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PÁGINA 7

Renomado cantor nativista faz show hoje (13), no Espaço 
Canela Rural, iniciando extensa programação cultural

SEGURANÇA • pg. 20 e 22
Apenas em setembro,
11 prisões por tráfi co

POLÍCIA CIVIL • pg. 22
Identifi cada quadrilha 
que cometia roubos
em Canela
Eles utilizavam máscaras,
toucas, e até taco de beisebol

FOTO: REPRODUÇÃO

Brigada Militar faz operação 
Avante Farroupilha em
Canela e Gramado

EMPREENDIMENTO • pg. 3
Havan cada vez mais
próxima de Canela
Representante da rede se reuniu 
com entidade sindical da Região
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Dia do Cliente

 “O homem mais rico não é aquele que
tem mais, mas o que precisa menos”.

O Dia do Cliente 
é comemorado anual-
mente no dia 15 de se-
tembro, no Brasil.

A data foi criada 
para homenagear os 
clientes e estreitar as 
relações entre o comér-
cio e os consumidores. 
Por isso, como forma 
de agradecimento pela 
sua � delidade, além de 
promoções especiais e 
descontos, é promovida 
a distribuição de brin-
des, bem como são fei-
tos sorteios.

O Dia do Cliente 
foi criado em 2003, no 
estado do Rio Grande 
do Sul, pelo empresá-
rio gaúcho João Carlos 

Rego, especialista em 
Marketing e Recursos 
Humanos.

Sua ideia era criar 
uma data diferenciada 
onde os clientes pudes-
sem ser homenageados, 
ajudando a desenvolver 
uma relação de � delida-
de entre os consumido-
res e os comerciantes.

O Dia do Cliente 
foi o� cializado no Rio 
Grande do Sul em 2003, 
mas atualmente já foi 
aprovado em 14 estados 
brasileiros e 167 muni-
cípios.

Os nossos clientes 
são os bens mais pre-
ciosos que temos! Feliz 
Dia do Cliente!

Dia Nacional da Cachaça

Celebrado sempre 
em 13 de setembro, por-
tanto, hoje. 

Esta é uma bebida 
com uma carga simbó-
lica muito grande para 
a cultura e identidade 
brasileira.

A criação do Dia 
Nacional da Cachaça foi 
uma iniciativa do Ins-
tituto Brasileiro da Ca-
chaça (Ibrac), instituída 
em junho de 2009.

Ainda existe um 
projeto de lei do depu-

tado Valdir Colatto que 
foi aprovado pela Co-
missão de Educação e 
Cultura da Câmara dos 
Deputados, em outubro 
de 2010, com o objetivo 
de o� cializar a data.

O dia 13 de setem-
bro foi escolhido em ho-
menagem a data em que 
a cachaça passou a ser 
o� cialmente liberada 
para a fabricação e ven-
da no Brasil, em 13 de 
setembro de 1661.

Esta legalização, no 

entanto, só foi possível 
após uma revolta popu-
lar contra as imposições 
da Coroa Portuguesa, 
conhecida como "Revol-
ta da Cachaça", ocorrida 
no Rio de Janeiro. 

Até então, a Coroa 
Portuguesa impedia a 
produção da cachaça no 
país, pois o seu objetivo 
era substituir esta bebi-
da pela bagaceira, uma 
aguardente típica de 
Portugal.

A cachaça é uma 

bebida alcoólica muito 
apreciada no Brasil, ten-
do como base principal 
a cana-de-açúcar. Atual-
mente, no entanto, exis-
tem diferentes variantes 
da cachaça e com dife-
rentes sabores.

O Brasil produz 
aproximadamente 1,2 
bilhões de litros de ca-
chaça por ano e o maior 
produtor de cachaça no 
Brasil industrial é o esta-
do de São Paulo, seguido 
de Pernambuco, Ceará, 

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

• Na faixa de segurança, motorista, pare! Res-
peite o pedestre.

Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Paraíba. Por sua 
vez, Minas e Rio lideram 
a produção de cachaça 
artesanal.

A cachaça brasileira 
é exportada para mais 
de 60 países, sendo a 

Alemanha responsável 
por aproximadamente 
30% da sua importação.

A cachaça tem em 
média 40% de teor al-
coólico e, atualmente, é 
de� nida como um pro-
duto cultural brasileiro.

Em nossa cidade

Advogada e fotógrafa canelense tem sua
fotografi a selecionada em concurso da OAB

A advogada e fotó-
grafa canelense, Geni 
Stopassola, vai ter uma 
fotogra� a sua integran-
do o calendário a OAB/
RS, que é distribuído a 
advogados de todo o Es-
tado.

A paisagem, clicada 
em Cachoeira do Sul, 
participou do concur-
so cultural, promovido 
pela Caixa de Assistên-
cia dos Advogados RS 
denominado "Super 
bem na foto"e fará par-
te da publicação com 
outras 11 fotogra� as.

Geni Stopassola, 
atualmente divide seu 
tempo entre o direito e a 
fotogra� a, mas é esta úl-
tima que vem ganhando 

espaço e apaixonando a 
pro� ssional. Sua forma-

ção está sendo feita pela 
Escola Câmera Viajante 

- Fotogra� a e Cinema 
de Porto Alegre.
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Havan cada vez mais 
próxima de Canela

Na semana passa-
da, representantes da 
rede de lojas Havan 
estiveram em Canela, 
adiantando as tratati-
vas para sua instala-
ção na cidade. Na pau-
ta, uma reunião com o 
Sindicato dos Comer-
ciários, com o objetivo 

de averiguar questões 
legais, como funcio-
namento em feriados, 
horas extras e piso sa-
larial.

Ainda, o local pre-
tendido pela Havan, a 
loja Lã-Pião Malhas, 
ao lado do Parque 
Temático Mundo A 

Vapor, estampa uma 
faixa de liquidação de 
encerramento de ati-
vidades, o que leva a 
crer que, apesar de 
confirmação oficial, 
tenha acontecido um 
acerto comercial en-
tre os proprietários e a 
Havan.
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Tomasini obtém
decisão favorável
na Justiça e pode

voltar à Prefeitura
Paulo Nestor To-

masini obteve vitória 
em um pedido junto ao 
Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, onde 
conseguiu derrubar a 
medida judicial da Co-
marca de Canela, que o 
mantinha temporaria-
mente afastado da Pre-
feitura de Canela, após 
pedido do Ministério 
Público por suspeita de 
improbidade adminis-
trativa decorrente da 
gestão do contrato de 
recolhimento do lixo na 
cidade.

Em um primeiro 
momento, Tomasini 
acreditava que pudesse 
retornar ao seu cargo, 
Secretário Municipal 
de Governo, ainda esta 
semana, já que, após o 
afastamento judicial, 
ele havia se exonerado 

do cargo. Porém, até o 
fechamento desta edi-
ção, Tomasini ainda 
não havia sido reinte-

grado, já que a Prefei-
tura não havia sido no-
tificada oficialmente da 
decisão.
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

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

Curso: Plantas Alimentícias Não
Convencionais (Panc’s): Coleta, Métodos 
de Análises e Utilização
Data: 5 de outubro de 2019
Horário: sábado, das 8h às 12h e das 
13h30min às 17h30min
Inscrições até 30 de setembro de 2019

Evento: Vamos Falar Sobre: MORTE
Data: 7 de outubro de 2019
Horário: segunda-feira, das 18h30min às 
21h30min
Inscrições até 1º de outubro de 2019.

Curso: Por que Desenvolver Indicadores 
para Gestão de Pessoas? Parceria UCS
e ACIC
Data: 7, 8, 9 e 10 de outubro de 2019
Horário: segunda a quinta-feira, das 19h às 
22h
Inscrições até 1º de outubro de 2019

Após denúncias, Corsan 
está contra a parede

Preocupou, e muito, a verificação 
do lançamento de esgoto cloacal bru-
to na barragem da Vila Suzana, por má 
operação da Estação de Bombeamen-
to da Corsan. O fato foi flagrado pela 
reportagem da Folha de Canela no úl-
timo dia 22 e estampou a capa daquela 
semana.

A Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente esteve no local e coletou 
amostras, enviadas a laboratório para 
análise, comprovando tecnicamente o 
crime ambiental, com índices de po-
luição que ultrapassam em 20 vezes o 
permitido pela legislação, comprovan-
do que a companhia lançava esgoto 
puro na natureza.

Sem conversa na Prefeitura
Ainda na semana passada, repre-

sentantes da Corsan estiveram na Pre-
feitura de Canela e não foram recebi-
dos pelo prefeito Constantino Orsolin. 
De alguns secretários presentes na re-
união, ouviram que o Município não 
vai ser conivente com a maneira que 
a companhia está atuando na cidade.

Saída do extravasor da Estação de Bombeamento,
com esgoto cloacal sendo lançado direto no lago
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Araucárias derrubadas
em área invadida

Novo crime am-
biental foi flagrado em 
Canela, desta vez no 
local conhecido como 
Edgar Haack, área inva-
dida que deve ser regu-
larizada pela Prefeitu-
ra. No final da tarde do 
último domingo (8), a 
fiscalização ambiental 
da Prefeitura de Canela 
flagrou uma derrubada 
irregular de árvores na-
tivas.

Acionada, a Brigada 
Militar chegou ao local 
e flagrou dois homens, 
um deles identificado 

como Claudiomiro, que 
alegou ser proprietário 
da área. O outro, Agnal-
do Lima Borges, o Bu-
gio, já investigado por 
venda de lotes irregula-
res, afirmou que apenas 
emprestou as motosser-
ras.

A fiscalização fla-
grou uma araucária 
recém-derrubada. Os 
homens foram levados 
à Delegacia de Polícia, 
onde foi registrada a 
ocorrência e as motos-
serras foram apreendi-
das.

FOTO: REPRODUÇÃO

Festival gastronômico com renda
revertida para o novo quartel da BM

O Parador Canela reali-
za um Festival Gastronômi-
co, com rodízio de massas 
artesanais e risotos, no pró-
ximo dia 4 de outubro, com 
música ao vivo. Toda a ren-
da será revertida para auxi-
liar na construção do novo 
quartel da Brigada Militar de 
Canela. Ingressos podem ser 
adquiridos no restaurante e 
na BM, ao valor de R$ 100,00.
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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.

Plantão para biometria neste 
final de semana, em Canela
A Justiça Eleitoral 

convoca os eleitores 
de Canela para a rea-
lização do recadastra-
mento biométrico obri-
gatório. O eleitor que 
não comparecer terá 
o título cancelado. Os 
eleitores precisam pas-
sar pela identificação 
biométrica.

O Cartório Eleito-
ral da 65ª ZE, ao qual 
pertence Canela, alerta 
para que esta etapa não 
seja deixada para a últi-
ma hora. Por este moti-
vo, um horário especial 
será aberto neste final 
de semana, dias 14 e 15 
de setembro, das 12h às 
19h.

Para fazer o reca-
dastramento biomé-

trico, basta apresentar 
original do documen-
to de identidade e do 
comprovante de resi-
dência atualizado.

Baixo
comparecimento
Segundo o Cartó-

rio Eleitoral, a procura 
tem sido baixíssima, 
em seis meses, apenas 
6.296 pessoas realiza-
ram o recadastramen-
to. Caso este cenário se 
mantenha, certamente 
haverá muitas filas, a 
exemplo de outros mu-
nicípios em que a po-
pulação deixou para a 
última hora. A Justiça 
Eleitoral salienta, ain-
da, a possibilidade do 
eleitor agendar o seu 

atendimento através do 
site www.tre-rs.jus.br, 
na aba “Eleitor e Elei-
ções”, “Agendamento 
de Atendimento”. É um 
procedimento muito 

rápido, em cerca de 
10 minutos o eleitor é 
atendido e já sai com o 
título na mão, mas,  as 
filas podem torná-lo 
demorado.

Comissão analisa Plano
Diretor de Canela

Foi formada na se-
mana passada, uma 
Comissão Especial de 
Análises do Plano Di-
retor de Canela, que 
está encarregada de 
conduzir estudos para 
adequações. O plano 
estabelece normas de 
ordem pública e in-
teresses sociais que 
regulam o uso da pro-
priedade urbana em 
prol da coletividade, da 
segurança e do bem-es-
tar dos cidadãos, bem 
como o equilíbrio am-
biental.

O Secretário Muni-
cipal de Meio Ambien-
te, Urbanismo e Mobi-
lidade Urbana, Jackson 

FOTO: EDUARDO IDALINO

Müller, coordenará 
este trabalho. A equipe 
conta com o apoio de 
servidores de diversas 

secretarias. Após, as 
propostas de alterações 
e atualizações serão 
encaminhadas para o 

Conselho Municipal do 
Plano Diretor e, poste-
riormente, à Câmara de 
Vereadores.

Aldacir José da Silva assume
cadeira no Legislativo canelense

Na segunda-feira, 
(09), em Sessão Ordiná-
ria que ocorreu de for-
ma itinerante no Centro 
Social Padre Franco, 
no bairro Santa Marta, 
o suplente Aldacir José 
da Silva, mais conheci-
do como “Nego da Elé-
trica”, assumiu o cargo 
de vereador, após Car-

los Oliveira pegar uma 
licença junto a Câma-
ra de Vereadores para 
tratar um problema de 
saúde. Aldacir tem 52 
anos, e teve um total de 
238 votos nas eleições 
de 2016, ocupando as-
sim, a sétima vaga de 
suplente pelo PDT nes-
te mandato.
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Canelense se destaca em prova
de rédeas de Cavalo Crioulo

Marcel Ferraz ficou em quinto lugar em competição nacional

Semana Farroupilha não é 
a mesma sem cavalo Crioulo e 
a Folha de Canela traz um pou-
co sobre uma nova modalidade 
de habilidade no lombo destes 
animais, no qual Marcel Ferraz, 
nascido em Gramado e criado 
em Canela, tem se destacado.

A competição possui duas 
classificatórias para a disputa 
Nacional, uma é realizada no 
Rio Grande do Sul e outra em 
Santa Catarina. Atualmente o 
Movimiento a La Rienda é mais 
tradicional nos estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e 
Paraná.

Ferraz disputou a final na-
cional, ontem (12), em evento no 
Parque Assis Brasil, em Esteio, 
conquistando a quinta coloca-

ção de sua categoria, a Amador 
A, entre 15 competidores. Atual-
mente, ocupa a 9ª posição no 
ranking nacional.

O que é a competição
Criado no Chile há mais de 

70 anos e popularizado na Ar-
gentina há mais de 40, o Movi-
miento a La Rienda chegou ao 
Brasil somente em 2010 quando 
foi disputada a primeira prova 
Nacional na Expointer, em Es-
teio. Hoje, é a principal prova de 
adestramento do cavalo Crioulo 
do Chile e da Argentina. No Brasil 
tem servido como passo inicial e 
teste para ginetes profissionais e 
equinos para futura participação 
no Freio de Ouro.  Esta disputa 
é baseada na doma clássica es-

panhola e testa a habilidade do 
ginete, além da versatilidade do 
animal da raça Crioula.

Semelhante ao Freio de 
Ouro, o Movimiento a La Rien-
da consiste na realização de oito 
movimentos: andaduras, esbar-
rada, troia, oito, volapié, giro 
de patas, desmontar e montar 
e recuo. Todos - alguns apenas 
têm nomes diferentes, também 
ocorrem no Freio, porém na 
competição oriunda do Chile a 
avaliação dos jurados é mais mi-
nuciosa e técnica. Para ganhar a 
prova, o ginete deve demonstrar 
tranquilidade e compenetração 
conveniente para a execução das 
diferentes fases. Vence o que ob-
tiver maior pontuação na soma 
de todas as etapas.

Marcel, montando Jagar,
Crioulo da Cabanha Reservada

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Semana Farroupilha movimentará
o Espaço Canela Rural

Programação tem torneio de 66, shows e palestras
Vem aí mais uma 

Semana Farroupilha de 
Canela, que inicia hoje 
e segue até 20 de setem-
bro.

A maioria das atra-
ções será no Centro, 
no Espaço Canela Ru-
ral, junto ao Centro de 
Feiras, mas haverá dois 
bailes do Parque de Ro-
deios do Saiqui.

Bailes e shows tra-
rão os renomados Luiz 
Marenco, Os Serranos, 
Os Tiranos, Volnei Go-
mes & Grupo Cantando 
o Rio Grande, além de 
Pepeu Gonçalves. Nes-
se quesito, a grade de 
programação se une aos 
artistas locais Marca do 
Tempo e Pontezuela.

O tema da Sema-
na Farroupilha deste 
ano será “Paixâo Côr-
tes – Vida e Obra”, pro-
posto pelo Movimento 
Tradicionalista Gaúcho 
(MTG/RS), mas o even-
to também trabalhará 
subtemas.

Um deles será o 
tema anual proposto 
pelo MTG em 2019: Mu-
lher Gaúcha – 70 anos de 
Inclusão no Tradiciona-
lismo Gaúcho Organi-
zado, suas conquistas e 
participações, que tra-
rá a Canela a escritora 
Márcia Borges. Ela, pri-
meira mulher a assumir 
como patroa do por-
to-alegrense “35 CTG”, 
palestrará no II Fórum 
sobre Cultura Gaúcha, 
que será realizado na 
UCS Hortênsias.

Os outros subte-
mas serão “100 anos de 
nascimento de Gildo de 
Freitas” e “José Mendes: 
45 anos de saudade”, 
com um show especial 
conduzido pela jovem 
Kerolim Acordeonista, 
ao lado do pai Timóteo, 
lembrando os 45 anos 
de ausência de um dos 
maiores artistas gaú-
chos e autor de Para, 
Pedro.

Espaço
Gastronômico
O Espaço Rural será 

transformando em um 
ambiente de convivên-
cia para comunidade 
e turistas. Em uma das 
casas, o grupo Os Ta-
pejaras, vinculado ao 
Piquete de Laçadores 
Zezé Cardoso, criará 
um ambiente tematiza-
do sobre o gaúcho.

Na parte de gastro-
nomia, cinco entida-
des oferecerão iguarias 
aos participantes: CTG 
Querência (cerveja, 
água, refrigerantes, pas-
téis e batatas fritas); Vi-
nícola Granja da Telha 
(sucos, graspa, vinhos 
e quentão); Queda D´Á-
gua (doces, salgados, 
café e chocolate quen-
te), Queijaria Alvora 
Missioneira (tábua de 
frios e queijos coloniais) 
Agroindústria Gabriela 
Chaulet (pães, cucas, 
cuecas viradas e salsi-
chão com pão).

Outro atrativo no 
Espaço Rural será a Fei-
ra Ecológica e Orgânica 
de Canela. A “Feirinha” 
participará da Semana 
Farroupilha oferecen-
do duas programações 
gastronômicas.

Ações Sociais
Nos shows de Luiz 

Marenco (dia 13), Os 
Serranos (dia 18) e Os 
Tiranos (dia 20), quem 
for ao Espaço Canela 
Rural está convidado a 
levar um quilo de ali-
mento não perecível ou 
um litro de leite longa 
vida. O montante será 
distribuído pela Secre-
taria de Assistência, 
Cidadania, Desenvol-
vimento Social e Habi-
tação. A doação não é 
obrigatória para ingres-
so no local.

Outra ação será no 
II Fórum sobre Cultura 
Gaúcha, no auditório 
da UCS Hortênsias. De-
pois da palestra, haverá 
o lançamento do livro A 
Evolução Histórica da 
Mulher Gaúcha, escrito 
com Paulo Roberto de 
Fraga Cirne. O exemplar 
será vendido a R$ 30,00, 

Programação:
A programação comple-

ta e mais detalhes do evento 
você confere no www.portal-
dafolha.com.br, mas, confira al-
guns destaques deste final de 
semana:

13/09 – Sexta-feira
8h20 – Cine Sesc. “Os Se-

nhores da Guerra.” Auditório da 
UCS Hortênsias.

13h30 – Cine Sesc. “Os 
Senhores da Guerra.” Auditório 
da UCS Hortênsias.

19h – Apresentação de 
danças com Os Tapejaras, no 
Espaço Canela Rural.

20h – Abertura oficial no 
Espaço Canela Rural.

20h30 – Show com Luiz 
Marenco, às 20h30, no Espaço 
Canela Rural. Traga um quilo 
de alimento não perecível ou 
um litro de leite longa vida 
para doação.

23h – Baile com Os Tira-
nos, no Parque de Rodeios do 
Saiqui. Ingressos a R$ 20,00, 
com mesas gratuitas. Informa-
ções: (54) 3282.2666 ou Face-
book do CTG Querência.

14/09 – Sábado
8h – Torneio Farroupilha 

de Laço, no Parque de Ro-
deios do Saiqui. Informações 
e inscrições: (54) 3282.2666 ou 
e-mail ctgquerenciadecane-
la@gmail.com

13h – Culinária gaúcha: da 
teoria à prova, no Espaço Ca-
nela Rural, com a Associação 
Ecológica e Cultural de Canela. 
Almoço por adesão: R$ 20,00.

16h – Apresentação de 
danças gaúchas em frente à 
Catedral de Pedra.

18h – I Concurso de Trova 
Campeira de Canela, no Espa-
ço Canela Rural, e show com o 
grupo Marca do Tempo.

15/09 – Domingo
9h – Café de chaleira no 

Espaço Canela Rural. Rodas 
de conversa, oficinas de chás 
e tinturas de ervas, mate, con-
tação de histórias, projeção de 
documentários, envolvendo 
artistas locais, artesanato e 
arte, com a Associação Cultu-
ral e Ecológica de Canela.

15h – Show com o Grupo 
Pontezuela, no Espaço Canela 
Rural.

16h30 – Apresentação de 
danças gaúchas no Espaço 
Canela Rural.

17h30 – Show “Tributo a 
José Mendes”, com Kerolim 
Acordeonista, no Espaço Ca-
nela Rural.

18h30 – Torneio de truco 
e sessenta-e-seis, no Parque 
de Rodeios do Saiqui. Informa-
ções pelo telefone (54) 9 9186 
5493, com Júlio.

com parte da renda des-
tinada ao Projeto Espe-
rança e Paz, de Canela.

O centro
como palco
A partir de pedidos 

por parte da comuni-
dade, a Semana Far-
roupilha de Canela terá 
a maior parte da pro-
gramação no Centro de 
Canela. Além do Espa-
ço Rural, no Centro de 
Feiras, a Estação Cam-
pos de Canella – um 
dos pontos mais impor-
tantes da cidade – terá 
atrações no dia 20 de 
setembro que, somadas 
ao Desfile Farroupilha, 
comporão horas segui-
das de atrações para co-
munidade e visitantes.

Luiz Marenco abre a 
Semana Farroupilha

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Os Tapejaras mostram 
a cultura gaúcha
através da dança
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SAE Hortênsias completa 
quatro anos em Canela

O Serviço de Aten-
dimento Especializa-
do (SAE Hortênsias), 
mantido pela Secretaria 
Municipal de Saúde, 
completa quatro anos 
em Canela. O evento 
comemorativo aconte-
cerá no próximo dia 19, 
quando profissionais de 
vários serviços da rede 
pública de saúde esta-
rão na Câmara Munici-
pal de Vereadores, das 
9h ao meio-dia. Será o 
chamado Abraçar e Po-
si+tivo.

O SAE está em Ca-
nela desde 2015. Ele 
atende soropositivos, 
tuberculosos e pacien-

UBS Central, onde funciona o SAE
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tes com hepatite B e C e 
sífilis, que antes tinham 
de se deslocar a Caxias 
do Sul, onde encontra-
vam a referência mais 

próxima para atendi-
mento a respeito das 
chamadas infecções 
sexuais transmissíveis 
(IST’s). Por ser micror-

regional, além de Cane-
la são acolhidos pacien-
tes de Gramado, Nova 
Petrópolis, Picada Café 
e Linha Nova.

Gastronomia da UCS  
Hortênsias premiada

com o melhor prato em 
concurso na Capital

Três acadêmicos 
do curso de Gastrono-
mia da UCS Hortên-
sias conquistaram o 
título de melhor prato 
do “Peixaria” Desafio 
Gastronômico, realiza-
do na manhã de segun-
da-feira (10), no  foo-
d-coworking Criativos 
Compulsivos, em Porto 
Alegre. O evento reuniu 
equipes de faculdades 
de Gastronomia, cujo 
objetivo era elaborar 
receitas com pescados 
e ingredientes de uso 
comum no Rio Grande 
do Sul.

Além da UCS Hor-
tênsias, concorreram 
equipes da UERGS (En-
cantado), da Uniritter, 
da Unisinos e da IERGS 
Uniasselvi. Todas as re-
ceitas foram julgadas 
por profissionais, em-
presários e gestores da 
atividade de pescado no 
estado.

Na ocasião, os 
acadêmicos Rodrigo 
Mylius, Elyssa Yukary 
e Iraci Brohem, com 
mentoria da professo-

ra Kátia Viana, criaram 
o “ravioli crocante de 
pescado ao molho de 
erva-mate e pralinê de 
pinhão”. O resultado 
dessa iguaria preparada 
com ingredientes típi-
cos do gaúcho serrano 
não poderia ter sido ou-
tro senão a conquista do 
paladar dos avaliadores.

"Foi a minha pri-
meira participação em 
um desafio gastronômi-
co. Foi uma experiência 
marcante. Vencer a com-
petição com o título de 
melhor prato foi mara-
vilhoso”, diz a acadêmi-

ca Elyssa Yukary. “Esse 
tipo de experiência agre-
ga muito à profissão. Vi-
venciar, fazer contatos, 
aprender coisas novas, é 
fundamental. Foi muito 
valioso ter tido a opor-
tunidade de participar 
do Desafio. Mais uma 
vez, a UCS Hortênsias 
participando de algo tão 
positivo para o curso de 
Gastronomia”, comenta 
Iraci Brohem.

Já a professora Ká-
tia Viana, que recente-
mente assumiu a coor-
denadoria do curso de 
Gastronomia da UCS 

Hortênsias, destaca o 
orgulho pela premiação 
em um concurso tão 
renomado. “A partici-
pação nesse evento foi 
de suma importância 
para o aprendizado dos 
acadêmicos. A troca de 
conhecimentos com os 
demais participantes e 
a banca avaliadora de-
monstraram a relevân-
cia de colocar em práti-
ca as competências e os 
conceitos desenvolvidos 
em sala de aula. Esta-
mos orgulhosos com a 
premiação do melhor 
prato", conclui.
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A história do
Happy virou livro! 

Nesse domingo, a 
partir das 15h, a Esta-
ção Campos de Canella 
recebe o lançamento 
oficial de “Happy - A 
história de um cãozi-
nho feliz”. O livro conta 
como ele foi de um ca-
chorrinho sem eira nem 
beira até ser adotado 
pelo Empório Canela 
depois de perambular 
por aí.

O valor integral das 

vendas do livro será re-
passado à ONG Amigo 
Bicho e aplicado em 
ações especiais para o 
cuidado de cães de rua 
de Canela como doa-
ções de ração, castra-
ções e outros cuidados 
veterinários.

Ah, o mascote es-
tará por lá em pessoa, 
ou melhor, em cachor-
ro, para autografar os 
exemplares!
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1º Feira Literária do Ensino
Fundamental da Escola Luiza Corrêa

Pais, alunos e professores interagiram com o material produzido na feira

Na última segun-
da (9), alunos da Esco-
la Estadual de Ensino 
Fundamental Luiza 
Corrêa, participaram 
da primeira Feira Lite-
rária da escola, o proje-
to foi desenvolvido pela 
professora da disciplina 
de Língua Portuguesa, 
Antônia Fernandes, e 
professoras das lingua-
gens, bem como profes-
soras das séries iniciais. 
Participaram alunos do 
1º ao 9º ano.

Neste dia acontece-
ram apresentações de 
música, poemas, teatro 
de fantoche, histórias 
em quadrinhos, xilogra-
vuras, poesia de cordel, 

entre outros trabalhos 
culturais. Exposições 
e oficinas também fi-
zeram parte dos traba-
lhos acerca de uma rica 
literatura brasileira e 
a busca por um mun-
do melhor por meio da 
arte e literatura.

Os familiares, e a 
comunidade escolar, 
puderam acompanhar 
no palco da escola as 
apresentações cultu-
rais. Os alunos de 5º 
ano apresentaram tea-
tro de fantoches com a 
história da “Chapeuzi-
nho Vermelho”. Uma 
paródia da música “Ti-
jolinho por Tijolinho” 
foi feita pelos alunos do 

6º ano. Poesia de cordel 
pelos alunos do 7º ano. 
Já os alunos do 8º ano, 
das turmas A e B decla-
maram poesias dos au-
tores, Mário Quintana 
e Carlos Dummont de 
Andrade, enquanto os 
alunos do 9º ano decla-
maram poesias de Vi-
nícius de Moraes e Ma-
noel Bandeira.

Após as apresenta-
ções culturais, nas salas 
de aula, os familiares 
também puderam con-
ferir os trabalhos ex-
postos, como o “Varal 
de Poesias”, cartazes 
com textos, ilustrações 
e autores trabalhados, a 
literatura de cordel, os 

instrumentos musicais 
confeccionados duran-
te as aulas com mate-
riais reciclados (violão, 
pandeiro, microfone), 
participar de oficinas 
de xilogravuras, mú-
sicas nordestinas e a 
poesia trabalhada em 
versos, valorizando a 
esperança na sua temá-
tica e muito mais.

Todo um contexto 
literário explorado com 
bastante significância 
para o ensino e apren-
dizado na capacidade 
das crianças e adoles-
centes de produção, 
sob uma orientação 
escolar sempre aberta 
a novos pensamentos 

e visões de mundo para 
uma forma mais huma-
na e social.

A Feira Literária 
teve a intenção de mos-
trar como a educação e 
o ensino podem explo-
rar a consciência cul-
tural com criatividade, 
para expor elementos 
como a vida, a escola e 
a família, tendo a im-
portância em cultivar 
valores como a solida-
riedade, humanidade a 
fraternidade e o amor.

“Nós alunos, nos 
sentimos motivados a 
colorir o nosso conteú-
do exposto na Feira, 
valorizando o contexto 
cultural amplo e literá-

rio. Sempre com a im-
portância em abordar 
temas que instiguem a 
consciência social como 
busca de uma socieda-
de mais justa. Trazendo 
a família para a escola, 
para tanto conferir o 
resultado desse apren-
dizado como também 
continuar a sua parti-
cipação lembrada na 
Semana da Família na 
Escola, para que as-
sim, todos continuem a 
aprender juntos”.

*Texto produzido 
pelas alunas Natalia 
Rossa da Silva e Natiele 
Cardoso Rodrigues Pe-
reira

FOTOS:  REPRODUÇÃO



Novos aromas es-
tão perfumando as me-
sas dos cafés da manhã 
e chás da tarde de sete 
pousadas de Canela. 
Tudo porque elas abra-
çaram o conceito da 
10ª edição do Sabores 
de Canela, que dá ên-
fase a tudo aquilo que 
é produzido na cidade. 
Cada participante usou 
da criatividade para 
valorizar a sua presen-
ça no evento, trazendo 
mais diversidade e sa-
bor.

Outra novidade re-
lacionada a participa-
ção dos hotéis e pousa-
das, é que eles também 
estarão no Petit Sabo-
res, que acontece nos 
dias 27, 28 e 29 de se-
tembro, na Praça João 
Corrêa, em um espaço 

onde vão comerciali-
zar seus pratos. Toda a 
renda obtida na venda 
será destinada para um 
projeto social com foco 
na sustentabilidade.

Valorização
do produtor local
e sustentabilidade
“Nós � camos feli-

zes em ver a valoriza-
ção do produtor local 
no evento”, comenta 
Mateus Leidens, super-
visor de A&B do Gran-
de Hotel Canela. Eles 
escolheram morangos 
para criar uma cheese-
cake de frutas verme-
lhas para os seus hós-
pedes. A receita é feita 
pela confeiteira Adelcia 
Schniedger, que há 25 
anos prepara as delí-
cias servidas no hotel.

Vem da Linha São 
João, no interior de 
Canela, as amoras que 
estão na receita pro-
duzida na Pousada 
Blumenberg. Como 
um dos precursores do 
conceito de sustentabi-
lidade na hotelaria da 
cidade, o empresário 
Ditmar Bellmann co-
memora a repaginação 
do Sabores de Canela, 
que propõe esse des-
pertar para a comuni-
dade e para os turistas. 
“Desde 2008, quando 
obtivemos a normati-
zação pelo Sebrae, tra-
balhamos alinhados às 
práticas sustentáveis”, 
recorda.

Já a Pousada do 
Bosque também aprova 
a mudança e foi buscar 
nos ‘ovos das galinhas 
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Novos ingredientes inspiram criações 
de pousadas no Sabores de Canela

felizes’ produzidos no 
interior da cidade pelo 
agricultor Eliézer, o 
ingrediente que falta-

va para o seu bolo de 
banana com nozes. “A 
receita é um clássico do 
nosso café da manhã, e 

ter os produtores locais 
como parceiros é muito 
bom”, revela a proprie-
tária, Cláudia Ho� .

Torta de morangos da Pousada Blumenberg
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Nova pizzaria irá revelar
a magia em Gramado

Quem chega a Gra-
mado pela RS-115 se 
surpreende com uma 
fascinante construção 
que está sendo � nalizada 
ao lado do Lago Joaquina 
Rita Bier. O mistério será 
desvendado em breve 
com a inauguração da 
Hector. Trata-se da nova 
atração turística e gas-
tronômica de Gramado, 
uma pizzaria temática 
que vai literalmente en-
cantar o público, reve-
lando a magia do ilimita-
do mundo da pizza.

Hector oferece a 

oportunidade de sa-
borear seus “discos de 
sabores”, devidamente 
assados com a ajuda de 
criaturas fantásticas em 
um ambiente que busca 
reproduzir uma escola 
de magia. Personagens 
variados irão interagir 
com o público, trans-
formando a experiência 
gastronômica em um 
ritual inesquecível para 
toda a família.

A projeção é atender 
120 mil pessoas por ano 
e criar 50 novos empre-
gos diretos.
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O Espaço Soma Arte 
+ Cultura, de São Fran-
cisco de Paula, recebe 
Ortácio, Borghetti, Sala-
zar & Poty, neste sábado 
(14), a partir das 20h.

Os compositores 
João Ortácio, Pedro 
Borghetti, João Salazar e 
Poty se juntaram inicial-
mente para fazer uma 
série de shows pelo es-
tado com o objetivo de 
apresentar as canções 
que fazem parte de seus 
trabalhos individuais. A 
partir da primeira turnê 
começaram a compor 

uma série de canções 
em parceria, essas novas 
composições já resulta-
ram na gravação de um 
clipe e num EP que está 
em fase de produção. A 
união dos quatro com-
positores visa conectar 
a música independente 
com um público mais 
abrangente, buscando 
dar mais visibilidade aos 
seus novos discos em 
fase de produção e lan-
çamento. Ingressos são 
limitados. Antecipados 
ao valor de R$ 20,00 e na 
hora do evento R$ 25,00.
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:: 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) ::

8 meses da princesinha Antônia

Benjamim Schorr, 6 meses!

2 meses de fofuras da Sofia!Pedro, ensaio de 9 meses

Maria Clara Marcadenti Justen, 3 meses

Layla Ruppenthal cheia de alegria!

FOTO: GABI THEISEN

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: JÊNIFER LAUFFER
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Sonho de Natal 
realiza audições 

para desfile
O 32º Sonho de Na-

tal realiza sábado (14), 
no Salão de Eventos do 
Hotel Klein Ville (Rua 
Melvin Jones, 443) as 
audições para o Desfile 
Mágico de Natal. Das 
9h às 12h e das 14h às 
18h, haverá uma sele-
ção aberta a comuni-
dade canelense com a 
disponibilidade de 60 
vagas mistas. Crianças 
a partir de 7 anos, ado-
lescentes e adultos po-
derão participar.

No mesmo horário 
e local, também ocor-
rerá a seleção para ar-
tistas locais: uma atriz, 

quatro atores, quatro 
pernas-de-pau e 15 bai-
larinos.

A escolha é voltada 
para atores, bailarinos 
e artistas circenses. A 
prova de figurinos para 
todos os selecionados, 
tanto os atores locais 
quanto moradores será 
realizada no domingo 
(15). Mais informações: 
(54) 3282-5190. Os des-
files ocorrem em 30 de 
novembro e 7, 14 e 21 
de dezembro, às 20h.

O 32° Sonho de Na-
tal ocorre de 26 de ou-
tubro de 2019 até 12 de 
janeiro de 2020.
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Alimentos por ingresso
no Mini Mundo este

final de semana
Sábado e domingo 

(14 e 15), das 9h às 17h, 
acontece a 17ª Cam-
panha do Alimento do 
Mini Mundo. Nestes 
dois dias, moradores da 
região e turistas terão 
acesso ao parque em 

troca de um quilo ou 
mais de alimento não 
perecível.

No ano passado 
foram arrecadadas 11 
toneladas de alimentos, 
beneficiando entidades 
e famílias da região.
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52 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Toda orgulhosa, a estilista gramadense
Vera Roloff criou sapato para desfile do

renomado Alexandre Herchcovitch.

Para realizar a 10ª edição do Sabores de
Canela, a Associação Comercial e Industrial – 

ACIC apostou no reposicionamento do evento.
A especiaria canela, que até então era a
principal referência para que os hotéis e
restaurantes apresentassem seus pratos,

cedeu espaço para uma nova conceituação
do evento com participação de produtos 

orgânicos e entre os participantes do 
evento, Renan Strassburger e Danilo Ribeiro 

Dupin idealizadores da Verde Verso.

FOTO: CÁSSIO BREZOLLA

A atmosfera que inspira a criatividade e inovação
tomou conta do complexo cultural e gastronômico
Fabbrica, em Caxias do Sul, por conta da primeira

edição da Mostra ARQART. O trabalho de 31 arquitetos 
da Serra gaúcha foi apresentado na abertura do

evento, nesta quinta-feira (5), em simbiose com as
obras de 29 artistas plásticos gaúchos, que estão

à venda no local, a preços acessíveis, democratizando 
o universo da arte. Em anexo, envio fotos para sua 

coluna do artista visual Lucas Leite e da professora de 
Artes Visuais, Silvana Boone. 

Palestrante Augusto
Viana é especialista
em videomarketing e
o facilitador do novo
treinamento da IDEAL42,
o VSM - Vídeos Sem Medo
que acontece nos dias 12 e
13 de setembro no Museu do
Festival de Cinema de Gramado

Fernando Fries e Lore Reis prestigiaram o happy hour no Armazém 845, ao lado do
empresário Ronaldo Gallas,  em Gramado, no lounfe gastronômico do mercado que
duas vezes ao mês apresenta lançamentos de produtos com fornecedores parceiros

em happy hours para seus clientes.

O emocionado abraço 
do patrono da Semana
Farroupilha do RS em 
2019, Cesar Oliveira e 
do Guardião da Chama 
Crioula de Canela
Moacir Cardoso, na 
Ronda Crioula, na 
noite do dia 10, no 
Parque de rodeios 
Saiqui.
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Fernanda e César à espera
do Francisco

Juliana Muller fazendo parte
do Projeto Permita-se!

O casal Maicon e Liliane na espera
do seu segundo filho, Giovanne

O CEO da Rossi & Zorzanello,
Eduardo Zorzanello, em entrevista

sobre a 31ª edição do Festuris,
para o Portal da Folha

O Diretor André Toledo e
a Fonoaudióloga  Priscilla

Toledo com a pequena Lavínia 
participando do Desfile Cívico.

Pedro Antonio, Mamãe Lívia e Papai
Rafael comemorando seus 3 aninhos numa

festa linda de super-heróis no Planeta Golden

Turma de Dança Cigana da Academia Neusa Martinotto já
nos preparativos para as apresentações do final do ano
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São dias de mais energia, coragem, 
iniciativa e realização. Você pode 
superar coisas antigas, fazer coisas 
novas importantes, tomar decisões 
e dar muitos passos na direção de 
seus sonhos e objetivos. Foco no que 
você mais deseja e confie mais na 
vida. 

É importante olhar para si mesmo 
com mais cuidado e carinho, bus-
cando mais prazer e realização em 
tudo que você fizer. São dias impor-
tantes em sua vida afetiva, com a 
promessa de novidades, mudanças 
importantes, mais profundidade e 
transformações positivas. 

A semana pede para abrir seu cora-
ção para viver mais intensamente 
as relações afetivas. Você pode ter 
uma conversa mais profunda e 
viver alguma coisa muito feliz nessa 
área. Só não deixe sua cabeça brigar 
demais com suas emoções.

Comece revendo sua rotina, a 
agenda, a gestão do tempo. Coloque 
energia em resolver. Dias de opor-
tunidades grandes no trabalho e 
ótimo momento para cuidar melhor 
de você. A comunicação flui tão 
bem que vale a pena aproveitar e 
ter as conversas mais importantes.

Foco nas coisas práticas. Fazendo 
isso, você também terá tempo para 
se divertir. Até porque o céu do mo-
mento pede para você ter momentos 
de lazer e prazer. Além disso, uma 
movimentação importante acontece 
em sua vida amorosa. Permita-se.

É uma ótima semana para cuidar 
mais de perto dos assuntos da casa 
e da família. Estar com seus pais ou 
com seus filhos, acompanhar mais 
de perto a vida dos que você mais 
ama. São dias de mais oportunida-
des, mas com alguma ansiedade e 
uma tensão entre razão e emoção.

Abra-se. A vida quer novidades e 
você pode dar o primeiro passo nessa 
direção. São ótimos dias para viagens, 
estudos, conversas, divulgações, fazer 
contatos e negócios. E também vale 
escolher melhor cada palavra que vai 
utilizar, se preocupando com cada 
detalhe.

Aproveite para seguir em frente, 
tomar decisões importantes, fazer 
com que as coisas aconteçam em sua 
vida. Vale mudar de padrão, começar 
coisas novas, fazer o que for mais im-
portante pra você. Abra seu coração 
para novidades afetivas e permita-se 
ser mais feliz, confiando mais.

Faça mais do que você gosta, 
mostre-se mais. Mas cuidado com o 
egoísmo e para não passar por cima 
das opiniões e necessidades dos 
outros. O céu da semana pede para 
escolher as melhores companhias e 
compartilhar mais.

Dias de ganhos e resultados! Como 
você gosta. São ótimos dias para 
colocar mais energia no que é mais 
importante para você. Organizar 
sua vida financeira também trará 
uma boa sensação emocional. São 
ótimos dias para sentar e planejar o 
seu futuro.

Dias maravilhosos para estar com 
amigos. Mesmo no trabalho, tudo 
que você fizer com grupo, em 
equipe, dará mais resultados. Estar 
com as pessoas é mais estimulante. 
São dias de resultados concretos e 
a percepção bem clara sobre o que 
está ou não está funcionando. 

Um ótimo momento para colocar 
mais energia nas coisas que você 
mais gosta. Corra atrás dos sonhos e 
projetos mais essenciais. É hora de 
pensar mais no propósito, na mis-
são de vida, na realização pessoal. 
São bons dias para as relações, mas 
com alguma carência extra. 

HORÓSCOPO DA FOLHA
*Comunicamos o falecimento do Sr. João Braga
da Silva Filho, aos 73 anos, residente do bairro
Canelinha na cidade de Canela. Seu corpo foi
velado na capela 02 do CEPA , e o sepultamento
dia 03/09 no Cemitério Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Cinira
do Carmo Carrate de Mesquita, aos 94 anos,
residente do bairro Planalto, de Gramado.
Seu corpo foi velado na capela do Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias, o sepultamen-
to dia 02/09 no Cemitério Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Isabel
Jung, aos 61 anos, residente na cidade de Canela. 
Seu corpo foi velado na capela 02 do Centro, e 
sepultado no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Adão
Pereira de Souza, 62 anos, residente na cidade
de Canela. Foi velado na capela 01 do Centro,
e sepultado dia 04/09 no Cemitério Municipal.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Maria
de Freitas Martins, aos 90 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias,
e o sepultamento dia 05/09/2019 as 10:00 no
Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Leonor
Cardoso Port, aos 91 anos, residente na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias,
e o sepultamento dia 05/09/2019 as 15:30 no
Cemitério Municipal de Canela.

* Comunicamos o falecimento do Sr. Osvaldo
dos Santos Martins, aos 65 anos, residente na 
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 
01 do Centro, e o sepultamento dia 01/09/2019
as 16:30 no Cemitério Municipal de Canela.

* Comunicamos o falecimento da Sra. Sirlei
Juhn Pereira, aos 62 anos, residente na cidade 
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do 
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias,
e o sepultamento dia 01/09/2019 as 15:30 no
Cemitério Municipal de Canela.

* Comunicamos o falecimento da Sra. Elvira
Maria de Oliveira, aos 91 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias, e o sepultamento dia 31/08/2019 as 
09:00 no Cemitério São Lourenço de Gramado.

*Comunicamos o falecimento do Sr. José
Honório da Rosa, aos 67 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na
capela 02 do São Lucas, e o sepultamento dia 
30/08/2019 no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Marcos
Antônio de Freitas, aos 47 anos, residente
na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na
capela 01 do Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias, e o sepultamento dia 30/08/2019
as 15:30 no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Arneste
Freitas dos Santos, aos 57 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela
02 do Bairro São Lucas, e o sepultamento dia 
06/09 as 16:00 no Cemitério Municipal de Canela.

> Edital de Casamento nº 6194 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: ENDELAR JOSÉ RENOSTO, natu-
ral deste Estado, nascido na Cidade de Marau, mar-
ceneiro, divorciado, domiciliado e residente na Rua 
Otaviano Amaral Pires, nº 125, nesta Cidade e ED-
MARA BRITO DE ALMEIDA, natural deste Estado, 
nascida na Cidade de São Francisco de Paula, do lar, 
solteira, domiciliada e residente na Rua Otaviano 
Amaral Pires, nº 125, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

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

Registradora

> Edital de Casamento nº 6195 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: JOÃO ALÉX GIL DA SILVA, natu-
ral deste Estado, nascido na Cidade de Palmares do 
Sul, gerente, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
Júlio Travi, nº 1401, nesta Cidade e ANDREIA NUNES 
FERREIRA, natural deste Estado, nascida na Cidade 
de Palmares do Sul, microempreendedora, divor-
ciada, domiciliada e residente na Rua Júlio Travi, nº 
1401, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 09 de Setembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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TRANSITORIO

(?)
Esteves,
bailarina
gaúcha

(?) Solano,
ator de
"Pega

Pega" (TV)

Moscas u-
sadas em
pesquisas
genéticas

Bem-te-
(?): ave 
de canto
peculiar

Colar (?),
ritual do

formando

Articula-
ção do bra-
ço com o
antebraço

Age 
como o

filantropo

Tele-
prompter 
(abrev.)

Mentor 
de Platão
(Filosofia)

A ocasião
que exige
formalida-
de e pompa

Papel 
do líder

Triture
com os
dentes

Deserto
habitado

pelos
berberes

Foco do 
espectador
no cinema

Sulcar 
(o terreno)
antes da 

semeadura

Site que
organiza

vaquinhas
virtuais

O interior
do osso
das aves

Tancredo
Neves,
político
mineiro

(?) caseiro,
remédio
contra a
dengue

Carro, em
inglês

Égua jovem, que
ainda não foi domada

Obcecado por
grandiosidades

Canoa feita de um
tronco de árvore
escavado (bras.)

Serviço oferecido a estudantes que prestarão
exames como o Enem

(?) de Deus: é
negada pelo ateu

Miles (?),
jazzista
Poemas
líricos

Capital do
Uruguai
Divisões

de estádios

Louco,
em inglês

Autor
(abrev.) 

Armação
de óculos
Reservas
no hotel

Remo, 
em inglês

Rente;
rasante

Desejo do 
possessivo
Elogio; lou-
vor (fig.)

Sistema 
do iPhone

Expressão
em fotos
Calores
intensos

A ideia que
incentiva
as pes-

soas a se
revoltar

(fig.)

Breve;
efêmero

(?) Drácula: persona-
gem

fictício
de Bram
Stoker
(Lit.)

Centro 
da liturgia
na igreja

3/car — mad — oar. 4/ulna. 7/catarse. 10/drosófilas.

Santina Oliveira será 
a guardiã da Chama 

Crioula em 2020
A Ronda Crioula integrou a comunidade

tradicionalista de Canela e recebendo
convidados ilustres

O prefeito munici-
pal Constantino Orso-
lin e o patrão do CTG 
Querência Gilnei do 
Nascimento retiraram 
uma centelha do Fogo 
da Pátria, no último 
dia 7 de setembro, em 
solenidade em frente a 
Prefeitura Municipal. 
De lá, um grupo de ca-
valarianos seguiram 
ao Parque de Rodeios 
Saiqui, onde ocorreu 
a abertura oficial da 
Ronda Crioula, que 
neste ano teve como 
guardião, o tradiciona-
lista, Moacir Cardoso.

O homenageado 
Moacir Cardoso, agra-
deceu e falou a respeito 
da importância desta 
homenagem, sempre 
enfatizando que nada 
se faz sozinho, citando 
várias pessoas que fa-
zem parte de sua his-
tória, afirmando que 
“ser escolhido Guar-
dião da Chama Crioula 
da Ronda, em Canela, 
para mim está sendo 
um momento marcan-
te na vida, e que ficará 
registrado na minha 
memória para sempre. 
Falo e repito, que estou 
compartilhando essa 
homenagem, com os 
meus amigos e amigas 
que estiveram ao meu 
lado na minha trajetó-
ria tradicionalista”.

César Oliveira, músico nativista e Patrono
da Semana Farroupilha 2019 do Rio Grande

do Sul, foi uma das presenças do evento

Na noite de terça-
feira, 10, o Patrono da 
Semana Farroupilha 
2019 do Rio Grande 
do Sul, César Oliveira, 
esteve prestigiando a 
Ronda Crioula de Ca-
nela e o guardião Moa-
cir, seu amigo pessoal.

Do dia 7 a 12, pi-
quetes de laçadores da 
cidade serviram janta-
res de boia campeira e 
ocorreram tertúlia com 
a participação de músi-
cos canelenses e públi-
co presente.

A Guardiã da Cha-
ma Crioula 2020 será 
Santina de Oliveira, 

matriarca da família 
que tanto faz pelo CTG 
Querência. O trasla-
do da Chama, do Par-
que de Rodeios para 
o Centro de Eventos 
onde ocorrerá a Sema-
na Farroupilha, será às 
18h30min, de hoje (13).

No dia 20, data 
magna para o povo 
gaúcho, o CTG Que-
rência coordena uma 
Missa Farroupilha, às 
10h, na Igreja Matriz 
e Desfile Farroupilha, 
saindo às 14h, do Par-
que de Rodeios, pas-
sando pelo centro da 
cidade.

FOTO: DIEGO SANTOS

Canela realiza 4º Encontro de 
Sementes e Mudas Crioulas

O 4º Encontro Municipal de Sementes e Mudas 
Crioulas de Canela ocorreu no último sábado (7), 
no Espaço Canela Rural, em parceria com a feira da 
Associação Ecológica e Cultural de Canela. O even-
to vem sendo realizado anualmente em feriados, 
para possibilitar maior engajamento do público, e 
conta com participação de agricultores, sitiantes e 
moradores do meio rural de Canela e outros mu-
nicípios da região. As pessoas que passaram pelo 
evento contribuíram com mudas e sementes varia-
das, incluindo abóbora estrela, choclo, cana-ripa, 
cará, variedades de feijão, aipim, milho e pipoca, 
crotalária e mucunas, entre outras.
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PROCURO uma pessoa 
para cuidar de uma 
senhora idosa em tempo 
integral. Interessados 
entrar em contato: (54)
98103.5329
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VENDO Máquina de 
Fazer Telas. R$ 5 mil à 
vista. Motor Caracol e 
todas as ferragens.
Mais informações:
99197.2789.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALUGO Apartamento com dormitório de casal, sala e 
cozinha geminada, banheiro, todo mobiliado. DIRE-
TO 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

Oferta Especial Serra e Lar Imóveis:

• Apartamento JK mobiliado, sem
garagem, ótima localização. Aluguel

R$ 1.000,00 mais taxas.

• Apartamento, com 01 dormitório, mobiliado
sala e cozinha conjugadas, banheiro, sem
garagem. Aluguel R$1.100,00 mais taxas.

Localizados na Rua Papa
João XXIII, 95, Centro.
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Comissão busca
esclarecimentos sobre

intervenção do HCC
A comissão cria-

da por requerimento 
do vereador Jerônimo 
Terra Rolim e que pos-
sui o vereador Jonas 
Bohn Bernardo como 
Presidente, o vereador 
Rolim, como vice-pre-
sidente e o vereador 
Merlin Jone Wulf, como 
Relator, esteve em reu-
nião com o interventor 
do Hospital de Carida-
de de Canela (HCC) na 
última semana.

A comissão reali-
zou diversos questio-
namentos, querendo 
saber especialmente 
o que está sendo to-
mado de medida para 
diminuir a espera do 
atendimento e custos, 
pois o município tem 
dinheiro para injetar no 
hospital.

"O HCC está tendo 
altos valores com exa-
mes de imagem, que es-
tão sendo realizados em 
Gramado", alega o in-
terventor, que pretende 
colocar um laborató-
rio de imagens dentro 
do hospital, na parte 
que era hemodiálise, 
reduzindo o custo dos 
exames. O interventor 
ainda garantiu que não 
haverá atraso de salário 
nem do pagamento do 
décimo terceiro.

Além disso, foi con-
firmado aos vereadores 
que não existe o medi-
camento destinado ao 
infarto, o que deixou 

a comissão bastante 
apreensiva.

Em nome da Co-
missão será feito um re-
querimento para que o 
Executivo compre esse 
medicamento imedia-
tamente. O interventor 
Vilmar Santos, Secretá-
rio de Saúde de Canela, 

se comprometeu em 
emitir uma cópia para 
a comissão de vereado-
res do relatório que está 
sendo enviado para o 
Ministério Público.

Os vereadores es-
peram que os custos 
possam reduzir e que 
quando terminar a in-

tervenção, quem assu-
mir a Direção do hos-
pital possa manter o 
mesmo padrão de aten-
dimento, pois a prefei-
tura injetando livre di-
nheiro atualmente não 
será a mesma realidade 
de uma associação que 
assumir.
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Redecker destina R$ 300 
mil para a saúde de Canela

A Administração Municipal re-
cebeu mais uma boa notícia nos úl-
timos dias. Canela foi contemplada 
com mais uma destinação de emen-
da do deputado federal Lucas Redec-
ker(PSDB), desta vez, o repasse foi de 
R$ 300 mil. O deputado é um grande 
parceiro de Canela e atendeu a solici-
tação do vice-prefeito Gilberto Cezar, 
também do PSDB, que conversou 
com o deputado sobre as demandas 
da cidade e destacou a necessidade 
de investimentos altos que a área da 
saúde demanda. 

Visitando a cidade no último sá-
bado (07), Lucas Redecker destacou 
que "agora como deputado federal é 
o momento de trabalhar ainda mais 

para retribuir os votos que fiz em 
Canela e a consideração que a cida-
de sempre me prestou." O deputado 
ainda parabenizou o trabalho que o 
partido vem realizando na cidade e 
salientou que este é o início de uma 
grande parceria onde pretende, atra-
vés do seu gabinete em Brasília, aju-
dar cada vez mais Canela.

O montante, que já está na conta 
da prefeitura de Canela, poderá ser 
administrado dentro da saúde muni-
cipal, da forma que a gestão preferir, 
podendo ser aplicado na realização 
de exames, procedimentos e consul-
tas, investidos em Unidades básicas 
de Saúde (UBS) ou até mesmo no 
hospital da cidade.
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Nascimentos no HCC
no mês de Agosto/2019

DATA NOME DA MÃE                  SEXO DO BEBÊ

02 • Agosto • 2019 Sabrina Moreira Pacheco Menino

04 • Agosto • 2019 Charlene Moura Telles Menina

04 • Agosto • 2019 Gisele de Moraes Palhano Menina

05 • Agosto • 2019 Kimberly Deon Machado Menina

06 • Agosto • 2019 Prisciane Aparecida Pedroso S. Menina

06 • Agosto • 2019 Morgana Borba da Silva Menino

06 • Agosto • 2019 Julia Taline Lazaretti Finger Menina

08 • Agosto • 2019 Bianca da Silva Wulff Menina

12 • Agosto • 2019 Joseane dos Reis da Silva Port Menino

12 • Agosto • 2019 Edineia da Silva Lima Menina

12 • Agosto • 2019 Teodora Schweig Menina

12 • Agosto • 2019 Carine do Nascimento Fogaça Menino

13 • Agosto • 2019 Queli Siziane Machado Maggio Menina

13 • Agosto • 2019 Gisele da Cruz Machado Menina

16 • Agosto • 2019 Alexandra Soares Chaves Menino

19 • Agosto • 2019 Marcia Englert Menina

20 • Agosto • 2019 Almira Rodrigues Velho Menina

20 • Agosto • 2019 Carolina Albino de Abreu Brito Menina

21 • Agosto • 2019 Giovana Borba Ramos Menina

24 • Agosto • 2019 Jaine de Almeida Hermenegildo Menina

24 • Agosto • 2019 Elaine de Oliveira da Silva Menino

25 • Agosto • 2019 Pamela Oliveira da Cruz Menina

25 • Agosto • 2019 Tamires dos Santos Varela Menina

25 • Agosto • 2019 Jaciara de Brito Alves Menino

26 • Agosto • 2019 Franciele G. de Macedo Reis Menino

27 • Agosto • 2019 Andressa Ferreira Joaquim Menina

31 • Agosto • 2019 Caroline Damares Ternus Pires Menina

Ofício SMGPG/DLC n.º 333/2019

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

EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 15/2019 
-  Aquisição de uma Estação Total.       Abertura 30.09.2019 as 
14:00 horas. Valor estimado R$ 51.980,00.

Informações poderão ser obtidas no Departamento de Lici-
tações 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, 12 de setembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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Buxa Bikes
participará

da Copa RS em 
Três Coroas

A Equipe Buxa Bi-
kes DH Team participa-
rá da Copa RS, evento 
de Mountain Bike Do-
wnhill, que acontecerá 
nesse final de semana, 
dias 14 e 15 no Parque 
das Laranjeiras em Três 
Coroas. O parque fica a 

13 quilômetros do cen-
tro de Canela e pode ser 
acessado pela rodovia 
Arnaldo Oppitz.

A equipe convida os 
entusiastas do esporte 
para assistir a competi-
ção e sentir a adrenali-
na.

FOTO: REPRODUÇÃO

Instituto do Câncer Infantil
realiza 22ª edição da Corrida

pela Vida de Gramado
A Corrida pela Vida, 

que tradicionalmente 
sai de Porto Alegre com 
destino à Gramado, já 
tem data para sua 22ª 
edição. Hoje, 13, o Ins-
tituto do Câncer Infan-
til (ICI) realiza o evento 
que integra o calendá-
rio de ações em come-
moração ao Setembro 
Dourado.

Assim como em 
2018, além dos 140 km 
percorridos pelos atle-
tas maratonistas, a co-
munidade de Gramado 
ainda fará um percurso 
adicional de 500 km em 
esteiras no ExpoGrama-
do.

O evento que acon-
tece nos dias 13 e 14 de 
setembro é dividido em 
duas etapas. A primei-
ra acontece hoje com o 
acendimento da tocha 
da Corrida pela Vida. A 
cerimônia será realiza-
da simultaneamente na 
sede do ICI e no Expo-

Gramado.
Pacientes assistidos 

pelo instituto partici-
parão da ação e darão 
a largada para que os 
atletas iniciem o reve-
zamento. Já no sábado a 
segunda etapa envolve 
a comunidade: enquan-
to a tocha vem para a 
Serra Gaúcha, são rea-
lizadas as caminhadas 
de conscientização nas 

esteiras.
Como uma jornada 

de gratidão, a Corrida 
pela Vida de Gramado 
homenageia a luta das 
crianças e adolescentes 
que enfrentam o cân-
cer, as que já superaram 
a doença e a todas suas 
famílias, além de divul-
gar o trabalho do Insti-
tuto do Câncer Infantil 
e reforçar sobre a im-

portância do diagnós-
tico precoce do câncer 
infantojuvenil.

A cerimônia do dia 
13 será exclusiva para 
convidados na sede do 
ICI (Rua São Manoel, 
850), mas a atividade 
do dia 14, no Expogra-
mado, será aberta ao 
público. As camisetas 
do evento poderão ser 
adquiridas no dia.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA Nº 06/2019

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, 
República Federativa do Brasil, no uso de suas atribuições le-
gais, em conformidade com o disposto o art. 36, §5º da Lei 
Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, torna público 
a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 25 de setembro 
de 2019, com início às 16 horas, no Plenário Cyro Soares San-
der, para APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO EM 
SAÚDE – 2º QUADRIMESTRE DE 2019.

1. LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Plenário da Câmara 
Municipal de Vereadores, Rua Dona Carlinda, 485 - Canela.

2. DATA E HORÁRIO: Início às 16 horas do dia 25 de setem-
bro de 2019.

Atendendo a princípios da Administração Pública, consagra-
dos em textos legais, fazemos chamamento público para as-
sistir a audiência.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
12 DE SETEMBRO DE 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Alunos da Academia de Arte e
Cultura participam de ação especial

em agradecimento aos patrocinadores
Os alunos da Aca-

demia de Arte e Cultura 
tocaram corações em 
Canela no último final 
de semana de agosto. 
Um coral feito de crian-
ças e adolescentes que 
participam do proje-
to social realizou uma 
ação especial em agra-
decimento aos patroci-
nadores.

As empresas Re-
demac Madeiras Cara-
col, Brocker Turismo, 
Mãos do Mundo, Piva 
Magazine e Mundo a 
Vapor receberam a vi-
sita do grupo que ani-
madamente entoou o 
refrão da música cria-
da especialmente para 
a iniciativa "Estamos 
aqui pra demonstrar 
que os sonhos são pos-
síveis se você acreditar". 
A manhã chuvosa de 
sábado não intimidou 

os pequenos, cerca de 
80 alunos participaram 
da ação que foi bati-
zada de "Nosso Dia de 
Gratidão". Atualmente, 
o projeto atende 120 
crianças e adolescentes.  

Para Julia Ramos, 
de 15 anos, que entrou 
para o teatro na AAC há 
5 anos e hoje faz parte 
do Grupo Experimen-
tal, a ação foi muito im-
portante como forma 
de agradecimento aos 
patrocinadores. "Somos 
gratos por eles estarem 
nos proporcionando a 
oportunidade de ter-
mos esse contato que é 
tão importante com a 
arte", afirma. Julia ain-
da acrescenta: "Além de 
fazer novas amizades, 
o projeto me motivou a 
acreditar em mim mes-
ma e que sim, eu sou ca-
paz."

Sobre a Academia 
de Arte e Cultura
O projeto social 

Academia de Arte e 
Cultura transforma a 
realidade de crianças e 
adolescentes de Cane-
la, oportunizando aulas 
gratuitas de diferentes 
modalidades artísticas 
para alunos da rede pú-
blica de ensino. Desde 

2012, a iniciativa já rece-
beu mais de 400 jovens 
e, atualmente, atende 
120 alunos entre 7 e 16 
anos que têm a oportu-
nidade de estimular seu 
desenvolvimento pes-
soal e artístico em seis 
modalidades: ballet, ar-
tes visuais, teatro, acro-
bacia aérea, técnica vo-
cal e acrobacia de solo.
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Definidas as equipes que 
disputarão as semifinais 

do Futsal Feminino
Na última sexta-fei-

ra (06), foi disputada a 
10ª rodada do Campeo-
nato Municipal de Fut-
sal Feminino. Abrindo 
a rodada, o Antes do Bar 
empatou com o Femme 
em 4 x 4, Gabriela (3) e 
Ana Cristina marcaram 
os gols da equipe, os 
gols do Femme foram 
marcados por Kariny 
(2), Pâmela Alves (1) e 
Luciane (1). Na segun-
da partida da rodada, 
a equipe Athléticas go-
leou o Gramadense por 
3 x 0, Milena (2) e Nar-
léia (1) marcaram os 
gols da vitória.

Na segunda-feira 
(09), foi disputada a 11ª 
rodada da competição. 
A líder da competição, 
Donna F.F., bateu o 
Blackout por 1 x 0, Jés-
sica marcou o único gol 
da partida. Com a vitó-
ria, a equipe do Donna 
chegou a 18 pontos em 
18 disputados, manten-
do os 100% de aprovei-
tamento. Na segunda 
partida da rodada, a 
equipe do Athléticas 
goleou o Gerações por 
5 x 2, Milena (2), Narléa 
(1), Bruna (1) e Carine 
(1) marcaram os gols da 
vitória, Elisandra (1) e 
Helena (1) descontaram 
para o Gerações.

A 12ª rodada da 
competição foi dispu-
tada na última quarta-
feira (11), onde a equipe 
do Blackout se despediu 

da competição ao bater 
o Marista por 13 x 2. Os 
gols da equipe derrota-
da foram de Evelin (1) e 
Manoela (1). A equipe 
do Blackout teve Júlia 
(10) como destaque, a 
atleta marcou 10 dos 
13 gols marcados na 
vitória, para comple-
tar o placar, Midiã (3) 
marcou um hat-trick. 
Ambas as equipes não 
conseguiram a classi-

ficação. A equipe do 
Marista ainda joga uma 
última partida. Fechan-
do a rodada, o Antes do 
Bar bateu o Gramaden-
se por 3 x 2, chegando a 
vice-liderança do cam-
peonato. Os gols da vi-
tória foram marcados 
por Gabriela (2) e Laris-
sa (1). Michele Pinto (1) 
e Richele (1) diminuí-
ram para o Gramaden-
se.

Hoje à noite acon-
tece a 13ª rodada do 
certame, Donna F.F., 
e Antes do Bar se en-
frentam em confronto 
direto na parte de cima 
da tabela. Ambas equi-
pes já estão classifica-
das para as semifinais. 
Fechando a rodada, a 
equipe do Femme, já 
classificada para as se-
mifinais enfrentará o 
Gramadense.

Acima, Antes do Bar e abaixo, Gramadense
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Primeira Divisão
do Futsal Municipal
começa na segunda

Na próxima segun-
da-feira (16), será inicia-
da a 1ª Divisão do Futsal 
municipal, sete equipes 
disputarão o cobiçado 
troféu de campeão da 
principal competição 
municipal de futsal.

Bola 8, Mercado 
Tiririca/Cannela Retrô, 

Oito e Meia/Bola-Bola, 
Nova Era Futsal, Tequi-
la, Rio Branco e Mani-
pulados da Serra são as 
equipes que jogarão a 
competição.

Na primeira rodada 
se enfrentarão Nova Era 
Futsal x Bola 8 e Oito e 
Meia x Tequila.

Primeira etapa
das quartas de
final da bocha

acontece amanhã
Após as equipes se 

enfrentarem em turno 
e returno, chegou a vez 
de disputarem os mata
-matas do Campeonato 
Municipal de Bocha. As 
partidas de ida acon-
tecem amanhã. O AF-
CEEE “A” recebe o Bar 
do Minigite, o Leodoro 

de Azevedo vai até a Vila 
Boeira para enfrentar o 
Bar da Siloca, o Camêlos 
Bar enfrenta em casa o 
União Rancho Grande 
e o Saiqui recebe o Ami-
gos do Canastra.

As partidas de volta 
acontecem no próximo 
sábado (21).

Primeira Divisão
de Campo volta
a ser disputada 

amanhã
Após a pausa devi-

do ao feriado nacional, 
a 1ª Divisão de Campo 
de Canela volta a ser 
disputada amanhã (14). 
No campo da Celulose, 
o União Rancho Grande 
enfrentará o Âncora.

No Parque do Sesi 
serão disputadas duas 

partidas. Abrindo as dis-
putas, o Bola-Bola en-
frentará o Cia do Verde. 
Na sequência entram 
em campo Mercado Ti-
ririca e Mercenários.

Caso o tempo ruim 
permaneça, há uma 
possibilidade da rodada 
ser adiada.
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Os números assustam: Apenas no
mês de setembro, 11 pessoas já 

foram presas por tráfico de drogas
Ações realizadas no início da semana resultaram na prisão de 7
traficantes e mais de dois quilos de entorpecentes apreendidos

Traficante é preso no Bairro
São Luiz vendendo cocaína

Na tarde de segun-
da (09), por volta das 
13h30, o Pelotão de 
Operações Especiais, 
patrulhava a área do 
Bairro São Luís, quando 
flagrou uma comercia-
lização de entorpecen-
tes na Rua Luiz Moraes.

Os policiais reali-
zaram a abordagem e 
identificaram o vende-

dor, que estava dentro 
de um veículo Palio 
Weekend entregando 
uma bucha de cocaína 
ao comprador. Homem 
de 20 anos, o traficante 
tem antecedentes por 
falsidade ideológica.

Ele ao perceber a 
presença da viatura jo-
gou a droga no assoalho 
do carona. Em revista 

ao interior do veícu-
lo ainda foi localizado 
uma munição do cali-
bre 9mm no console do 
veículo Palio weekend. 
No bolso do autor ainda 
encontrado uma quan-
tia em dinheiro.

Ele foi preso em 
flagrante e encami-
nhado ao presídio de 
Canela.

Traficante que vendia
drogas em frente a lancheria 

no centro de Gramado foi
detido pela Brigada Militar

Já noite de segun-
da-feira (09), por volta 
das 20h30, a Brigada 
Militar de Gramado re-
cebeu denúncia anôni-
ma que um indivíduo 
estaria efetuando a ven-
da de drogas em frente 
a uma lancheria na Rua 
São Pedro, no centro 
da cidade de Gramado. 
Conforme as caracterís-

ticas repassadas, os Po-
liciais Militares foram 
ao endereço e aborda-
ram o suspeito.

Em revista ao indi-
víduo de 46 anos, com 
antecedentes por tráfi-
co de drogas e estelio-
natos, foi encontrado 
em seus bolsos da calça 
oito buchas de cocaína, 
que pesavam somadas 

aproximadamente 11 
gramas. No momento 
da abordagem ele con-
firmou que estava ali 
vendendo cocaína, que 
teria pego um transpor-
te de aplicativo vindo de 
Canela onde reside.

O autor foi preso 
em flagrante e encami-
nhado ao presídio de 
Canela.

Traficante é preso em
barreira policial com quase 

dois quilos de maconha

Na tarde de terça-
feira (10), por volta das 
16h45, a Brigada Mili-
tar de Canela realizava 
uma barreira policial na 
Rua Patrício Zini Sobri-
nho, Bairro Bom Jesus, 
quando abordou o veí-
culo GM/Corsa Classic, 

com placas de Canela.
No veículo além do 

motorista estavam duas 
crianças, sendo que du-
rante a solicitação de 
seus documentos o ho-
mem parecia nervoso. 
Em revista ao veículo os 
Policiais Militares en-

contraram três tabletes 
de maconha no porta
-luvas, pesando 1,934 
KG da substância.

O autor de 39 anos 
foi preso em flagrante 
por tráfico de drogas e 
encaminhado ao presí-
dio de Canela.

Quatro homens são
presos por tráfico de drogas

no bairro Santa Marta
Também na tarde 

de terça-feira (10), o 
Pelotão de Operações 
Especiais (POE), patru-
lhava a área do Bairro 
Santa Marta, quando 
visualizaram um usuá-
rio de drogas no por-
tão de uma residência 
em um beco na Rua da 
Igreja, local conhecido 
por ser ponto de vendas 
de drogas.

O comprador foi 
detido, com ele foi en-
contrado uma porção 

de maconha. O trafi-
cante percebendo a 
ação policial, tentou 
correr para dentro de 
casa, sendo detido an-
tes de obter sucesso na 
fuga.

Os policiais após 
deter a dupla, iniciaram 
uma revista na casa do 
traficante. No interior 
da residência foi en-
contrada uma grande 
quantidade de maco-
nha, pesando 365 gra-
mas, além da maconha 

foi encontrada uma pe-
dra de crack, três balan-
ças de precisão e valores 
em dinheiro. Dentro da 
casa ainda estavam ou-
tros três homens, eles 
também foram detidos 
por tráfico de drogas.

Os criminosos de 
21, 23, 24 e 27 anos, já 
tinham antecedentes 
por tráfico de drogas. 
Todos foram presos em 
flagrante e encaminha-
dos ao Presídio de Ca-
nela.

Traficante é preso com
35 pedras de crack

Na manhã de quin-
ta-feira (12), por volta 
das 08h50,  após de-
núncias que um indiví-
duo estaria traficando 
no Bairro Santa Marta, 
descolocou o Pelotão 
de Operações Espe-
ciais até o local, onde 
abordou o suspeito na 

Rua da Igreja. 
Em revista pessoal 

foi encontrado no bol-
so de sua calça 35 pe-
dras de crack, pesan-
do 2,8 gramas, com a 
embalagem, além de 
farelos de crack usa-
dos para fazer o cha-
mado “pitico” (mistura 

de crack e maconha), 
ainda uma quantia em 
valores em notas fra-
cionadas. 

O traficante de 25 
anos, com vários an-
tecedentes por posses 
de entorpecentes, foi 
preso em flagrante por 
tráfico de drogas.
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Duas procuradas da justiça
são presas em Canela

Na segunda feira 
(09), a Brigada Militar 
de Canela prendeu duas 
procuradas da justiça, 
com mandado de prisão 
expedido pela comarca 
local, ambas com ante-
cedente por tráfico de 
drogas.

Na madrugada por 
volta das 01h40min, du-
rante patrulhamento na 

Rua Cônego João Mar-
chesi, Bairro Canelinha, 
avistou uma mulher, de 
34 anos, que era de co-
nhecimento que estava 
procurada da justiça, 
sendo presa e encami-
nhada ao Presídio Re-
gional de Caxias do Sul.

Já na tarde de se-
gunda-feira, às 15 ho-
ras, na Rua Roma, Bair-

ro Eugênio Ferreira, 
a guarnição abordou 
uma mulher de 21 anos, 
que estava na condição 
de foragido, conforme 
consultado no sistema, 
ele estava foragida des-
de 02 de Agosto, por ter 
rompido a tornozeleira 
eletrônica. Ela foi presa 
e encaminhada ao siste-
ma prisional.
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Após pedido, Bombeiros 
de Canela fazem festa

de aniversário para
menino, em Canela

No último domingo (8), os Bom-
beiros de Canela receberam a liga-
ção da mãe do pequeno Erick Licks 
Maciel, que estava completando 6 
anos. O pedido era simples, cantar 
parabéns para o garoto que tem o 
sonho de ser um grande bombeiro.

Com isso, e com a ideia de que 

podiam “fazer mais por ele”, o sar-
gento Roger e, seus colegas, Solon, 
José, André e Érico, proporcionaram 
uma mesa enfeitada, balões nas via-
turas e claro, uma volta no caminhão 
dos bombeiros.

Que belo presente de aniversá-
rio!

FOTO: REPRODUÇÃO

Grupo Força Tarefa
realiza baile beneficente

Evento com Tchê Guri já está
com ingressos à venda

O Grupo Força Ta-
refa Serra Gaúcha pro-
move mais um evento 
solidário no próximo 
mês e convida toda a 
comunidade a ajudar 
a causa. Desta vez, as 
bandas Tchê Guri e 
Grupo Viro Tchê irão 
animar o público no dia 
11 de outubro no Baile 
Beneficente do Cho-
pp. O evento ocorrerá 
no Parque de Rodeios 
do Saiqui, em Canela, 
a partir das 23 horas. 
Além de auxiliar a en-
tidade na compra de 
uma camionete nos 
trabalhos de resgate e 
missões humanitárias, 
parte da renda arreca-

FOTO: DIVULGAÇÃO

Quatro espingardas,
um revólver e até um 

javali apreendidos em 
Cazuza Ferreira

A Polícia Civil, atra-
vés da Delegacia de Po-
lícia de São Francisco de 
Paula, juntamente com 
o Comando Ambien-
tal da Brigada Militar, 
cumpriram mandado 
de busca e apreensão, 
na manhã de quarta 
(11), em Cazuza Ferrei-
ra, interior do Municí-
pio apreendendo cinco 

armas de fogo, muni-
ções e acessórios para 
a prática de caça em 
desacordo com deter-
minação legal. Ainda, 
foram encontrados ca-
chorros em situação de 
maus tratos, bem como 
um javali.

A Polícia Civil in-
forma que recebeu de-
núncias dando conta 

que no local havia inú-
meras armas de fogo 
e prática frequente de 
caça.

O caseiro do local 
foi preso em flagran-
te delito, sendo que o 
proprietário da Fazen-
da também responderá 
pelo crime de posse ir-
regular de arma de fogo 
e crime ambiental.

dada será destinada ao 
Hospital de Caridade de 
Canela (HCC) e para a 
ONG Amigo Bicho.

Os ingressos já es-
tão à venda a 20 reais e 
no local a 30 reais. Os 
antecipados podem ser 
adquiridos em Canela 

na Star Vídeo e em Gra-
mado no Armazém Vida 
de Cão. “Venha fazer 
esse gesto de solidarie-
dade e ajudar essas ins-
tituições”, convida Jor-
ge Moreira, presidente 
do Grupo Força Tarefa 
Serra Gaúcha.
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Identificada quadrilha 
que cometia roubos a
pedestres arrombava

residências
A Polícia Civil de 

Canela realizou ação 
policial, na tarde des-
ta terça-feira (10), para 
identificar uma quadri-
lha que cometia roubos 
a pedestres e arromba-
mentos a residências na 
cidade. Seis criminosos 
foram identificados e 
detidos. Eles são suspei-
tos de terem praticado 
dezenas de crimes se-
melhantes recentemen-
te, inclusive com o uso 
de máscaras e toucas 
ninja e com emprego de 
violência e ameaça con-
tra as vítimas, também 
com uso de pedaços de 
pau e tacos de beisebol.

Os quatro crimi-
nosos apresentam di-
versos antecedentes e, 
segundo a Polícia Civil, 
são usuários crônicos 
de crack, realizando cri-
mes diariamente, espe-
cialmente à noite, para 
adquirir droga e manter 
o vício.

Indivíduos atuavam à noite, no bairro Canelinha e arredores

Na ação, duas bicicletas foram apreendidas. Elas estavam
pintadas, possivelmente para não chamaram a atenção de

seus antigos donos, podendo ser objeto de furto.

FOTOS: REPRODUÇÃO/DP CANELA

Tele-Droga: Traficante que 
realizava tele-entrega de

drogas é detido em Canela
Na tarde de sába-

do (07), por volta das 
15h40, a Brigada Mili-
tar de Canela recebeu 
informações sobre um 
ponto de tráfico de 
drogas na Vila Maggi. 
A guarnição do poli-
ciamento, juntamente 
com o Pelotão de Ope-
rações Especiais (POE), 
foram até a Rua Eduar-
do Gans, onde visua-
lizaram um indivíduo 
entregando um pacote 
para um moto-boy.

Já havia denúncias 
que o autor era res-
ponsável pela entrega 
de entorpecentes na 
região. Na abordagem, 
foi encontrado com ele 

dez buchas de cocaína. 
O homem que estava 
entregando a droga ao 
perceber a presença 
da viatura fugiu para 
o pátio dos fundos da 
residência, não sendo 
possível abordá-lo.

Ainda em buscas 
no local foram encon-
trados mais 100 gramas 
da substância, uma ba-
lança de precisão, um 
prato com restos de 
cocaína, papeis para 
embalar a droga, 02 
munições de calibre 32 
e grande quantia em di-
nheiro.

O traficante de 28 
anos, com anteceden-
tes por roubo a estabe-

lecimento comercial, 
foi preso em flagrante 
por tráfico de drogas e 
encaminhado ao pre-

sídio de Canela. A mo-
tocicleta Honda utiliza-
da para as entregas foi 
apreendida.
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BM realiza
Operação

Farroupilha
em Gramado

e Canela
Batalhão de choque de

Caxias está na região
Iniciou na noite 

de quarta-feira (11), a 
Operação Avante Far-
roupilha realizada pela 
Brigada Militar na área 
dos municípios de Gra-
mado e Canela. 

Com o apoio do 
recém-criado Bata-
lhão de Polícia de Cho-
que (4º BPChoque) 
de Caxias do Sul, o 
objetivo da operação 
é prevenir e reprimir 
principalmente o tráfi-
co de drogas e roubos 
a pedestres, além dos 
demais crimes, nas ci-
dades de Gramado e 
Canela.

O Capitão Lemar-

tine Venzo destaca que 
as ações serão desen-
volvidas juntamente 
com o Pelotão de Ope-
rações Especiais (POE), 
do 1º BPAT. “A intenção 
é desenvolver ações 
operacionais de modo 
que tenham policiais 
empregados no terreno 
24 horas por dia, fazen-
do uma repressão qua-
lificada, especialmente 
nos bairros com maior 
incidência criminal. 
Além das ações repres-
sivas, a presença dos 
policiais e a circulação 
de viaturas visa trazer 
sensação de segurança 
para a comunidade.

FO
TO

: E
L

IT
O

N
 V

E
L

H
O

Suspeito de tentativa 
de homicídio em
Gramado é preso

em Sapiranga
Na manhã de Se-

gunda-feira (09), a Po-
lícia Civil de Gramado 
prendeu o suspeito de 
tentativa de homicí-
dio, fato ocorrido em 
Gramado no dia 30 de 
agosto deste ano, oca-
sião em que, segunda 
as investigações, teria 
desferido golpes com 
uma faca no pescoço 
da vítima. A prisão, de 
natureza preventiva, foi 
realizada em Sapiranga, 
onde reside o investiga-
do, tendo sido deferida 
pelo Poder Judiciário de 
Gramado no âmbito da 

presente investigação, 
na qual foi apurado, 
ainda, que o crime teria 
sido motivado pelo fato 
de a vítima estar man-
tendo relacionamento 
amoroso com a ex na-
morada do suspeito, o 
que teria motivado sua 
revolta.

Desta forma, a 
ocorrência foi enqua-
drada na Lei Maria da 
Penha, em desfavor do 
suspeito, realizada pela 
sua ex namorada. Após 
os trâmites legais, o sus-
peito foi recolhido ao 
sistema prisional.
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Greve dos Correios

Reloj no marques
las horas!

No último domin-
go, nos despedimos de 
Osmar Martins da Ro-
cha, o Tio Osma. Mú-
sico, tradicionalista, 
ex-patrão do CTG Que-
rência e por aí vai!

Pouco antes do se-
pultamento, aconteceu 
uma linda homenagem, 
com o Emílio Fogaça na 
gaita e a Erilene cantan-
do El Reloj. Tio Osma 
foi um baita gaiteiro, 

um dos melhores, justa 
a homenagem!

Fica aqui o carinho 
e os sentimentos da fa-
mília Folha de Canela 
à Tia Anita, os � lhos e 
toda a grande família 
constituída pelo Osmar.

Vamos sentir sau-
dades. Mas, com certe-
za, foi uma das rondas 
crioula mais animadas 
dos últimos ano lá, jun-
to de São Pedro!

FO
TO

: A
C

E
R

V
O

 P
E

S
S

O
A

L
/

F
R

A
N

C
IS

C
O

 R
O

C
H

A

Como é bom ser criança
Recebemos a visita do DTG Origens, 

da EMEI Sera� na Seibt, aqui na redação da 
Folha, na tarde da última quinta. A profes-
sora Patrícia Regina de Oliveira, que esteve 
com seus alunos dançando pra gente, con-
tou que az ideia é, além de resgatar a tra-
dição, trabalhar com a proposta de deixar 
a criança ser criança e se divertirem com 
estas atividades.

Parabéns à Regina e também às pro-
fessoras Ana Caroline Hofmann, que tam-
bém é 2ª prenda juvenil do Querência, e 
Carla Alves.

Eu sempre valorizo o trabalho dos 
DTGs, principalmente nas escolinhas, pois 
acontecem o ano todo e não apenas na Se-
mana Farroupilha. É de pequeno que “gar-
ramos” amor a esta terra e às nossas tradi-
ções! Aí que me re� ro!
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Piscou, 2020! 
Dizem que agosto 

é o mês mais compri-
do do ano. Dizem, eu 
não acho, o meu passou 
voando.

A verdade é que 
já estamos na Semana 
Farroupilha e daqui pro 
� nal do ano é um tapa, 
piscou, é Natal e esta-

Uma família que � cou presa em 
uma cachoeira foi resgatada após 
lançar rio abaixo uma garrafa com 
uma mensagem pedindo socorro. É 
sério, o caso aconteceu no estado da 
Califórnia, nos Estados Unidos. Sem 
sinal de celular ou "uma única alma" 
à vista, o homem decidiu escrever 
uma mensagem usando o papel da 
comanda de um bar que sua namo-
rada havia levado para anotar resul-
tados de jogos na viagem.

"Estamos presos aqui na ca-
choeira. Peça ajuda, por favor", di-
zia o texto, que também trazia a data 
(15/06/2019). A garrafa foi encontra-
da a cerca de 0,4 km rio abaixo por 
dois montanhistas, que alertaram as 
autoridades.

A comunicação, seja na era digi-
tal ou ainda na impressa, é um fator 

muito importante para as pessoas.
A imprensa, neste caso, é apenas 

a garrafa que leva a mensagem. Te-
nho visto tantas críticas aos veículos 
de comunicação nos últimos tempos 
e exaltação às redes sociais, como um 
meio democrático de expressão da 
sociedade.

Se por um lado, a sociedade se 
empoderou, tendo tantas ferramen-
tas de comunicação na mão, por ou-
tro, nunca tivemos tantas “fake news” 
e tantos golpes aplicados quanto 
hoje.

Eu continuo acreditando no jor-
nalismo sério e investigativo, uma 
garrafa que traz uma informação 
checada, verdadeira, mesmo que al-
guns se incomodem com isso ou não 
encontrem espaço para as suas mani-
festações.

A importância da comunicação

mos em 2020.
Falo disso, porque, 

se não de fato, virtual-
mente 2019 já era, pou-
ca cousa de diferente vai 
acontecer e, pá, estamos 
em ano eleitoral.

Tem gente por aí 
apostando que muito 
ainda vai acontecer de 
tretas e “des’tretas” este 
ano. De qualquer forma, 
principalmente em duas 

áreas, a atual adminis-
tração vem nadando de 
braçada, parece que a 
onda boa nunca acaba 
no Turismo e na Obras.

Por outro lado, ou-
tras duas pastas devem 
apresentar problemas 
até dezembro. Mas, será 
que acabou o ano mes-
mo?

Ainda neste ano…

A gente está com 
um projeto novo, « o-
rescendo na Primavera, 
aqui na Folha de Canela.

Quem nos acompa-
nha sabe que estamos 
sempre inovando, pelas 
bandas da Rua Sete, e 
até dezembro dois no-
vos projetos já devem 
estar na rua.

Por aqui, ainda tem 
muito 2019.
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