha, Clara.

Alessandra Espindola
formou-se no ultimo sábado 
31,  em Gestão Financeira.

Josiane Monteiro e Marilei Monteiro  a frente 
do novissímo Açaí do Norte, em Canela

May e Juliano, à espera do Bryan!

Papais Bruno e Jaqueline
com Aurora, 1 mês.

Papais Jessica e Rafael festejaram
muito no último dia 22 no Planeta

Magia, o primeiro aninho do seu raio
de sol, Helena Arend Herrmann!

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: BRUNA AREND FOTOGRAFIA

FOTO: GABI THEISEN

FOTO: BRUNA AREND FOTOGRAFIA

FOTO: BRUNA AREND FOTOGRAFIA
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É hora de organizar sua vida. Focar 
no que precisa ser feito, com aten-
ção aos detalhes e muito foco. É me-
lhor priorizar a qualidade do que a 
quantidade, e fazer tudo muito bem 
feito. A semana é de cuidados extras 
com a saúde, visando ter mais qua-
lidade de vida e bem estar.

Use mais a sua criatividade e tente 
se divertir mais em tudo que fizer. 
O céu da semana também te pede 
mais organização interna, cuidado 
com as relações e prazer na vida. 
Você pode viver acontecimentos 
marcantes, ter novas oportunidades 
e ter insights sobre a vida.

É hora de organizar a casa. O céu 
pede para cuidar das tarefas domés-
ticas, deixar a casa em ordem, pas-
sar mais tempo com a sua família e 
cuidar melhor de tudo e todos que 
fazem parte da sua vida. São dias de 
mais coragem e iniciativa. 

Aproveite para falar das suas ideias, 
divulgar seu trabalho, fazer con-
tatos e negócios. As reuniões são 
produtivas, você se faz entender e 
consegue reagir melhor a qualquer 
coisa que ouvir. São bons dias para 
começar um curso novo ou fazer 
uma viagem.

É hora de organizar melhor sua vida 
financeira, fazer mais do que te faz 
bem e pensar em como se divertir 
tendo bons resultados. Mas é impor-
tante ser mais flexível, melhorar sua 
vida. Algum convite ou oportunida-
de pode trazer boas mudanças.

É hora de dar um novo passo, 
começar alguma coisa, fazer uma 
mudança. Aproveite esse astral 
tão intenso e favorável para você 
e dê um passo além. É um ótimo 
momento para cuidar mais de 
você: corpo, alma, mente, emoções, 
saúde, vida, tudo! 

É importante olhar para dentro e se 
organizar internamente. Cuide de 
suas emoções para estar em dia tam-
bém com a saúde. A semana promete 
acontecimentos, estabilidade e boas 
notícias. Você pode se dar conta de 
coisas importantes e tomar decisões 
que trarão mudanças importantes.

É um bom momento para repensar 
seus projetos futuros e olhar para 
frente com mais otimismo e entu-
siasmo, mas com pés no chão e es-
colhendo as pessoas certas. Falando 
em pessoas, a semana é ótima para 
fazer coisas em grupo e maravilhosa 
para estar com seus amigos.

Aproveite essa fase de novidades 
e mais intensidade no trabalho, de 
mais sucesso, brilho e resultados. É 
hora de manter o foco e ser o mais 
eficiente que puder. Se tem alguma 
coisa nova começando, isso pode 
trazer bons resultados.

Semana maravilhosa para viajar
ou planejar futuras viagens. Dias
bons para divulgações e decisões 
importantes. É um momento de 
mais bem estar, boas notícias e 
oportunidades. Aproveite o bom 
astral para colocar energia no que 
você considera mais importante.

É uma ótima semana para mudar 
alguma coisa em sua vida. Foco no 
que quer e siga em frente. Semana 
positiva para as relações, com ganho 
de vínculo e bons planos em comum. 
O momento é ótimo para organizar 
melhor sua vida financeira e fazer 
um planejamento para o futuro.

As relações continuam em pauta e não 
tem momento melhor para definir o 
que você quer e com quem você quer. 
É hora de sentar para conversar, fazer 
planos para o futuro, mudar a si mesmo 
e se posicionar. As relações te ajudam 
e é um bom momento para reuniões, 
encontros, negócios e conversas.

HORÓSCOPO DA FOLHA
> Edital de Casamento nº 6190 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar: ALESSANDRO GOMES 
HONORATO, natural do Estado do Rio Grande do 
Norte, nascido na Cidade de Parnamirim, vendedor, 
divorciado, domiciliado e residente na Rua Francisco 
Bertolucci, nº 341, Apto. 02, Bairro Sesi, nesta Cidade 
e CÍNTIA CAMARGO DA FONTOURA, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de São Gabriel, engenheira 
civil, divorciada, domiciliada e residente na Rua Fran-
cisco Bertolucci, nº 341, Apto. 02, Bairro Sesi, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 29 de Agosto de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

> Edital de Casamento nº 6191 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: MARCELO RODRIGO DOS REIS 
DE JESUS, natural deste Estado, nascido na Cidade 
de Gramado, pintor, solteiro, domiciliado e residente 
na Rua José Pedroso Velho, nº 526, Bairro Distrito In-
dustrial, nesta Cidade e SANDRA SAMARA DE LIMA 
SCHUMANN, natural deste Estado, nascida na Ci-
dade de Três Coroas, vendedora, solteira, domiciliada 
e residente na Rua José Pedroso Velho, nº 526, Bairro 
Distrito Industrial, nesta Cidade. Quem conhecer im-
pedimento, oponha-se na forma da lei.

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

Registradora
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Situação de Lamarca
em um período da
Ditadura Militar

Hélio Silva, jornalista

3/dot — lem — not. 4/date. 5/estio. 9/desdêmona.

Alexsandro Pereira, Leiloeiro Público Oficial E Rural, Jucergs Nº 300 E Farsul Nº 497 Ou Sua 
Preposta, 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. Objeto: 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 Celulose 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 Mundéo E Amoreiras E Por Linhas 
Secas, Com Terras De Jovelino Maria Dos Santos, Mansueto Benetti,  Carlos Adma E  Arlindo 
Adams. Com Embasamento 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 In-
tegrante Deste Edital De Leilão. Caberá Ao Interessado A Existência De Qualquer Ônus 
Relativo A Débitos Incidentes Sobre O Bem E Possíveis Discrepâncias Na Medida Da Área 
E Quantidade, Idade, Qualidade De Árvores.  Gravames: Av-13-1517, Indisponibilidade, Pro-
cesso 00200859220175040351; R-14-1517, Penhora, Processo 0020081-52.2017.5.04.0352; 
R-15-1517, Penhora, Processo 0020082-37.2017.5.04.0352 E R-16-1517, Penhora, Processo 
0020084-07.2017.5.04.0352. 1º Leilão: 02/09/2019, Às 10 Horas, Igual Ou Superior A Avaliação: 
R$ 6.000.000,00 (Seis Milhões De Reais);  2º Leilão: 12/09/2019, Às 10 Horas, Maior Oferta, 
Igual Ou Superior A R$ 3.000.000,00 (Três Milhões De Reais). Local/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 Obri-
gatório O Cadastramento Completo Para Lances Online, Com Até 24 Horas De Antecedência 
Do Leilão Presencial; Para O Leilão Presencial 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 Designadas, O Leilão Realizar-Se-Á No 
Primeiro Dia Útil Subsequente, No Mesmo Local E Horário. O Interessado Em Adquirir O Bem 
Penhorado Em Prestações 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 Se-
gundo Leilão, Proposta De Aquisição Do Bem Por Valor Que Não Seja Considerado 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 Responsabilidade Do Adquirente O Pagamento Do Itbi E 
Demais Despesas De Transcrição, E Publicação De Editais E Matrícula Atualizada. Fica Intimado 
Por Este Edital De Leilão Presencial / Online E Intimação E Imtimação, O Devedor Compen-
sados Dois Irmaos Ltda. – Epp, O Senhorio De Direito O Co-Proprietário De Bem Indivisível Do 
Qual Tenha Sido Penhorada Fração 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.alexsandro-
leiloes.com.br, Pelo E-Mail Alexsandroleiloes@Hotmail.com E Pelo Telefone: (54) 99711.3411.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

Alexsandro Pereira, Leiloeiro Público Oficial E Rural, Jucergs Nº 300 E Farsul Nº 497 
Ou Sua Preposta, Devidamente Autorizados Pelo Exmo. Sr. Dr. Mm. Juiz Adair João 
Magnaguagno  Da 2º Vara Do Trabalho De Gramado - Rs. Processo Nº: 0020633-
17.2017.5.04.0352; Autor: Alexandre Pedroso; Réu: Jairo Pereira Leal Eireli – Me. Ob-
jeto: Venda Na Forma Das Seguintes Leis: Clt Art. 888, In39-Tst Art. 3 Inciso Xx, Decreto 
21981/32 Profissão Leiloeiro, Lei 4.021 Leiloeiro Rural, Lei Nº 13.138 Leilão Online. Do 
Seguinte, Bem Móvel: Vw/Kombi 2008/2009, Placa Ipi9869, Camioneta Na Cor Branca, 
Espécie Misto, Chassi 9Bwmf07x49p016120, Renavam 115357351, Lotação 9 Pessoas. 
1º Leilão: 29/09/2019, Às 10 Horas, Igual Ou Superior Avaliação: R$ 20.000,00 (Vinte 
Mil Reais); 2º Leilão: 10/10/2019, Às 10 Horas, Maior Oferta, Igual Ou Superior A R$ 
10.000,00 (Dez Mil Reais). Local/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 Cadastra-
mento Completo Para Lances Online, Com Até 24 Horas De Antecedência Do Leilão Pre-
sencial; Para O Leilão Presencial 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 Designadas, O Leilão Realizar-Se-Á 
No Primeiro Dia Útil Subsequente, No Mesmo Local E Horário. O Interessado Em Adquirir 
O Bem Penhorado Em Prestações 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 Considerado Vil (50% Do Valor De Avaliação). O Pagamento Da Arrematação/Comis-
são Do Leiloeiro Deverá Ser Efetuado À Vista, Exclusivamente Em Cheque, Este Emitido 
Pelo Comprador/Arrematante, Mais 10% De Comissão Do Leiloeiro. É De Inteira Respon-
sabilidade Do Adquirente O Pagamento De Publicação De Editais. Fica Intimado Por Este 
Edital De Leilão Presencial / Online E Intimação E Imtimação, O Devedor Jairo Pereira 
Leal Eireli – Me, O Senhorio De Direito O Co-Proprietário De Bem Indivisível Do Qual Te-
nha Sido Penhorada Fração 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 Afixado Na 
Vara, Site Www.alexsandroleiloes.com.br, Pelo E-Mail Alexsandroleiloes@Hotmail.com E 
Pelo Telefone: (54) 99711.3411.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL/ONLINE E INTIMAÇÃO
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para cuidar de uma 
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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

• Casa Comercial nº 52, com 
hall de entrada, sala grande, 03 
salas extras, cozinha, área de 
serviço, banheiro social, sótão 
com 01 sala, estacionamento 
para 03 carros. Localizado 
na Rua Prefeito João Alfredo 
Corrêa Pinto, Centro. Aluguel 
R$2.500,00 mais taxas.

• Terreno com 960m², plano de frente para avenida principal.
Localizado na Avenida das Hortências, s/n – Avenida Central,
Gramado/RS. Aluguel com DESCONTO DE R$1.500,00 NO PRIMEIRO 
ANO DE LOCAÇÃO = R$4.500,00 mais taxas.

• Apartamento, nº 304K, com 03 dormitórios, sala e cozinha
conjugadas, lavanderia, box para carro, nº 32. Residencial com

playground, quiosques, salão de festa, pista de caminhada e
quadra de esportes. Localizado na Rua Homero Pacheco nº 909, 

Bairro Ulisses de Abreu. Aluguel R$700,00 mais taxas.

• Apartamento, nº 306C, com 02 dormitórios, sala com sacada e 
churrasqueira, cozinha com área de serviço, banheiro social. Resi-
dencial com playground, salão de festas, quiosques, lago com espaço 
para caminhada e espaço para esportes.  Localizado na Rua Dr. Ruy 
Vianna Rocha, n º1300, Bairro São Luiz. Aluguel R$800,00 + taxas.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO

Jerson Luís Wender • 400.015.120-72

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Licença de Ins-
talação de Regularização, para condomínio vertical corram 
3414-71.

Bióloga Daniela Selbach • 54 98169.6998

Casa Nova de alvenaria, nº
504, com 02 pavimentos, 01º 
andar: sala e cozinha conjuga-
das, área de serviço e banheiro. 
02º andar: 02 dormitórios (01 
com sacada).Mais galpão 8x8, 
comporta em média 04 carros. 
Localizada na Rua Irmão José 
Ottão, Bairro Leodoro Azevedo. 
Aluguel com DESCONTO DE 
R$300,00 NOS PRIMEIROS 
06 MESES DE LOCAÇÃO = 
R$1.500,00 mais taxas.
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Alexsandro Pereira, Leiloeiro Público Oficial e Rural, ou sua preposta, devidamente autorizados pelo EXMO. SR. DR. MM. JUIZ ARTUR PEIXOTO SAN MAR-
TIN DA 1º VARA DO TRABALHO DE GRAMADO - RS. Processo nº: CartPrec 0021219-91.2016.5.04.0351; Autor: HELIO BITENCOURT DOS SANTOS;  
Réu: GEYER EQUIPAMENTOS. Objeto: venda na forma das seguintes leis: CLT art. 888, IN39-TST art. 3 XX e lei nº 5.172/1966 art. 130, do seguinte, imóveis:  LOTE 01 - UM TERRENO. com área de 
trezentos e dezesseis metros quadrados (316.00m2) designado como Lote n 01. da Quadra n 64, localizado no Bairro Planalto, no quarteirão formado pelas ruas F.G. Bier. Alfredo Drechsler, da Carrieri e 
São Lucas, zona urbana desta cidade de Gramado, com as seguintes medidas e confrontações: iniciando num ponto do alinhamento da Rua F. G. Bier. lado dos números ímpares, localizado a trezentos 
e cinco metros e quarenta e um centímetro (305,41 m) da esquina da Rua Alfredo Drechsler, segue na direção Norte-Sul, numa extensão em arco de trinta e nove metros (39,00m), fazendo divisa, com 
Rua F. G. Bier, formando então um ângulo interno de 63°12’, seguindo então na direção Oeste-Leste numa extensão de vinte e sete metros (27.00m), fazendo divisa com o Lote nº 02 da mesma quadra, 
formando então um ângulo interno de 62°56’ seguindo então na direção Norte-Sul numa extensão de vinte e seis metros (26.00m) fazendo divisa com o Lote A da mesma quadra. até encontrar  o  ponto 
inicial desta descrição, onde forma o ângulo interno de 111°34’. Ônus:  AV.6-31.821-PENHORA - processo 0021219-91.2016.5.04.0351. Tudo conforme matrícula 31.821 REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE GRAMADO LIVRO N° 2 • REGISTRO GERAL. 1º Leilão: 26/08/2019, às 10 horas, igual ou superior a Avaliação: R$ 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 centímetros (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 dezessete metros (17.00m) fazendo divisa com o Lote A da mesma quadra, formando então um ângulo interno de 94°70’ seguin-
do 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.alexsandro-
leiloes.com.br será obrigatório o cadastramento completo para lances online, com até 24 horas de antecedência do leilão presencial; para o leilão presencial 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 designadas, o leilão realizar-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 condições específicas contidas no edital 
de leilão. 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 responsabilidade do adquirente o pagamento do itbi e demais despesas de transcrição, e publicação de editais e matrícula 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 alexsandroleiloes@hotmail.com e pelos 
telefones: (54) 3244.1066 /  (54) 99711.3411.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

Donna F.F. segue dominando 
o Futsal Feminino

Na última sexta-
feira (30/08), foi dis-
putada a 7ª rodada do 
Campeonato de Futsal 
Feminino realizado 
pela Prefeitura de Ca-
nela. Abrindo a rodada, 
o Femme aplicou uma 
grande goleada contra 
o Gerações. A partida 
terminou em 9 x 0 com 
gols de Francine (4), 
Luciane (3), Kariny (1) 
e Fernanda (1). Na se-
gunda partida da roda-
da, outra grande golea-
da também aconteceu, 
o Antes do Bar goleou 
a frágil equipe do Ma-
rista por 14 x 0, os gols 
da vitória foram marca-
dos por Jéssica (4), Ana 
Cristina (4), Larissa (3), 
Tais (2) e Elisandra (1).

Na segunda-feira 
(02), o Donna F.F. Con-
tinuou seu domínio na 
competição, a equipe 
bateu a Athléticas por 
3 x 1, mantendo seus 
100% de aproveitamen-
to na competição. Os 
gols da vitória foram 
marcados por Angela 
(1), Bruna (1) e Carlona 
(1), o gol de honra da 
equipe do Athléticas foi 
de Greicieli.

Na segunda parti-
da da rodada, a equipe 
do BlackOut goleou o 

Gramadense por 4 x 1, 
Júlia (3) foi o destaque 
da partida, marcando 
um hat-trick, Juliana 
(1) completou o placar, 
o gol da equipe grama-
dense foi marcado por 
Luiza (1).

A 9ª rodada da 
competição, disputada 
na noite de quarta-fei-
ra (04), já contou com 
um confronto direto 
na parte de cima da ta-
bela. Femme e Donna 
F.F., duas das melhores 
equipes do torneio, se 
enfrentaram visando 
a liderança. A equipe 
do Donna foi superior, 
aplicando um 4 x 1 na 
rival direta, Angela (2) 
e Emilia (2) foram as 
responsáveis pelos gols 
da vitória. O gol do Fe-
mme foi marcado por 
Francine (1). A segun-
da partida da rodada 
continuou a saga de 
grandes derrotas para 
a equipe do Marista. 
A equipe foi vitíma de 
um 8 x 3 aplicado pelo 
Gerações. Elisandra (2), 
Helena (2), Flávia (2), 
Claudete (1) e Aline (1) 
marcaram os gols que 
resultou na vitória da 
equipe. Evelin (3) foi 
responsável por mar-
car os primeiros gols da 

equipe do Marista na 
competição. A equipe 
do Marista é a atual lan-
terna do campeonato, 
ostentando a pior de-
fesa, com uma incrível 
média de quase 10 gols 
sofridos por partida.

Hoje à noite acon-
tece a 10ª rodada da 
competição, abrindo a 
rodada, Femme e Antes 
do Bar se enfrentam em 
confronto direto pela 

segunda colocação. 
Após a primeira parti-
da, Athléticas e Grama-
dense entram em qua-
dra.

Na segunda-feira 
(09), pela 11ª rodada, 
a líder do campeona-
to, Donna F.F., volta a 
quadra para enfrentar 
a equipe do BlackOut. 
A segunda partida da 
rodada será entre Gera-
ções e Athléticas.

Equipes JD V PG

1º Donna F.F. 5 5 15

2º Antes do Bar 4 3 10

3º Femme 5 3 9

4º Athléticas 4 2 7

5º Gerações 5 2 6

6º BlackOut 4 1 3

7º Gramadense 4 1 3

8º Marista 5 0 0

Toque de Letra
“A” lidera as

competições de 
base em Canela

No último sábado 
(31/08) foi disputada a 3ª 
rodada nos campeonatos 
de futsal Sub-9 e Sub-13. 
Dando início às esportivi-
dades, foi disputada a ca-
tegoria sub-9, na primeira 
partida, a equipe do C.F.A. 
Rico goleou o Toque de Le-
tra “B” por 4 x 1, com gols 
de Guilherme (2) e Henry 
(2) para o Rico e Arthur (1) 
para o Toque “B”. Em se-
guida, Guerreiro e Leodo-
ro de Azevedo empataram 
em 4 x 4, Victor (2), Braian 
(1) e William (1) marcaram 
para o Leodoro de Azeve-
do, os gols do Guerreiro 
foram marcados por João 
Reis (2), Bartolomeu (1) e 
Arthur (1).

Fechando a rodada, 
o líder do campeonato 
Toque de Letra “A” go-
leou o lanterna EducaEs-
portes por 13 x 2. Dudu 
(5), João Victor (2), Fran-
cisco (2), Gustavo (2), 
Tauã (1) e Bernardo (1). 
Os gols de honra foram 
marcados por Luis Antô-
nio (2).

Depois da gurizada 
do sub-9 jogar, foi a vez da 
gurizada do sub-13 entrar 
em quadra. Abrindo a 3ª 
rodada, o EducaEsportes 
goleou o Dante Bertolucci 
por 8 x 2, os gols da vitória 
foram marcados por Ana 
Clara (2), Patrick (1), Igor 
(1), Gabriel (1), Rickson 

(1), Eduardo (1) e Miguel 
(1). Os gols marcados pela 
Dante foram anotados 
para Kauã (1) e Braian (1).

Na segunda partida, 
Gaúcho e Toque de Letra 
“B” fizeram uma partida 
muito equilibrada, que 
terminou em 5 x 5. Rafael 
(1), Richard (1), Érick (1), 
Luan (1) e Cauã (1) mar-
caram para o Gaúcho, os 
gols do Toque “B” foram 
de Matheus (2), Igor (1), 
João Gabriel (1) e Guilher-
me (1). A terceira parti-
da da rodada foi entre o 
líder Toque de Letra “A” 
e Guerreiro. O Toque de 
Letra se mostrou favorito, 
e agora é uma das equipes 
que certamente brigará 
por título. Com 6 gols de 
Matheus, o Toque de Letra 
“A” goleou o Guerreiro por 
11 x 0, o restante dos gols 
foram marcados por Ítalo 
(2), Lucas (2) e Ramiro (1).

Fechando a rodada, 
o Gênios da Bola atrope-
lou o Leodoro de Azevedo, 
aplicando uma goleada 
elástica de 15 x 4. Ander-
son marcou 11 gols, Wes-
ley (2), Pietro (1) e Vinícius 
(1) foram os responsáveis 
pelos gols da goleada. Hél-
ton (3) e Murilo (1) fize-
ram para o Leodoro.

Devido ao feriado de 
07 de setembro, a quar-
ta rodada da competição 
não acontecerá amanhã.
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1. SÚMULA DOS CONTRATOS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2019

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de AGOSTO/2019: CONTRATO NÚMERO 193/2019 
SUMMIT HUB EVENTOS DE INOVAÇÃO EIRELI, CNPJ 10.770.168/0001-30. Inexigibilidade Art. 25 caput. Objeto – Locação de espaço para a Secretaria Municipal da Fazenda e 
Desenvolvimento Econômico, a fim de participar do Evento GRAMADO SUMMIT. Valor – R$ 24.000,000 (vinte e quatro mil reais).Assinatura –01 de Agosto de 2019.Vigência-30 
de Agosto de 2019.CONTRATO NÚMERO 194/2019 BROCKER TURISMO LTDA, CNPJ 00.737.669/0001-60. Chamamento Público 01/2019. Objeto – Patrocínio ao evento “32° 
Sonho de Natal Canela 2019” a realizar-se de 26 de Outubro de 2019 a 12 de Janeiro de 2020, na modalidade APOIADOR II. Valor – R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 
Assinatura –01 de Agosto de 2019.Vigência-12 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 195/2019 VR HOTÉIS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA, CNPJ 32.244.338/0001-
85. Chamamento Público 01/2019. Objeto – Patrocínio ao evento “32° Sonho de Natal Canela 2019” a realizar-se de 26 de Outubro de 2019 a 12 de Janeiro de 2020, na modalidade 
APOIADOR I. Valor – R$ 100.000,00(cem mil reais). Assinatura –01 de Agosto de 2019. Vigência-12 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 196/2019 SKL SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, CNPJ 20.444.629/0001-38.Dispensa de licitação Art. 24 I. Objeto – Contratação para a realização de Laudo de Cobertura Vegetal em uma área 
de 04 (quatro) hectares, quantitativo (censo) para Condomínio Residencial de Interesse Social -RECOMEÇAR. Valor – R$ 13.700,00 (treze mil e setecentosa reais).Assinatura –01 
de Agosto de 2019. Vigência-30 de Setembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 197/2019 ACTUAL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 30.789..472/0001-36. Dispensa de 
licitação Art. 24 II. Objeto – Serviços de avaliação de imóveis, mediante solicitação do CONTRATANTE, para os seguintes fins: Avaliações imobiliárias para fins de desapropriações 
ou revisões dos valores imobiliários, com o objetivo de instruir processos administrativos que tratem sobre contestações de valores adotados pelo Município. Valor – R$ 346,00 
(trezentos e quarenta e seis reais). Assinatura –07 de Agosto de 2019. Vigência-07 de Agosto de 2020.CONTRATO NÚMERO 198/2019 LUCIANO FETTER BERGAMO ME, CNPJ 
17.208.084/0001-56. Dispensa de licitação Art. 24 II. Objeto – Serviços de avaliação de imóveis, mediante solicitação do CONTRATANTE, para os seguintes fins: Avaliações 
imobiliárias para fins de desapropriações ou revisões dos valores imobiliários, com o objetivo de instruir processos administrativos que tratem sobre contestações de valores adotados 
pelo Município. Valor – R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais). Assinatura –07 de Agosto de 2019. Vigência-07 de Agosto de 2020. CONTRATO NÚMERO 199/2019 VIEITEZ 
E SOUZA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME, CNPJ 14.851.112/0001-60. Dispensa de licitação Art. 24 II. Serviços de avaliação de imóveis, mediante solicitação do CONTRATANTE, 
para os seguintes fins: Avaliações imobiliárias para fins de desapropriações ou revisões dos valores imobiliários, com o objetivo de instruir processos administrativos que tratem sobre 
contestações de valores adotados pelo Município. Valor – R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais). Assinatura –07 de Agosto de 2019.Vigência-07 de Agosto de 2020.
CONTRATO NÚMERO 200/2019 NELSON BENETTI, CPF 108.683.640/53. Dispensa de licitação Art. 24 X. Objeto – Locação do imóvel, localizado à Rua Amália Selbach, n° 205, 
Casa 01, Bairro São José em Canela/RS, destinada a aluguel social, para a família da BENEFICIÁRIA Elisângela da Silva. Valor – R$ 800,00 (oitocentos reais).Assinatura –16 de 
Agosto de 2019.Vigência-16 de Fevereiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 201/2019 VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ 
17.856.392/0001-98. Pregão Presencial 06/2019.Objeto – Contratação de mão de obra para assentamento de paralelepípedo, blocos de concreto e colocação de meio-fio nas ruas 
Beco 1 e Rua Armando Chaves. Valor – R$ 14.085,000 (quatorze mil, oitenta e cinco reais).Assinatura –19 de Agosto de 2019.Vigência-17 de Dezembro de 2019.CONTRATO 
NÚMERO 202/2019 ANGELA GRASIELA NAZZI EHMS, CPF sob número 015.167.660-75. Credenciamento 01/2019.Objeto – Contratação de profissionais especializados, para 
prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, profissional especializada em QUIROPRAXIA ABQ 527.Valor – R$ 25,00 (vinte 
e cinco reais)Assinatura –20 de Agosto de 2019.Vigência-20 de Agosto de 2020.CONTRATO NÚMERO 203/2019 T.M CAMARGO VARELA E CIA LTDA, CNPJ 11.750.649/0001-
46. Pregão Presencial 25/2019.Objeto – Contratação de empresa prestadora de serviços de zeladoria e vigilância não armada de bens públicos. Valor – R$ 24.000,00 (vinte e quatro 
mil reais).Assinatura –20 de Agosto de 2019.Vigência-20 de Agosto de 2020.CONTRATO NÚMERO 204/2019 Paulo Port, CPF 255 012 830-34. Dispensa de licitação Art. 24 X. 
Objeto – Locação do imóvel destinada a instalação e funcionamento da extensão da EMEI Ítala Reis. Valor – R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).Assinatura –23 de Agosto 
de 2019.Vigência-23 de Agosto de 2020.CONTRATO NÚMERO205/2019 MARA CINÉIA DA SILVA PACHECO, CNPJ 09.000.733/0001-09. Dispensa de Licitação Art. 24 II. Objeto 
– Serviços de DESCAPOEIRAMENTO em diversas ruas do Município. Valor – R$ 16.950,68 (dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos).Assinatura 
–26 de Agosto de 2019.Vigência-25 de Outubro de 2019. CONTRATO NÚMERO 206/2019 ÁGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 05.704.686/0001-15. Dispensa de 
Licitação Art. 24 I e IV. Objeto – Contratação de empresa para sondagem, revestimento e testes, perfuração, instalação, licença e outorga de poço tubular/artesiano para captação 
de água subterrânea, na localidade do Aterro Sanitário Banhado Grande. Valor – R$ 29.975,40 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos).Assinatura 
–26 de Agosto de 2019.Vigência-25 de Setembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 207/2019 ALVARO CEZAR DE ABREU E CIA LTDA ME, CNPJ 20.486.450/0001-43. Credenciamento 
02/2019. Objeto – Prestação, pela CREDENCIADA ao CREDENCIANTE, de serviços de procedimentos cirúrgicos de esterilização e/ou contracepção de caninos e felinos, bem como 
a implantação de microchip. Valor – Teto Mensal R$15.000,00 (quinze mil reais) que serão divididos entre os credenciados. Assinatura –26 de Agosto de 2019. Vigência-26 de 
Agosto de 2020. CONTRATO NÚMERO 208/2019 ACW COMERCIAL E AGROPECUÁRIA LTDA – EPP., CNPJ sob número 93.914.018/0001-80. Credenciamento 02/2019.Objeto 
– Prestação, pela CREDENCIADA ao CREDENCIANTE, de serviços de procedimentos cirúrgicos de esterilização e/ou contracepção de caninos e felinos, bem como a implantação 
de microchip. Valor – Teto Mensal R$15.000,00 (quinze mil reais) que serão divididos entre os credenciados. Assinatura –26 de Agosto de 2019.Vigência-26 de Agosto de 2020.
CONTRATO NÚMERO 209/2019 RAMIL E UMA PRODUÇÕES LTDA, CNPJ 06.143.436/0001-16. Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto – Contratação do show musical da dupla “Kleiton 
e Kledir” para o evento“32° Sonho de Natal Canela 2019.Valor- R$30.00,00 (trinta mil reais).Assinatura –27 de Agosto de 2019.Vigência-30 de Dezembro de 2019.CONTRATO 
NÚMERO 210/2019 HENRIQUE VALIM DOS SANTOS JUNIOR 99891239004, CNPJ número 31.263.784/0001-74. Pregão Presencial. Objeto – Contratação de empresa 
especializada para execução de serviços de supressão e poda de árvores de grande porte com altura a partir de 28 metros, equivalente a 200 (duzentas) horas-máquina de caminhão 
Munk 28M. Valor-R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais).Assinatura –29 de Agosto de 2019.Vigência-12 de Fevereiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 211/2019 HALDER 
DA SILVA RAMOS-ME, CNPJ 12.111.095/0001-08.Pregão Presencial 36/2019. Objeto – Contratação dos serviços de Assessoria de Imprensa Municipal, Estadual, Nacional e 
Internacional para o 32º Sonho de Natal de Canela. Valor-R$ 33.400,00 trinta e três mil e quatrocentos reais). Assinatura –29 de Agosto de 2019. Vigência-12 de Fevereiro de 2020. 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 099/2019 – LOCALIZA RENT A CAR SA, inscrita no CNPJ sob número 16.670.085/0001-55, Pregão Eletrônico 04/2019. Objeto 
– Fica incluído na prestação de serviços de locação, 1 (um) veículo tipo Sedan 1.4, para SMADSCH. Valor – R$ 1.360,00 (um mil, trezentos e sessenta reais) mensal. Assinatura 
– 02 de agosto de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 296/2018– GARCIA E NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ 17.671.431/0001-82, Tomada de 
Preços 15/2018. Prazo – 22 de Outubro de 2019. Assinatura – 02 de agosto de 2019. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÚMERO 010/2017 – STOPASSOLA 
ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ 31.536.057/0001-33, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Valor – O valor mensal será de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de Agosto 
a Outubro de 2019; O valor mensal de Novembro até a vigência do contrato será R$ 3.525,00 (três mil, quinhentos e vinte e cinco reais). Prazo – 02 de agosto de 2020. 
Assinatura – 02 de agosto de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 170/2018 – ADEPCS – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E SOCIAIS, CNPJ 08.763.582/0001-70, Chamamento Público n.º 07/2018. Prazo – 14 de agosto de 2019. Assinatura – 02 de agosto 
de 2019. QUINTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÚMERO 073/2016 – MARINA SCHLIEPER, CPF 169.135.070-20, Dispensa de Licitação, Art. 24, X. Valor – R$ 
3.776,68 (três mil, setecentos e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos) mensais. Prazo – 31 de janeiro de 2020. Assinatura – 02 de agosto de 2019. SEGUNDO ADITIVO 
AO CONTRATO NÚMERO 212/2018 – VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 02.883.607/0001-92, Pregão Presencial 45/2018. Objeto – Fica incluído na 
prestação de serviços técnicos de videomonitoramento e serviço de monitoramento por alarme, para a Nova Sede da Secretaria da Saúde, Rua João Pessoa. n° 622, Centro. Valor 
– R$ 400,00 mensais. Assinatura – 06 de agosto de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÚMERO 184/2018 – SINDICATO DOS TRABALHADORES 
RURAIS DE CANELA, CNPJ 88.213.327/0001-92, Dispensa de Licitação, Art. 24, X. Valor – R$ 1.550,50 (Hum mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta centavos) mensais. 
Prazo – 01 de agosto de 2020. Assinatura – 06 de agosto de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÚMERO 187/2018 – ODILON RODRIGUES, CPF 
595.051.330-49, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Valor – R$ 1.389,37 (hum mil, trezentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) mensais. Prazo – 03 de agosto de 2020. 
Assinatura – 22 de agosto de 2019. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 021/2016 – CPM LABORATÓRIO PATÓCITO CAXIAS LTDA – EPP, CNPJ 90.481.078/0001-68, 
Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – Aumento no quantitativo de consultas/mês para até 100 consultas/mês. Assinatura – 27 de agosto de 2019. SEGUNDO ADITIVO 
AO CONTRATO NÚMERO 056/2019 – CLEITON SCARIOT THIELE, CNPJ 11.175.111/0001-55, Pregão Presencial 08/2019. Objeto – Fica excluído do presente contrato a prestação 
do serviço de cobertura fotográfica para o evento FEIRA DO LIVRO, o qual ocorreria no período de 10 a 13 de outubro de 2019, devido ao cancelamento do mesmo. Valor – Valor a 
suprimir: R$ 1.750,00 (hum mil, setecentos e cinquenta reais). Assinatura – 27 de agosto de 2019.  PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÚMERO 185/2018– 
ESPÓLIO ANTONIO NATAL DE CASTILHOS, representado pela INVENTARIANTE Aline Oliveira de Castilhos, CPF 814.411.850-20, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Valor – R$ 
6.021,82 (seis mil, vinte e um reais e oitenta e dois centavos) mensais. Prazo – 02 de agosto de 2020. Assinatura – 28 de agosto de 2019. DÉCIMO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 104/2016 – ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA, CNPJ 06.061.646/0001-65, Pregão Presencial 39/2016. Objeto – Ficam incluídos na prestação de serviços de 
transporte de dados, através de fibra ótica visando a transmissão digital para sinais de voz, dados e/ou vídeo, em circuito fechado, o Prédio do CADIE (Centro de Atendimento e 
Desenvolvimento Integral ao Estudante), localizado a Rua Júlio Travi, 1500. Valor – R$ 80,00 (oitenta reais) referente a instalação e R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) mensal por 
ponto de acesso ao Serviço VPN Urbano. Assinatura – 28 de agosto de 2019.

Canela, 06 de setembro de 2019.
Luciano do Nascimento de Melo

Sec. Mun. de Governança, Planejamento e Gestão - Interino

Pedro Augusto Machado Schutz
Diretor do Depto de Suprimentos
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SÚMULA DE EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

O Executivo Municipal, atendendo ao disposto no art. 5º do Decreto-Lei 195/67, torna público 
que efetuará a cobrança da Contribuição de Melhoria referente às obras de pavimentação na via 
descrita abaixo:

EDITAL LOGRADOURO TRECHO LEI MUN.
31/2019 TRAVESSA

DO LAGO
Trecho entre a Avenida do Lago e a Avenida 
Caixa Econômica.

3.537/2014 e 
3.617/2014

32/2019 RUA CHILE Trecho entre a Avenida do Lago e a Avenida 
Caixa Econômica e  entre as Ruas Ignácio 
Saturnino de Moraes e Reomildo Domingos 
Weirich.

3.538/2014 / 
3.618/2014 e 
4.061/2018.

33/2019 RUA COSTA RICA Trecho entre a Avenida do Lago e a Rua Igná-
cio Saturnino de Moraes e entre a Avenida do 
Lago e a Rua Tio Elias.

3.539/2014 / 
3.519/2014 e 
3.776/2016.

34/2019 AV. CAIXA
ECONÔMICA

Trecho entre a Rua Ignácio Saturnino de 
Moraes e a Avenida Palace Hotel.

3.540/2014 e 
3.620/2014

35/2019 RUA DO MÉXICO Trecho entre a Avenida do Lago e a Avenida 
Bela Vista.

3.541/2014 e 
3.621/2014

36/2019 AVENIDA DAS
AMÉRICAS

Trecho entre a Avenida do Lago e a Avenida 
Brasília.

3.542/2014 e 
3.622/2014

37/2019 RUA COLÔMBIA Trecho entre as Ruas México e Bolívia. 3.543/2014 e 
3.623/2014

38/2019 RUA EQUADOR Trecho entre as Ruas México e Bolívia. 3.544/2014 e 
3.624/2014

39/2019 RUA BOLÍVIA Trecho entre a Avenida Palace Hotel e a Ave-
nida Bela Vista.

3.545/2014 e 
3.625/2014

40/2019 RUA PERU Trecho entre a Avenida Palace Hotel e a Ave-
nida Bela Vista.

3.546/2014 e 
3.626/2014

41/2019 RUA PARAGUAY Trecho entre a Avenida das Américas e a 
Avenida Bela Vista.

3.547/2014 e 
3.627/2014

42/2019 AVENIDA BELA
VISTA

Trecho entre as Ruas Curt Mentz e 35,00 m 
após a México e da Curt Mentz até o final.

3.548/2014 / 
3.628/2014 e 
4.062/2018.

43/2019 AVENIDA CA-
NADÁ

Trecho entre a Rua Chile e a Avenida Palace 
Hotel.

3.549/2014 e 
3.629/2014

44/2019 AVENIDA BRA-
SÍLIA

Trecho entre a Rua Augusto Pestana e a 
Avenida Palace Hotel.

3.550/2014 e 
3.630/2014

45/2019 RUA URUGUAI Trecho entre as Ruas Minas Gerais e Europa 
e entre a Avenida Palace Hotel e Rua do 
Oratório.

3.551/2014 e 
3.631/2014

46/2019 RUA MINAS 
GERAIS

Trecho entre as Ruas Reomildo Domingos 
weirich e a Paraíba.

3.552/2014 e 
3.632/2014

47/2019 RUA PARAÍBA Trecho entre a Rua Minas Gerais e a Avenida 
Palace Hotel.

3.553/2014 e 
3.633/2014

48/2019 RUA HONDURAS Trecho entre as Ruas Borbonite e Jacques 
Brierre.

3.554/2014 e 
3.634/2014

49/2019 RUA JACQUES 
BRIERRE

Trecho entre as Ruas Borbonite e Europa. 3.555/2014 e 
3.635/2014

50/2019 RUA ARGENTINA Trecho da Rua Europa até o final. 3.556/2014 e 
3.636/2014

Os Editais completos estão disponíveis no mural de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal 
de Canela e no site do Município www.canela.rs.gov.br.

Canela, 06 de Setembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

SÚMULA DE EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

O Executivo Municipal, atendendo ao disposto no art. 5º do Decreto-Lei 195/67, torna público 
que efetuará a cobrança da Contribuição de Melhoria referente às obras de pavimentação na via 
descrita abaixo:

EDITAL LOGRADOURO TRECHO LEI MUN.

51/2019 RUA FRANÇA Trecho da Rua Europa até o final. 3.557/2014 e 
3.637/2014

52/2019 AVENIDA RIO DE 
JANEIRO

Trecho entre a Avenida Palace
Hotel e a Rua Godofredo Raymundo.

3.558/2014 e 
3.638/2014

53/2019 RUA OSVALDO 
RAFAEL ANGELI

Trecho entre as Ruas Assis Brasil
e a Almirante Tamandaré.

3.559/2014 e 
3.639/2014

54/2019 RUA BENJAMIN 
CONSTANT

Trecho entre as Ruas Almirante
Tamandaré e a Almirante Barroso.

3.560/2014 e 
3.640/2014

55/2019 RUA MARECHAL 
FLORIANO

Trecho entre as Ruas Benjamin
Constant e a Osvaldo Rafael Angeli.

3.561/2014 e 
3.641/2014

56/2019 RUA MAGGIRUTH Trecho entre as Ruas Osvaldo
Rafael Angeli e a do Vermelhinho.

3.562/2014 e 
3.642/2014

57/2019 RUA JOSÉ
BONIFÁCIO

Trecho entre as Ruas Osvaldo
Rafael Angeli e a do Vermelhinho.

3.563/2014 e 
3.643/2014

58/2019 RUA DA CANASTRA Trecho entre as Ruas Eduardo Gans
e Professor Carlos Wortmann.

3.564/2014 e 
3.644/2014

59/2019 RUA PROF. CARLOS 
WORTMANN

Trecho entre as Ruas do Vermelhinho
e a Prof. Frida Maria Haack.

3.565/2014 e 
3.645/2014

60/2019 RUA DA CANELA 
AMARELA

Trecho da Rua Assis Brasil até o final. 3.566/2014 e 
3.646/2014

61/2019 RUA DO CAMBOATÁ Trecho entre as Ruas Assis Brasil e 
Eduardo Gans.

3.567/2014 e 
3.647/2014

62/2019 RUA DO IPÊ
AMARELO

Trecho da Rua Assis Brasil até o final. 3.568/2014 e 
3.648/2014

63/2019 RUA SILVINO
RAFAEL ZANATTA

Trecho entre a Avenida Cônego João 
Marchesi e a Rua Presidente Ernesto 
Geisel.

3.569/2014 e 
3.649/2014

64/2019 RUA PRESIDENTE 
ERNESTO GEISEL

Trecho entre as Ruas Amália Oppitz
e a Silvino Rafael Zanatta.

3.570/2014 e 
3.650/2014

65/2019 RUA MÁXIMO
DOSSIN

Trecho da Rua Amália Oppitz até o final. 3.571/2014 e 
3.651/2014

66/2019 RUA AMÁLIA OPPITZ Trecho entre as Ruas Máximo Dossin
e a Silvino Rafael Zanatta.

3.572/2014 e 
3.652/2014

67/2019 RUA DECI ROMEU 
FRANZEN ZARTH

Trecho entre a Rua Presidente
Ernesto Geisel e a Avenida Cônego
João Marchesi.

3.573/2014 e 
3.653/2014

68/2019 RUA PEDRO INÁCIO 
DE SOUZA

Trecho entre as Ruas Otaviano do
Amaral Pires e a Frederico Lawrenz.

3.574/2014 e 
3.654/2014

69/2019 RUA FREDERICO 
LAWRENZ

Trecho entre as Ruas Pedro Inácio de 
Souza e João de Deus Palhano.

3.575/2014 e 
3.655/2014

70/2019 RUA JOÃO DE DEUS 
PALHANO

Trecho entre as Ruas Otaviano do
Amaral Pires e a Frederico Lawrenz.

3.576/2014 e 
3.656/2014

71/2019 RUA FRANCISCO 
JAQUES GIL

Trecho entre as Ruas Otaviano do
Amaral Pires e a Frederico Lawrenz.

3.577/2014 e 
3657/2014

Os Editais completos estão disponíveis no mural de Publicações Oficiais da Prefeitura Municipal 
de Canela e no site do Município www.canela.rs.gov.br.

Canela, 06 de Setembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

MP move ação de improbidade contra
ex-procurador da Prefeitura de Canela

O procurador de Justiça de Cane-
la, Paulo Eduardo de Almeida Vieira, 
move nova ação de improbidade ad-
ministrativa, desta vez contra o ex-pro-
curador geral do Município de Canela, 
Luiz Fernando Tomazelli.

O ingresso da ação civil pública foi 
no final de agosto, já aceita pelo Judi-
ciário e tramitando na 1ª Vara Judicial 
de Canela.

Segundo o MP – Ministério Públi-
co, quando investido no cargo de pro-
curador geral, de 1º de janeiro de 2017 a 
30 de junho de 2017 e de 1º de julho de 

2017 a 9 de abril de 2019,Luiz Fernando 
Tomazelli feriu a legislação quando pa-
trocinou ações particulares, ou seja, foi 
advogado de particulares. Ocorre que, 
segundo o estatuto da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), os procuradores, 
advogados gerais e dirigentes de órgão 
jurídicos da administração pública não 
podem exercer a advocacia privada.

Em uma das ações, em que Toma-
zelli defendeu o prefeito Constantino 
Orsolin em ação de ressarcimento ao 
erário municipal, o então procurador 
geral chegou a receber verba de ho-

norários., de forma que difere do rito 
constitucional.

Na ação, o MP diz que uma vez 
procurador, Tomazelli deveria zelar 
pelos pagamentos devidos pela Fazen-
da Pública de acordo com a previsão 
legal “e não de forma diversa, em des-
favor” da Prefeitura.  Além disso, o pro-
motor entende que Tomazelli, como 
procurador geral, permitiu que a Pre-
feitura lhe pagasse as verbas de forma 
ágil e não conforme o previsto na lei, 
“mais morosa, mas legal”.

Por fim, além de ferir o estatuto 

da OAB, o MP entende que o ex-pro-
curador violou os deveres da honesti-
dade, imparcialidade e legalidade, in-
correndo na prática de crime e pede 
a condenação de Tomazelli à suspen-
são dos direitos políticos, a proibição 
de contratar com o poder público e a 
perda da função pública (não poder 
ser nomeado em cargo público) por 
três anos, além de multa de até 100 
vezes o valor do seu salário de procu-
rador geral.

A ação encontra-se em processo 
inicial.
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Família agradece 
bombeiros após

salvamento de bebê

O Corpo de Bom-
beiros de Canela rece-
beu uma visita especial 
na última quarta (4), o 
pequeno Joaquim, en-
tão com 23 dias, e seus 
pais Cristiano Meyer e 
Rosimeri de Souza, am-
bos de 32 anos, foram 
ao quartel agradecer 
pelo atendimento que 
salvou a vida do bebê.

Joaquim, com 10 
dias após o nascimen-
to, sofreu engasgo com 
leite materno e parou 
de respirar. A mãe ligou 
193 e recebeu orien-
tações do Sargento de 
Moura, enquanto o pai 
realizou os procedi-

mentos de salvamento. 
Paralelamente a isso, a 
equipe de resgate deslo-
cou à residência e com-
pletou o atendimento.

Hoje, o bebê, mui-
to saudável, é a alegria 
da família. Cristiane 
relatou à reportagem 
que foi atendida rapi-
damente e a guarnição 
também chegou rápido 
à sua residência. “Nós 
só temos que agradecer”, 
disse a mãe, que entre-
gou uma lembrancinha 
do chá de fralda para a 
corporação.

O Sargento De 
Moura se disse feliz 
com a visita. “Este reco-

nhecimento nos dá ‘um 
gás’, nós ficamos muito 
felizes”.

Engasgo
Somente em 2019, 

os Bombeiros de Canela 
já atenderam seis casos 
de engasgo com leite 
materno e em todos o 
procedimento foi um 
sucesso.

No Portal da Folha, 
na internet, e em nos-
sas redes sociais, você 
confere esta matéria em 
vídeo e ainda uma de-
monstração realizada 
pelo Sargento De Mou-
ra de como proceder 
nestes casos.

Sargento De Moura, Rosimeri e Cristiano com o pequeno Joaquim

Procedimento de desengasgue do bebê
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Motorista bate em
veículo e em parede de
residência, em Canela
Neste sábado (31), 

a Brigada Militar de Ca-
nela prendeu dois mo-
toristas que dirigiam 
veículos sob efeito de 
álcool.

Na madrugada, por 
volta da 01h50, a guar-
nição em patrulhamen-
to no Bairro Leodoro 
Azevedo, abordou, na 
Rua Curt Mentz, um 
veículo Corsa, placas 
de Gramado. Foi cons-
tatado que o condutor 
de 20 anos apresentava 
sinais de embriaguez al-
coólica. Ele foi convida-
do a realizar o teste do 
etilômetro que realizou 
0,50mg/l.

No caso mais gra-
ve, por volta das 11h da 
manhã, a guarnição foi 

FOTO: JOSÉ ERMOGENIO RODRIGUES DE SOUZA

O condutor estava embriagado e foi preso em flagrante

acionada para atender 
acidente de trânsito na 
Rua Augusto Pestana, 
área central, onde um 
Toyota/Etios chocou-se 
em um veículo Fiat Sie-
na estacionado e após 
em uma residência. No 
local os Policiais Mili-
tares constataram que 

o condutor, de 51 anos, 
estava sob efeito alcoó-
lico, sendo comprovado 
através do teste do eti-
lômetro, que resultou 
0,61 mg/l. Uma parede 
da casa ficou destruída.

Ele foi preso em fla-
grante e conduzido ao 
presídio de Canela.

Dupla é presa por tráfico de drogas 
próximo ao Parque do Palácio

Na tarde de do-
mingo (01), por volta 
das 15h, a Brigada Mi-
litar de Canela em po-
liciamento no Bairro 
São José desconfiou 
de uma Kombi Bran-
ca, que deslocava pela 
Avenida Dom Guanela, 
próximo ao Parque do 
Palácio, sentido Gra-
mado/Canela.

O veículo, com 
placas de Gramado, foi 
abordado sendo cons-
tatado que dentro es-
tava dois tripulantes, 
o condutor de 40 anos 
e o carona de 21 anos, 
com antecedente por 
posse de entorpecente. 
Ambos revistados, foi 
encontrado nos bolsos 
do carona seis buchas 

de cocaína (6,5 gra-
mas) e 253,5 gramas de 
maconha.

No porta luvas 
do veículo ainda en-
contrado uma grande 
quantia de dinheiro.Os 
dois foram presos em 
flagrante por tráfico de 
drogas e encaminha-
dos ao presídio de Ca-
nela.

Ofício SMGPG/DLC n.º 325/2019

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

SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO 19/2019 – Registro de preços para aquisição de 
Bota Tática para o Corpo de Bombeiros.

PREGÃO ELETRÔNICO 21/2019 – Registro de preços para serviços de recapagem de 
pneus.

PREGÃO PRESENCIAL 52/2019 – Contratação de empresa especializada na pré-produ-
ção, produção e pós produção do evento para os espetáculos “Chegada do Papai Noel” e “Fabri-
ca de Sonhos” da 32º Edição do Sonho de Natal Canela 2019.

PREGÃO ELETRÔNICO 22/2019 – Registro de preços para aquisição de materiais e equi-
pamentos odontológicos.

LEILÃO PÚBLICO 02/2019 – Leilão para venda de bens inservíveis ao Patrimônio Público 
do Município de Canela-RS.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11/2019 - Concessão de direito real de uso, por tempo de-
terminado, do imóvel de propriedade do Município de Canela, local denominado “Parque do 
Pinheiro Grosso”, localizado na RS 466, nº 1701, Km 5,5, Bairro Caracol, Canela/RS, com área 
total de 125.773.07 m².

Informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações 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, 05 de setembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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Menores detidas por
suspeita de prostituição

infantil na Vila Boeira
A reportagem da 

Folha acompanhou, na 
tarde desta quarta (4), 
uma averiguação sobre 
prostituição infantil que 
estaria acontecendo na 
Vila Boeira, em Cane-
la. A denúncia partiu 
de moradores do bair-
ro e ganhou força após 
o vereador Alberi Dias 
relatar o fato em uma 
sessão da Câmara de 
Vereadores de Canela.

As suspeitas eram 
de que, pelo menos, três 
adolescentes, estariam 
utilizando, regularmen-
te, os arredores da pra-
cinha como ponto de 
prostituição. Na tarde 
de quarta, a Polícia Ci-
vil de Canela verificou 
a presença das adoles-
centes no local. Foi feita 
uma ocorrência policial 
e comunicado o Conse-
lho Tutelar, que já tem 
um procedimento aber-
to com relação a estes 
fatos.

Uma das meninas 
tem 13 anos e figura 
como vítima em um 
inquérito sobre abuso 
sexual na Delegacia de 
Canela, sua irmã, de 15 
anos também faz par-

Após serem abordadas, adolescentes foram detidas pela Polícia Civil

te da investigação. Elas 
foram entregues à mãe, 
que relatou à Polícia 
que enfrenta dificulda-

des de conter as adoles-
centes, que nem mes-
mo estão estudando.

A terceira adoles-

cente, de 17, também 
não estuda, e foi entre-
gue ao Conselho Tute-
lar.

Ao perceber a presença da reportagem, as
adolescentes deixaram a praça do bairro
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Trio é preso por 
tráfico de drogas

com grande
quantidade de
entorpecentes

No início da ma-
drugada de segunda-
feira (02), após troca 
de informações com a 
Delegacia de Polícia de 
Canela, a Polícia Civil 
de Gramado intercep-
tou grande quantidade 
de drogas que seriam 
distribuídas a trafican-
tes de Gramado. Na 
ocasião, o veículo ocu-
pado pelos investiga-
dos foi abordado na 
Praça de pedágio de 
Três Coroas, na RS 115. 
Em revista no automó-
vel, foram encontrados 
mais de três quilos de 
maconha, além de cer-
ca de 150 gramas de 
cocaína ainda em pe-
dra, que fracionadas 
renderiam, no mínimo, 
trezentas porções da 
droga para venda no 
varejo. Os três ocupan-
tes do veículo foram 
autuados em flagrante 
por tráfico de drogas e 
associação para o tráfi-
co de drogas.

Conforme se apu-
rou, o trio buscou as 
drogas em cidade da 
região metropolitana, 
sendo os entorpecen-
tes oriundos de facção 
criminosa que busca o 
controle do narcotrá-
fico em Gramado. As 

drogas seriam distri-
buídas a traficantes que 
trabalham para a refe-
rida organização cri-
minosa na cidade. Um 
dos presos ostenta an-
tecedentes por tráfico, 
inclusive já foi preso a 
partir de investigações 
da DP Gramado em 
2018. Outro ostenta an-
tecedentes por roubo. 
O terceiro não ostenta 
antecedentes policiais.

O Delegado Gusta-
vo Celiberto Barcellos, 
titular da DP de Gra-
mado, ressalta a troca 
de informações entre 
as Delegacias de Polícia 
de Gramado e Canela, 
o que foi fundamental 
ao êxito da ação, bem 
como a dedicação dos 
Policiais Civis, que tra-
balharam todo o final 
de semana, deixan-
do seus momentos de 
descanso e lazer para 
atuar com presteza e 
competência no com-
bate ao narcotráfico, o 
que resultou em quatro 
prisões durante o final 
de semana, apreensão 
de um adolescente e 
de grande quantidade 
de maconha (mais de 
quatro quilos), cocaína 
e drogas sintéticas (ecs-
tasy e LSD).
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Homem é preso com espingarda, 
carabina e revólver em Canela

Casal tinha ainda munições e estavam com adolescente no veículo

Na madrugada de 
domingo (01), por volta 
das 2h, a Brigada Militar 
de Canela recebeu uma 
ligação, via 190, que 
na localidade do Pas-
so do Inferno, próximo 
a Estrada da Tubiana, 
ocupantes de uma ca-
minhonete Hilux, cor 
preta, estariam trafe-
gando e efetuando dis-
paros de arma de fogo 
em via pública. Con-
forme o comunicante, 
o veículo estaria des-
locando em direção ao 
centro da cidade.

A guarnição rea-
lizou buscas, sendo o 

veículo, com placas de 
Gramado, visualizado e 
abordado na Rua João 
Pessoa, quase esquina 
com Rua Padre Caci-
que, centro de Canela.

Na camionete es-
tavam quatro pessoas, 
o condutor de 43 anos, 
um homem de 55, uma 
mulher de 29 anos e 
um adolescente de 15 
anos. Em revista veicu-
lar foram encontradas 
três armas de fogo: um 
revólver calibre 44 que 
estava sob os pés do 
menor, uma carabina 
calibre 44 e uma espin-
garda calibre 12 no ban-

co da frente, junto ao 
passageiro.

Ainda, foram en-
contradas 35 munições 
intactas de calibre 44, 
14 munições intactas 
calibre 12, mais de 50 
estojos deflagrados de 
munição calibre 44.

O condutor não 
tinha documento de 
porte das armas, sendo 
preso em flagrante por 
porte ilegal de arma de 
fogo. Também foi ofe-
recido o teste do etilô-
metro que resultou 0,33 
mg/l.
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O próximo 10 de 
setembro será o Dia 
Mundial de Prevenção 
do Suicídio. Em razão 
disso, desde 2015, al-
gumas associações se 
mobilizaram para criar 
o "Setembro Amare-
lo", uma campanha de 
conscientização sobre 
a prevenção ao suicí-
dio. "A ideia é pintar, 
iluminar e estampar o 
amarelo nas mais di-
versas resoluções, ga-
rantindo mais visibi-
lidade à causa", diz o 
movimento, liderado 
por CVV (Centro de 
Valorização da Vida), 
CFM (Conselho Fede-
ral de Medicina) e ABP 
(Associação Brasileira 
de Psicologia).

Segundo a OMS 
(Organização Mun-
dial da Saúde), nove 
em cada dez mortes 
por suicídio podem ser 
evitadas. No Brasil, 32 
pessoas se matam por 

Setembro amarelo alerta
para evitar casos de suicídio

dia. No mundo, há uma 
morte do tipo a cada 40 
segundos. Por isso, o 
movimento é feito para 
mostrar que a preven-
ção é fundamental para 
reverter a situação.

Girassol é símbolo
de campanha
Todas as manhãs o 

girassol parte em busca 
do sol, seguindo a lu-
minosidade insistente-
mente, porque precisa 
dela para crescer e flo-
rescer. Mesmo quando 
o sol está escondido 
entre as nuvens, a flor 
gira persistente, apesar 
da dificuldade, em di-
reção à luz. Em alusão 

a esse comportamento 
da natureza, o giras-
sol foi escolhido como 
símbolo da campanha 
Na Direção da Vida – 
Depressão sem Tabu, 
iniciativa do movimen-
to mundial Setembro 
Amarelo, que tem o ob-
jetivo de abrir o diálogo 
e alertar a sociedade 

sobre o tema.
Os usuários de re-

des sociais serão convi-
dados a postar o ícone 
do girassol para mos-
trar que estão dispostos 
a falar sobre o assunto 
#depressaosemtabu. 
Eles também poderão 
conhecer o site www.
d e p r e s s a o s e m t a b u .

com.br, que traz infor-
mações sobre o tema 
e orientações sobre a 
identificação de com-
portamentos de risco 
em pessoas próximas.

Fora da internet:
caminhada
pela vida
Em Canela, no pró-

ximo dia 18, acontece a 
Caminhada Todos Pela 
Vida e aula de zumba 
(com a educadora físi-
ca Patricia Athaydes), 
aberta à população 
em geral, com início 
às 10h30min, na Praça 
João Corrêa.

Já no dia 24, aconte-
ce a palestra com as psi-
cólogas Ana Luisa Mar-
tinez e Soraya Maihub 
Manara sobre “Acolhi-
mentos das questões da 
Adolescência”. Ainda, 
durante o Setembro 
Amarelo, acontecem 
palestras nas escolas 
para debater o tema.
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Barragem no Paranhana só
será construída com estudo de

impacto ambiental e de vizinha
A Prefeitura de Canela emi-

tiu nota à imprensa, informando 
que a Secretaria do Meio Am-
biente, Urbanismo e Mobilidade 
Urbana acatará a Recomendação 
nº 04/2019, na qual o Ministério 
Público orienta o Município so-
bre a legislação a ser observada 
para o funcionamento de peque-
nas centrais hidrelétricas (PCH). 
No caso, a implantação só pode-
rá ser feita mediante estudo pré-
vio de impacto de bacia hidro-
gráfica, de impacto ambiental e 
de impacto de vizinhança.

O documento também sa-
lienta a necessidade de realiza-
ção de audiência pública e da 
concordância expressa dos mu-
nicípios de Três Coroas e Igreji-
nha, pois eles seriam diretamen-
te atingidos pela implantação de 
atividade de geração de energia 
em uma eventual PCH.

A recomendação leva 
em conta a Lei nº 12.334, de 
20/09/2010, que trata sobre a 
Política Nacional de Segurança 
de Barragens (PNSB), e a Reso-
lução Conama nº 01/86, que exi-

ge estudo de impacto de bacia 
hidrográfica para fins da análise 
do licenciamento ambiental das 
PCHs.

A Secretaria observa tam-
bém que as autorizações de via-
bilidade e de licença ambiental 
para instalação de uma PCH 
dependem de estudo integrado 
de todos os empreendimentos 
localizados na mesma bacia hi-
drográfica.

Hidrelétrica nas Laranjeiras
Desde o início deste ano, a 

possibilidade de implantação 
de uma hidrelétrica de pequeno 
porte, podendo chegar a três, no 
Rio Paranhana, vem causando 
polêmica e enfrentando resis-
tência nas cidades de Três Co-
roas e Igrejinha, chegando a ser 
tema de audiência pública com o 
estado.

Março foi o mês em que o 
assunto esteve mais presente em 
Canela, quando o engenheiro 
responsável pelo projeto esteve 
na região.

A grande reclamação era a 
criação de uma nova barragem 

e que o empreendimento, ou os 
três, além do impacto ambiental, 
estragaria a pista natural de raf-
ting, prejudicando o ecoturismo 
que o esporte oferece.

Até pouco tempo atrás, a 
Prefeitura de Canela apoiava 
o empreendimento, porém, o 
anúncio de que Canela vai acatar 
a recomendação do MP vem no 
momento em que tem novo Se-
cretário de Meio Ambiente (Jack-
son Müller) e que Paulo Tomasi-
ni (que foi secretário municipal 
de Meio Ambiente e  Governan-
ça) está afastado.

Projeto de barragem e 
PCH no Rio Paranhana

FOTO: REPRODUÇÃO

> Edital de Casamento nº 6192 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: DOUGLAS URBANO DA SILVA, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, 
auxiliar de lavanderia, solteiro, domiciliado e resi-
dente na Rua Presidente João Goulart, nº 466, Bairro 
Canelinha, nesta Cidade e NATÁLIA DA SILVA FAES, 
natural deste Estado, nascida nesta Cidade, auxiliar 
de limpeza, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Presidente João Goulart, nº 466, Bairro Canelinha, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

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

Registradora

> Edital de Casamento nº 6193 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: HENRY DIAS BOMM, natural deste 
Estado, nascido nesta Cidade, atendente, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Canela Amarela, nº 
143, nesta Cidade e JENIFER CRISTIANE SCHON-
HORST, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, 
secretária, solteira, domiciliada e residente na Rua 
João Paulo II, nº 42, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 04 de Setembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Prefeitura, Patram e
Polícia Civil fiscalizam

loteamentos  irregulares
A Prefeitura, por 

meio da Secretaria do 
Meio Ambiente, o Bata-
lhão de Polícia Ambien-
tal da Brigada Militar e 
a Polícia Civil realizam 
ações integradas que 
estão em curso no mu-
nicípio de Canela, vi-
sando coibir ocupações 
irregulares e cortes de 
vegetação de constru-
ções em áreas não au-
torizadas e licenciadas.

O secretário de 
Meio Ambiente, Trânsi-
to e Mobilidade Urbana 
Jackson Müller informa 
que essas práticas se 
caracterizam como cri-
me de parcelamento do 
solo (art. 50 da Lei Fede-
ral 6.766/1979), crime 
ambiental (art. 60 da 
Lei Federal 9.605/1998) 
e crime contra a flora 
(art. 38 da Lei Federal 

9.605/1998), com penas 
que variam de um a três 
anos, ou multa, ou am-
bas as penas cumulati-
vamente, sendo passí-
vel de prisão.

As atividades de 
fiscalização realizadas 
durante esta semana 
possibilitaram mapear 
e identificar locais que 
estão servindo para as 
práticas criminosas, 
viabilizando a identifi-
cação dos responsáveis 
para adoção das medi-
das legais cabíveis.

Durante as opera-
ções foram identifica-
dos veículos, moradias 
e responsáveis que 
serão chamados para 
apresentar explicações 
ao órgão ambiental 
municipal, obtendo-
se cópia de contratos e 
documentos para res-

ponsabilização dos en-
volvidos.

As operações in-
tegradas prosseguirão 
nos próximos dias, de 
forma a identificar os 
responsáveis pelos da-
nos causados. A Pre-
feitura solicita a mo-
radores que tenham 

adquirido lotes em 
áreas irregulares que 
procurem a Secretaria 
de Assistência, no De-
partamento de Habi-
tação, e a Secretaria de 
Meio Ambiente, com 
cópia dos contratos e 
demais documentos de 
identificação.

Ação na área dos “Corrêa”, próximo ao São Luiz
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Saúde lança ação para
vacinar trabalhadores do

turismo contra o sarampo
A Secretaria de Saú-

de de Canela lança este 
mês uma ação para va-
cinar trabalhadores do 
setor turístico contra o 
sarampo. Ela acontece-
rá em dois sábados: nos 
dias 14 e 28 de setem-
bro, nas unidades bási-
cas de saúde dos bairros 
Canelinha e Leodoro de 
Azevedo, além do Cen-
tro Materno. A UBS 
Santa Marta não entra-
rá no cronograma devi-
do a obras realizadas no 
local.

Mesmo com a ação 
concentrada aos sába-
dos, é possível se vaci-
nar durante a semana 
(confira horários abai-
xo). Todas as pessoas 
serão avaliadas por uma 
equipe de enfermagem 
antes de realizar a vaci-
nação.

“O Brasil tem regis-
trado surto em 11 esta-
dos. Como o pessoal do 
trade tem contato com 
visitantes, queremos 
nos prevenir”, diz o se-
cretário Vilmar Santos. 
Por isso, a chamada 
“Ação da Tríplice Viral 
– Sarampo + Rubéola 
+ Caxumba” é voltada 

somente à população 
atuante em serviços de 
turismo, como hotéis, 
restaurantes, de trans-
porte, entre outros, in-
cluindo colaboradores 
de todos os setores, 
como recepção e servi-
ços-gerais. O foco são 
as pessoas entre 15 e 49 
anos de idade.

“Estamos organi-
zando esta ação a fim de 
impedir que o sarampo 
se desenvolva na nossa 
região, e vamos alcan-
çar esse objetivo com a 
vacinação. É para evitar 
complicações futuras”, 
alerta a enfermeira res-
ponsável da Vigilância 
Epidemiológica da Se-
cretaria de Saúde de Ca-
nela, Magali Dell Valle 
Cavinato. Segundo ela, 
a região é um atrativo 
para os visitantes, mui-
tos dos quais vêm dos 
estados onde há surto 
de sarampo.

Os trabalhadores 
do turismo mantêm 
contato em hotéis e res-
taurantes, a vacinação 
é fundamental. Como o 
sarampo pode ser trans-
mitido num simples es-
pirro ou contato com 

Quando:
14 e 28 de setembro de 2019
Horário: 8h ao meio-dia e das 13h às 16h
Público-alvo: somente trabalhadores do setor 

turístico, de 15 a 49 anos de idade
Onde: nas UBS Leodoro de Azevedo, Caneli-

nha e Centro Materno
Durante a semana:
Centro Materno Infantil; UBS Santa Marta e 

São Luiz – às terças-feiras
UBS Canelinha e Leodoro de Azevedo – às 

quintas-feiras

gotículas de saliva em 
uma simples conversa 
entre recepcionista e 
cliente ou um aperto de 
mão, a vacinação torna-
se fundamental.

Parques, hotéis e 
pousadas; restaurantes; 
agências de turismo; 
empresas de transpor-
te urbano; vinícolas e 
cachaçarias devem en-

caminhar seus funcio-
nários para vacinação 
nos dias 14 e 28 de se-
tembro. Não é preciso 
ter receio em fazer a va-
cina.

Sintomas: Febre 
acima de 38,5º; Man-
chas vermelhas; Con-
juntivite; Dor de cabeça; 
Tosse; Coriza;  Manchas 
brancas na boca.
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Instituto Tânia 
Zambon promove o 
Celebration Power 
Life em Gramado
A cidade de Gra-

mado, na Serra Gaúcha, 
atrairá entre os dias 4 a 6 
de outubro um público 
de 10 mil pessoas para 
o Celebration Power 
Life, promovido pelo 
Instituto Tânia Zambon 
(ITZ). Considerado o 
maior evento de trans-
formação de equipes da 
América Latina, o Cele-
bration Power Life será 
uma imersão de três 
dias com Tânia Zam-
bon, coach nº 1 do Bra-
sil segundo a RankBrasil 
Recordes, e sua equipe.

Giovanna Anto-
nelli, Dr. Samuel Dal-
le Laste, Rafael Terra, 
Michael Lopes D'Ávila, 
Alex Duarte e Alla Ig-
nashchenkova, além da 
própria Tânia Zambon, 
são os nomes que com-
põem o casting do

Celebration Power 
Life. O evento trará di-
versos conteúdos sobre 
técnicas internacionais 
para vendas, gestão 
de negócios, saúde e 
gestão emocional, en-
tre outras informações 
essenciais para quem 
deseja ter melhores 
resultados pessoais e 

profissionais. A técnica 
"20-70-10", conteúdo 
próprio de Tânia Zam-
bon, que faz aumentar a 
produtividade de equi-
pes, será um dos temas 
compartilhados com os 
participantes.

Tânia Zambon é 
uma das maiores espe-
cialistas em compor-
tamento humano do 
país e reconhecida pelo 
RankBrasil Recordes 
como a Coach de Equi-
pes nº1 do Brasil.

Informações e 
inscrições: www.cele-
brationpowerlife.com.
br/#1#evento.

FOTO: REPRODUÇÃO
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