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Programação encerra hoje, com show,
baile e desfi le de cavalarianos

Forças de segurança
respondem com prisões
e identifi cação de sete
criminosos • pg. 20 e 21

CANELA DÁ SHOW NAS 
COMEMORAÇÕES DA

SEMANA FARROUPILHA

PÁGINAS 6 E 7 FOTO: CLEITON THIELE/SERRA PRESS

DISPUTA DO
TRÁFICO DEIXA

UM MORTO E
UM BALEADO
EM MENOS DE 
CINCO DIAS,
EM CANELA

Secretaria de Educação
é indicada a receber

reconhecimento da ONU
Prêmio é uma distinção da AUNIPI,

entidade civil associada a Organização 
das Nações Unidas (ONU). pg. 22

APROVADA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO
COMERCIAL PRÓXIMO À CATEDRAL DE PEDRAS pg. 4
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Revolução Farroupilha
(Dia do Gaúcho)

“LONGE OU PERTO DO PAGO,
SEMPRE GAÚCHO”!

Lema do CTG Querência.

A Revolução Far-
roupilha, também co-
nhecida como Dia do 
Gaúcho, é celebrada em 
20 de setembro. Esta 
data é considerada fe-
riado estadual no Rio 
Grande do Sul.

O Dia do Gaúcho 
consiste numa home-
nagem a um dos epi-
sódios históricos mais 
importantes para a co-
munidade gaúcha: a 
Revolução Farroupilha 
ou Guerra dos Farrapos, 
que teve início em 20 de 
setembro de 1835 e ter-
minou em 1º de maio de 
1845, período que pas-
sou a história deste Es-
tado como o "Decênio 
Heroico".

A Revolução Far-
roupilha foi uma revolta 
regional contra o Go-
verno Imperial do Bra-
sil na qual os revoltosos 
queriam separar-se do 
Império do Brasil. Du-
rou aproximadamente 
10 anos e recebeu este 
nome por conta dos 
farrapos que seus par-
ticipantes vestiam. A re-
volução chegou ao � m 
após ser feito um acor-
do de paz entre as par-
tes envolvidas.

O Dia do Gaúcho 

está incluído dentro 
da Semana Farroupi-
lha, uma celebração da 
cultura e das tradições 
gaúchas, que ocorre 
anualmente entre 14 e 
20 de setembro, no es-
tado brasileiro do Rio 
Grande do Sul.

Tradicionalmente, 
durante o Dia do Gaú-
cho, são organizadas 
festas nos CTG’s (Cen-
tros de Tradição Gaú-
cha) que ressaltam os 
costumes típicos deste 
povo, como a culinária, 
vestimentas, danças e 
apresentações musi-
cais.

Festejos
Farroupilhas.
Com a extinção da 

pira da Pátria tira-se 
uma centelha da Cha-
ma Crioula dando início 
às comemorações tradi-
cionalistas. Em nossa 
cidade a Ronda Crioula 
iniciou em 7 de setem-
bro, na sede social. Ho-
menageando sempre 
um sócio participativo 
e atuante. Os tradicio-
nalistas � cam reunidos 
na entidade, a � m de 
aguardar a semana far-
roupilha, com tertúlias, 
rodas de chimarrão e 

jeitos da vivência cam-
peira. Os diversos pi-
quetes de laçadores es-
tarão preparando uma 
culinária típica para o 
jantar.

Ainda estará ocor-
rendo torneios de laço, 
shows, bailes, apresen-
tação de DTG’s, � nali-

zando no dia 20, onde 
acontece o tradicional 
des� le com saída do 
CTG Querência e pas-
sando pelas principais 
ruas de nossa cidade 
encerrando com um 
baile animado por um 
Grupo Tradicionalista. 
Viva a tradição!

Como utilizar a bike.

Em nossa cidade
• Para nossa cidade crescer com susten-

tabilidade, canelense, continue comprando e 
utilizando a prestação de serviços daqui. 

• Na faixa de segurança, motorista, pare! 
Respeite o pedestre.

• Ao nosso CTG Querência, que tem inú-
meras histórias para contar, hoje com mais 
de 60 anos de puro tradicionalismo. Parabéns 
a todos que construíram este patrimônio his-
tórico e cultural. Desejo que esta herança seja 
perpetuada pelas gerações futuras.

Jantar de Aniversário Nonno
Mio com renda para o Oásis

A Galeteria Nonno Mio 
de Gramado promoverá um 
jantar de aniversário, no dia 
24 de outubro, às 20h, e toda 
a renda do jantar será desti-
nada ao Oásis Santa Ângela. 
O restaurante fez uma parce-
ria com o Rotary Club de Ca-
nela Inspiração, que irá co-
mercializar os ingressos no 
valor de R$150,00 por pessoa.

O valor arrecadado será 

utilizado pelo Oásis para ser 
utilizado na reforma do pré-
dio, que precisa ser adaptado 
para atender o PPCI (Plano 
de Prevenção e Combate 
a Incêndio). Quem quiser 
adquirir os convites pode 
contatar os rotarianos, ou, 
procurar diretamente às ter-
ças-feiras, às

20h15min, no Tênis Clu-
be de Canela.

Primeiro é ter cons-
ciência de que lugar de 
ciclista é no asfalto, não 
na calçada. Ande sem-
pre do lado direito da 
via, perto do meio-� o, 
mas não grudado nele. 
Para atravessar um cru-
zamento, bem antes da 
esquina já comece a in-
dicar com mãos e bra-
ços a direção que você 
vai seguir. Esta é me-
lhor comunicação vi-
sual com os motoristas.

Gesticule para evi-
denciar tudo o que você 
pretende fazer. Respei-
te o pedestre quando 
passar por uma faixa 
de segurança, de pre-
ferência faça a pé em-
purrando a bike. Aten-
te a carros parados na 
via. Eles podem avan-
çar ou abrir a porta de 
repente, se necessário 
grite avisando que está 
perto. Olhe para frente, 
mas preste atenção no 

solo há muitos buracos 
e sujeira. Por � m, ado-
te os equipamentos, 
como capacete, luvas, 
óculos e farol piscante 
na frente e atrás da bi-
cicleta. E, um bom pas-
seio.

Curiosidades.
Como manter um 

café da manhã equili-

brado? Comece com 2 
fatias de pão integral, 2 
fatias de peito de peru 
e uma fatia de queijo 
branco. Ainda tomar 
uma taça de café com 
leite se utilizando do 
adoçante ou sem açú-
car. Se isto não for pos-
sível tome um suco de 
laranja natural de 250 
ml. Bom apetite!

FOTO: REPRODUÇÃO
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Educação Fiscal e
Empreendedorismo são 

temas de seminário
Estudantes, pro-

fessores, autoridades 
públicas e profissionais 
da área fiscal estiveram 
reunidos no auditó-
rio da UCS Hortênsias, 
durante a quinta-feira 
(12), para aprender so-
bre educação fiscal e 
empreendedorismo. O 
III Seminário de Educa-
ção Fiscal realizado pela 
Secretaria da Fazenda e 
Desenvolvimento Eco-
nômico, com apoio da 
Secretaria de Educação, 
Esporte e Lazer, Secre-
taria Estadual da Fazen-
da (Sefaz) e Grupo de 
Educação Fiscal (Gefe), 
contou com palestras 
com o tema do evento.

Na parte da manhã, 
os presentes – principal-
mente estudantes – pu-
deram aprender mais 
sobre empreendedo-
rismo, educação finan-

Durante a abertura do encontro, a orquestra da Escola
Estadual Neusa Mari Pacheco – CIEP realizou apresentação
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ceira, direitos e deveres 
do consumidor, entre 
outros temas. De forma 
didática, os estudantes 
e sociedade em geral 
compreenderam que a 
cidadania se aprende 
todos os dias. O coor-
denador do GEFE/RS, 
Randal Guimarães, es-
teve presente abordan-
do os temas da Educa-
ção Fiscal.

Na parte da tarde, 
as palestras tiveram o 
enfoque no empreen-
dedorismo. Joel Adria-
no Maciel, do Institu-
to Inovação de Porto 
Alegre, que vem dando 
assessoria ao governo 
municipal na criação 
dos projetos e políticas 
públicas de fomento e 
inovação, falou sobre 
projetos exitosos liga-

dos as novas econo-
mias.

O secretário da Fa-
zenda e Desenvolvi-
mento Econômico Lu-
ciano Melo comentou 
que o Brasil passa por 
uma crise, e a proposta 
da Administração Mu-
nicipal com o programa 
é melhorar a arrecada-
ção, preparando a cida-
de para o futuro.

Educação Fiscal na Bertholdo Oppitz
Durante todo o mês de se-

tembro, alunos do sexto ano 
da Escola Municipal Bertholdo 
Opptiz estiveram envolvidos 
com o projeto de Educação Fis-
cal. A escola está habilitada no 
programa Nota Fiscal Gaúcha, 
sendo um dos objetivos traba-
lhados com os alunos. Qualquer 
um pode contribuir, cadastrando 
seu CPF no www.notafiscalgau-
cha.com.br e inserindo a escola 
como uma das entidades a rece-
ber parte do imposto que você 
paga nas suas compras.
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ESPAÇO DO LEITOR
Ônibus estrabado
Gostaria de manifestar minha indignação com 

os ônibus que fazem a linha Saiqui x Gramado.
Nesta quarta, peguei o ônibus de placas IWR 

4506, às 8h35min, que vinha cheio e ficou com 
muitos bancos vazios, e pasmem o motivo: estava 
pingando pelas partes onde sai o ar, pois é daqueles 
ônibus novos que nem janela tem para podermos 
respirar bem.

A.L.S – Canela

Cezar e Savi querem 
projeto-piloto de 

educação em Canela
O presidente da Câ-

mara de Vereadores de 
Canela, Marcelo Savi, e 
o vice-prefeito, Gilbe-
ro Cezar, querem a im-
plantação de um proje-
to-piloto nas escolas da 
cidade, a começar pela 
Escola Estadual Danton 
Corrêa da Silva.

A proposta permite 
a utilização do espaço 
das escolas públicas, 
estaduais e municipais, 
para viabilizar as ativi-
dades de universidades 
particulares, abrigando 
a educação universitária 
EAD (à distância), nas 
modalidades semipre-
sencial e 100% online.

Em contrapartida, a 
instituição de ensino su-
perior se compromete-
ria em equipar a escola 
com televisões e equipa-

mentos de informática 
para as salas que serão 
utilizadas. Na parce-
ria, estes equipamentos 
poderão ser utilizados 
pela escola nos turnos 
de manhã e tarde. Além 
disso, investimentos 
neste espaço também 
poderão ser realizados 
pela universidade, como 
novas bibliotecas, labo-
ratórios, infraestrutura 
e muito mais, a fim da 
melhoria de qualidade 
da educação na cidade.

Se o projeto for im-
plantado em Canela, e 
já existe interessados, 
poderá ser levado para 
outras cidades do Esta-
do. A proposta foi levada 
e muito bem recebida 
pelo Secretário Estadual 
de Educação, Faisal Ka-
ram, no último dia 11.

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



Sexta-feira, 20 de setembro de 201904 CIDADE www.portaldafolha.com.br

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

Curso: Marketing B2B - Business
to Business/ EAD
Data: 30 de setembro a 22 de novembro 
de 2019
Inscrições até 22 de setembro de 2019

Experiência Gastronômica: Pães
Caseiros - Parceria UCS e ACIC
Data: dia 2 de outubro de 2019
Horário: quarta, das 19h às 22h
Inscrições até 27 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: Violência contra a Mulher e
Feminicídio: Direito e Políticas Públicas
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

Aprovada construção de 
edifício comercial próximo 

à Catedral de Pedras

Na sessão desta segunda 
(16), os vereadores de Canela 
aprovaram de maneira unânime, 
o projeto de edificação comercial 
em uma área com grande fluxo 
turístico, que é localizada na Pra-
ça da Matriz, nº 69, esquina com 
a Avenida Visconde de Mauá, de 
propriedade da Diocese, ao lado 
de onde é a casa paroquial.

O projeto precisou de apro-

vação da Câmara pois por ser um 
pouco mais comprido que o per-
mitido pelo Plano Diretor, mas 
em contrapartida, será mais bai-
xo que o máximo exigido, o pró-
prio conselho do Plano diretor, 
como a Prefeitura e os vereado-
res, concordaram com o investi-
mento e construção naquele lo-
cal, pois trará muitos benefícios 
para Canela.

A ideia do projeto, seria se 
aproximar do Mercado Público, 
de Porto Alegre, onde, em um 
prédio amplo, diversos comer-
ciantes, agricultores, artesãos, e 
outros, apresentam em bancas 
seus produtos para o comércio. 
Com isso, os pequenos empresá-
rios da cidade teriam uma ótima 
oportunidade, com baixo custo 
financeiro.

FOTOS: REPRODUÇÃO

Artesãos criam peças para
o 10° Sabores de Canela

A Associação Ca-
nelense dos Artesãos 
está inserida na pro-
gramação do 10° Sabo-
res de Canela. Os ar-
tesãos locais criaram 
peças exclusivas para 
o evento. Os traba-
lhos ficarão expostos 
na estrutura geodési-
ca que será montada 
na praça João Corrêa 
durante o 3° Petit Sa-
bores, que ocorre de 
27 a 29 de setembro. 
O trabalho mais criati-
vo será premiado pela 
Associação Comercial 
e Industrial de Canela 
(ACIC).

Conforme a presi-
dente da associação, 
Juliana Graziola, o 
grupo aderiu ao con-
ceito de sustentabili-
dade do evento para 
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produzir suas peças. 
“Para o artesão, tudo 
pode ser reutilizado. 
Se sobra um retalho de 
tecido, madeira ou um 
pouco de tinta, temos 
matéria-prima para 
novas criações”, diz.

Com criatividade, 

os artesãos criaram 
bonecos, casas de pas-
sarinho com madeira 
de reflorestamento, 
guirlandas, porta-toa-
lhas e uma infinidade 
de peças em homena-
gem ao evento. “Para 
o Sabores, trabalha-

mos com várias técni-
cas utilizando elemen-
tos naturais e muito 
reaproveitamento. Fi-
zemos uma peça para 
expor no Petit e produ-
zimos os mesmos itens 
para comercializar na 
feira”, afirma Juliana.
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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.

Iniciam avaliações da 
qualidade das águas do 

Sistema Salto
Foram coletadas amostras para avaliação de parâmetros e verificar

presença de pesticidas na água que abastece Canela e Gramado

A equipe da Secre-
taria do Meio Ambiente, 
do Batalhão de Polícia 
Ambiental da Brigada 
Militar (PATRAM), com 
apoio da Empresa Rio 
Jordão, Conselho Mu-
nicipal de Defesa do 
Meio Ambiente de Can-
la e Clube Náutico do 
Salto iniciaram no sá-
bado (14) os estudos 
para monitoramento da 
qualidade das águas do 
Sistema Salto, compos-
to pelo rio Santa Cruz, 
as barragens do Salto 
Blang e da Divisa.

As ações realizadas 
no dia 14 fazem parte 
das estratégias defini-
das pela Secretaria para 
avaliação da presença 
de poluentes e pesti-
cidas na água captada 
para abastecimento no 
município de Canela e 
que são fornecidas tam-
bém para Gramado.

A equipe percorreu 
cerca de 17km pelo in-
terior do Sistema Salto, 
realizando a coleta de 4 
amostras para avaliação 
de parâmetros analítico 
e da presença de pesti-
cidas. Foram recolhidas 
amostras de sedimento 
e água, além de orga-

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

nismos indicadores da 
qualidade do ambien-
te que serão remetidas 
para avaliação em labo-
ratório credenciado. Os 
resultados serão apre-
sentados para a Promo-
toria Regional de Defesa 
do Meio Ambiente e Co-
mitê Caí.

Segundo o Secretá-
rio do Meio Ambiente, o 
biólogo Jackson Muller, 
as atividades foram im-
portantes para mapea-
mento e identificação 
de pontos críticos para 

avaliação da poluição 
por agrotóxicos, além 
da avaliação das condi-
ções ambientais do Sal-
to, uma vez que a água 
utilizada no abasteci-
mento de Canela é pro-
veniente do Sistema.

Técnicos, policiais 
militares e agentes pú-
blicos devem realizar 
as avaliações nas bar-
ragens dos Blang e Di-
visa nos próximos dias. 
O secretário Jackson 
agradeceu ao apoio e 
colaboração dos demais 

colegas da Assistência 
Social) e Fazenda, pelo 
apoio no fornecimento 
dos equipamentos, bem 
como da empresa Rio 
Jordão, da PATRAM e do 
Clube Náutico do Salto. 
Membros do Condema 
também participaram 
da atividade.

O Prefeito Constan-
tino Orsolin participou 
do encontro e da ava-
liação dos resultados da 
primeira campanha de 
coletas realizado pela 
equipe envolvida.

Vereador Alberi Dias assume como líder 
de governo na Câmara de Vereadores

Na noite de segunda-feira 
(16), durante Sessão na Câmara de 
Vereadores de Canela, o vereador 
Alberi Dias assumiu o posto de lí-
der de governo na Casa Legislati-
va.

"Através da administração 
municipal, fui convidado pelo Pre-
feito, Constantino Orsolin, para 
ser o Líder de Governo na Câmara, 
trata-se de um cargo importante, o 
qual aceitei, já defendia a adminis-
tração como aliado, agora vou ser 
a voz mais aguda e elo entre ad-
ministração e vereadores. Sempre 
agindo com transparência, hones-
tidade e presteza de todos os atos da 
administração" disse o vereador. 

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



Sexta-feira, 20 de setembro de 201906 EVENTO www.portaldafolha.com.br

Canela dá show de cultura
na Semana Farroupilha

Programação:
10h – Missa Crioula na Igreja Matriz.
11h – Estação Campeira. Gastronomia, dança 

e música gaúcha, no largo Benito Urbani, na Esta-
ção Campos de Canella.

14h – Invernadas do CTG Querência de Cane-
la, no largo Benito Urbani, na Estação Campos de 
Canella.

15h – Show com Pepeu Gonçalves e Banda, no 
largo Benito Urbani, na Estação Campos de Canel-
la.

16h – Chegada do Desfile Farroupilha ao Cen-
tro.

16h30 – Apresentação de danças com o grupo 
Os Tapejaras, no largo Benito Urbani, na Estação 
Campos de Canella.

19h – Show-baile com Os Tiranos e solenidade 
de encerramento da Semana Farroupilha de Cane-
la, no Espaço Rural. Traga um quilo de alimento 
não perecível ou um litro de leite longa vida para 
doação.

23h – Baile com Volnei Gomes e Grupo Can-
tando o Rio Grande, no Parque de Rodeios do Sai-
qui. Ingressos a R$ 20,00 e mesas gratuitas. Infor-
mações e inscrições pelo telefone (54) 3282.2666 
ou pelo Facebook do CTG Querência.

Foi uma semana de 
atividades, entre show, 
bailes, comemorações 
e muita atividade cul-
tural, envolvendo co-
munidade escolar, en-
tidades tradicionalistas, 
canelenses e visitantes.

Luiz Marenco, Os 
Serranos, palestras, 

apresentações artísti-
cas, desfile de cavalaria-
nos, concurso de trova, 
torneio de laço e muita 
interação, no Espaço 
Canela Rural e nos em-
preendimentos apoia-
dores fizeram o sucesso 
do evento.

A programação se-

gue hoje, 20 de setem-
bro, feriado do Dia do 
Gaúcho, com início às 
10h e finalizando com 
baile às 23h, no Saiqui.

Confira algumas 
imagens do evento nas 
lentes de Cleiton Thiele 
e Rafael Cavalli, da Ser-
ra Press.

Luiz Marenco entoou o Hino Riograndense

Apresentação das invernadas infantis envolveram a comunidade escolar

Abertura do evento teve desfile de cavalarianos
Oficina Encilha o Pingo com Marcia Cardoso
na Escola Infantil Alzemiro Boeira dos Reis
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Estação Campos de
Canella terá programação 

especial no feriadão
Música ao vivo, gastronomia típica gaúcha e invernadas 

são destaques da "Estação Campeira"
No Dia do Gaúcho, 

20, o tradicionalismo 
vai tomar conta da Es-
tação Campos de Ca-
nella e do Largo Benito 
Urbani. Das 11h às 20h, 
os restaurantes Férreo e 
Casa do Pinóquio irão 
servir pratos especiais 
com inspiração na gas-
tronomia típica. Entre 
as opções, xixo, arroz 
de carreteiro, nhoque 
com queijo serrano, 
carne tropeira e farofa 
de pinhão. À tarde, o 
CTG Querência apre-
senta suas Invernadas, 
seguido pelos shows de 
Pepeu Gonçalves e Ban-
da e Grupo de Dança Os 
Tapejaras.

No sábado, 21, e 
domingo, 22, a música 
fica por conta da dupla 
Emilio Fogaça e Bruno 
Rauber com apresenta-
ções intimistas de voz, 
gaita e violão. Em caso 
de chuva, toda a pro-
gramação do dia 20 será 
transferida para domin-
go, 22, nos mesmos ho-
rários. 

Durante a Semana 
Farroupilha, você pode 
conferir também o Gal-
pão da Estação, espaço 
montado no Largo Be-
nito Urbani pela grife 
SG Facas fornece água 
quente, espaço de lazer 
e uma experiência tipi-
camente gaúcha. Pepeu Gonçalves

FOTO: DIVULGAÇÃO

Mundo a Vapor celebra
a cultura gaúcha

O respeito ao pas-
sado e a valorização 
das nossas raízes fa-
zem parte do Mundo 
a Vapor e na época em 
que todo o Estado ce-
lebra os feitos gaúchos 
na tradicional Semana 
Farroupilha, o parque 
também está com uma 
programação especial.

Até a 22 de setem-
bro, o espaço da Fer-
raria será o ponto de 
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encontro para as rodas 
de chimarrão, onde 
um casal que faz par-
te do grupo de danças 
da Churrascaria Gar-
fo & Bombacha estará 
recebendo os turistas 
para compartilhar da 
bebida típica e para 

falar sobre as tradi-
ções gaúchas. Quem 
visitar o parque tam-
bém poderá acompa-
nhar de pertinho a de-
monstração de corte 
de lâminas de aço feita 
pela Facas SG e quem 
for até o espaço temá-

tico dentro do parque, 
fizer uma foto e preen-
cher um formulário, 
irá concorrer a dois 
prêmios: uma faca ar-
tesanal da Facas SG e 
um jantar para duas 
pessoas na Churrasca-
ria Garfo & Bombacha.

UCS sedia
atividades
da Semana

Farroupilha
de Canela

A UCS Hortênsias 
é uma das apoiadoras 
da Semana Farroupi-
lha de Canela de 2019. 
O evento, que encerra 
hoje (20), contou com o 
apoio do campus para 
atividades culturais. A 
primeira delas foi o Cine 
Sesc, no qual foi exibi-
do o filme Os Senhores 
da Guerra, de Tabajara 
Ruas. A trama trata da 
Revolução Federalis-
ta de 1923, sobre dois 
irmãos divididos pelo 
contexto político – um 
é maragato e o outro é 
chimango. Foram qua-
tro exibições nos dias 13 

e 16.
Nos dias 17 e 18 

(terça e quarta-feira), 
foi a vez do projeto Tea-
tro a Mil, com a peça 
Fábulas do Sul, do Gru-
po Ueba Produtos No-
táveis, de Caxias do Sul.

Ainda, na noite de 
17 de setembro, o II 
Fórum sobre Cultura 
Gaúcha. O evento teve 
a historiadora e escri-
tora Márcia Borges, que 
dissertou sobre a evolu-
ção histórica da mulher 
gaúcha. Na ocasião, ela 
lançou seu livro homô-
nimo, escrito com Paulo 
Roberto de Fraga Cirne.
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São Francisco de Paula contemplada 
com sistema de videomonitoramento

Com investimen-
to de R$ 18,8 milhões, 
36 municípios gaúchos 
passarão a ter sistema 
de videomonitoramen-
to e cercamento eletrô-
nico para reforçar a área 
da segurança pública.

A assinatura da or-
dem de implantação foi 
feita na manhã desta 
segunda (16), no Palá-
cio Piratini, em Porto 
Alegre. A expectativa é 
que até julho de 2020 
todas as 36 cidades es-
tejam com a instalação 
completa.

Na região, apenas 
São Francisco de Paula 
foi contemplada com 
emenda indicada pelo 
deputado federal licen-
ciado Covatti Filho no 
orçamento da Bancada 
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Gaúcha no Congresso.
Segundo Covatti, o 

uso da tecnologia será 
mais uma ferramenta 
para auxiliar no com-
bate ao furto e roubo no 
município. “Sem dúvi-

da um moderno sistema 
de videomonitoramento 
tende a dar mais segu-
rança à população, aos 
comerciantes e os turis-
tas que visitam o mu-
nicípio. Vamos avançar 

e garantir ainda mais 
segurança na comuni-
dade”.

A cidade serrana 
receberá três pontos de 
vídeo e uma sala de mo-
nitoramento.

Ajuda e cura pelo 
caminho espiritual 
é tema de palestra 

em Gramado
A palestra “Ajuda e 

cura pelo caminho espi-
ritual através dos ensina-
mentos de Bruno Grö-
ning”, que acontecerá em 
Gramado e irá apresentar 
informações sobre curas 
do corpo e da mente, que 
aconteceram através dos 
ensinamentos de Bruno 
Gröning e assombraram 
a Europa nas décadas de 
1940-50, por serem consi-
deradas impossíveis.

Os participantes ve-
rão as razões existentes 
por trás da saúde e da 
doença de acordo com 
os ensinamentos de 
Bruno Gröning e apren-
der como sintonizar-se 
com a força de cura, que 

continua trazendo re-
denção e qualidade de 
vida para milhares de 
pessoas no mundo todo, 
até os nossos dias.  

A palestra aconte-
ce no próximo dia 24, 
das 18h às19h30min, 
na ExpoGramado, com 
entrada franca. Infor-
mações pelo fone (054) 
99900-6325.

No Portal da Folha, 
na internet, você confe-
re mais informações e o 
link para o documentá-
rio “O Fenômeno Bru-
no Gröning”, cujo áudio 
original é em alemão, é 
oferecido com legendas 
em vários idiomas, in-
clusive português.
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São Francisco de Paula 
inaugura pórtico na

entrada da cidade 
O pórtico no en-

troncamento da Ave-
nida Júlio de Castilhos 
com a RS 020 foi inau-
gurado na tarde desta 
segunda-feira (16). A 
obra teve verba adqui-
rida por meio do Mi-
nistério do Turismo via 
emenda parlamentar 
do Deputado Mauro 
Pereira, com valor de 
R$ 197.292,30 mil. O 
pórtico também ga-
nhou calçada lateral, 
totalmente acessível, 
que permite a seguran-
ça dos pedestres.

O projeto buscou 
explorar características 
do município e trou-
xe elementos como 
os muros de taipa e as 
folhas da árvore liqui-
dâmbar. O pórtico foi 
formado por duas tor-
res com revestimen-
to de pedra e painéis 
em chapa de aço com 
desenhos de folhas li-
quidâmbar vazados, 
criando um efeito de 

luz e sombra. Esses ma-
teriais têm baixa neces-
sidade de manutenção 
e são sustentáveis.

A localização do 
Pórtico é estratégica 
para atrair turistas que 
viajam pela Rota do Sol 
em direção à Canela e 
Gramado.

''Os viajantes que 

antes não percebiam 
que havia uma cida-
de ali, agora são con-
vidados pelo pórtico 
a conhecer São Chico. 
A cara da cidade está 
mudando e a nossa 
vocação turística está 
finalmente despontan-
do. Ainda é importante 
ressaltar que estamos 

com uma verba previs-
ta de R$ 6 milhões para 
investimento no Lago 
São Bernardo e em ou-
tros pontos turísticos da 
cidade. Estamos traba-
lhando de forma muito 
afirmativa para fomen-
tar o turismo'', destaca 
o Secretário de Turis-
mo Rafael Castello.
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Natal Luz
recepciona
imprensa

nacional em 
Gramado

Gramado recep-
cionou de 12 a 15 de 
setembro uma comi-
tiva de 11 jornalistas 
dos principais veículos 
impressos do país. Na 
programação, em meio 
à apresentação de ações 
promocionais do Turis-
mo de Gramado e novos 
atrativos locais, desta-
que para uma preview 
do Natal Luz de Grama-
do. O evento aconteceu 
na Sala da Lareira do 
Serrazul Hotel e os con-
vidados chegaram ao 
local em grande estilo. 
Uma exclusiva jardinei-

ra da Brocker Turismo 
foi buscá-los no Laghet-
to Allegro Fratello, o dé-
cimo e mais novo em-
preendimento da Rede 
Laghetto Hotéis em 
Gramado. Devidamente 
recepcionados e acom-
panhados pela Trupe de 
Natal, o grupo dirigiu-
se ao local embalado 
por uma trilha sonora 
natalina especial.

As novidades da 
programação e, espe-
cialmente, os quatro 
novos grandes espetá-
culos foram exibidos 
em pocket shows.
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Festuris pretende ultrapassar R$ 300 milhões em negócios gerados
Consolidada no mer-

cado turístico mundial 
pelo seu potencial de ge-
ração de negócios, a Feira 
Internacional de Turismo 
de Gramado (FESTURIS) 
apresenta números po-
sitivos para o evento. A 
área de expositores con-
tabiliza um crescimento 
médio entre 4% e 5% em 
relação ao ano passado, 

superando a estimativa 
para a economia brasilei-
ra. São mais de 2 mil mar-
cas confirmadas e 90% 
dos espaços comerciali-
zados. O evento acontece 
entre os dias 7 e 10 de no-
vembro.

Na última edição, o 
FESTURIS movimentou 
R$ 300 milhões em ge-
ração de negócios, con-

forme pesquisa realizada 
pela Universidade de 
Caxias do Sul (UCS).

O evento reúne pro-
fissionais do mercado 
nacional e internacio-
nal com alto poder de 
decisão. Até o momen-
to, mais de 4 mil agentes 
de viagens já realizaram 
seu credenciamento no 
evento.
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31º Festival de Bonecos 
reunirá espetáculos de 

cinco países
De 17 a 20 de ou-

tubro, Canela renovará 
seu compromisso com a 
arte bonequeira, para a 
alegria da comunidade 
e visitantes. O Festival 
Internacional de Teatro 
de Bonecos chega a sua 
31ª edição oferecendo 
momentos lúdicos e 
inspiradores para toda 
a familia. Com tradição 
em receber espetáculos 
renomados do mundo 
todo, o festival este ano 
reúne artistas de cinco 
países: Brasil, Alema-
nha, Espanha, Equador 
e Argentina, que toma-
rão conta da Praça João 
Corrêa, no centro da ci-
dade.

Com apresentação 
da Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Canela, 

os detalhes da progra-
mação serão anuncia-

dos nos próximos dias. 
Mais informações: 

www.festivalbonecos-
canela.com.br.

O Desfile de Bonecos, previsto para o dia 19,  é como um
cartão-postal que se renova anualmente, emocionando os visitantes

com a possibilidade de interagir nesse colorido passeio

FOTO: DIVULGAÇÃO

Lançamento do Vihara em Canela 
Viara é um termo 

sânscrito e páli que 
designa um mosteiro 
budista. Originalmen-
te significava um lugar 
para andar e referia-se 
a habitações ou refúgios 
usados por monges du-
rante a estação chuvo-
sa.

O edifício foi ins-
pirado nesse desejo de 
criar um espaço para 
acalmar a mente e o co-
ração, um lugar especial 
em uma cidade linda e 
cheia de boas energias: 
Canela.  

O Vihara tem lo-
calização privilegiada, 
na Av. Osvaldo Aranha, 
uma das ruas mais im-
portante e centrais da 
cidade, perto de tudo, 
onde pode-se deixar o 
carro na garagem e des-
frutar dessa bela cida-
de passeando por suas 
ruas floridas e arboriza-
das.

O empreendimento 
da Vilmar Boniatti In-
corporações, será apre-
sentado aos corretores, 
na próxima quarta, dia 
25 de setembro.
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Campanha do
Alimento do Mini 
Mundo continua 
para moradores

e escolas
No último final de 

semana, dias 14 e 15, o 
Mini Mundo realizou a 
sua ação social em prol 
aos carentes, abrindo 
mão dos ingressos. Foi 
preparada uma grande 
festa, com uma série de 
atrações, como as ban-
das da Brigada Militar de 
Novo Hamburgo, Banda 
Marcial da E.E. Neusa 
Mari Pacheco e Banda 
da EMEF Severino Travi, 
as duas últimas de Ca-
nela.

Os alimentos arre-
cadados foram levados 
àsede do Orbis Clube 
Gramado, parceiro que 
o Mini Mundo escolheu 
para ficar responsável 
pela arrecadação e dis-

tribuição. 
Até o final de se-

tembro, um quilo ou 
mais de alimento não 
perecível será  ingresso 
para os moradores de 
Gramado e Canela en-
trarem no Parque Mini 
Mundo, se divertirem e 
fazerem parte da ação 
social. Mas atenção: é 
preciso levar um docu-
mento que comprove 
residência e a promo-
ção é válida para todos 
os dias, exceto em finais 
de semana e feriados. 
Informações pelo tele-
fone (54) 3286-4055. Na 
próxima quinzena, mais 
20 escolas farão a visita e 
entregarão mantimen-
tos, conforme agenda.
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Nome: Jaqueline Fouchy.
Idade: 46 anos.
Filiação: Getúlio e Maria da Glória.
Formação: Psicologia.
Trabalho: Consultoria clinico e Facilitadora do
Desenvolvimento profissional.
Fato marcante em sua vida: São muitos... mas um deles, 
foi o nascimento da minha filha Vitória. Diante de mui-
tas incertezas foi sensacional escutar o primeiro choro!
O que te deixa sem jeito: Elogios.
Uma alegria: Ajudar as pessoas.
Uma decepção: Traições.
Ponto forte: Positividade.
Ponto fraco: Agir mais pela emoção.
Cor preferida: Amarelo.
Prato preferido: Massas e diversos molhos (funghi,
4 queijos, carbonara).
Bebida: Destilados (Caipirinha, Amarula).
Esporte: Promessa de voltar a academia.
Hobby: Amo cozinhar, principalmente pratos doces.
Programa de tv: Me prendo as series, no momento 
estou assistindo The good doctor. 
Que fazer no domingo: Estar ao lado de pessoas que 
amo, família e amigos.
Animal de estimação: O Thor, um Border Collie.
Um filme: Walt antes do Mickey.
Uma música:  Titãs, Epitáfio.
Um livro: Como fazer amigos e influenciar pessoas.
Um defeito: Dificuldade em administrar meu tempo.
Uma qualidade: Escuta ativa, paciência.
Uma saudade: Avó materna, minha referência, segunda 
mãe.
Um sonho de criança: Sempre sonhei em conhecer o 
mundo! 
O que mais admira numa pessoa: Humildade.
O que mais detesta numa pessoa: Arrogância.
O que tu mudaria em Canela: Daria uma atenção maior 
na saúde pública.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: A política é uma ação em sociedade, porém 
nem todos estão dispostos a se envolver. Cai cada vez 
mais no descrédito e está dividida por interesses indi-
viduais.
Educação: Acredito que o nosso modelo de educa-
ção não está conectado com as exigências do mundo 
de hoje. Precisaríamos de uma grande reforma para 
formar de fato cidadãos do mundo, com competências 
necessárias para uma vida de qualidade com cidadania.
Religião: Sou uma pessoa espiritualizada, admito 
minhas fragilidades, mas busco evolução. Acredito que 
religião vai além do que posso ver, tocar ou tentar ex-
plicar, eu apenas sinto e me conecto, e assim me sinto 
amparada.
Amor: O amor é a base da vida, é o sentimento que 
nos move. É o nosso melhor e podemos expressá-lo de 
várias formas.
Família: Acredito que é o ponto de referência para vida 
toda. Meu porto seguro, minha base para todas as situa-
ções, sejam boas ou ruins. 
Amizade: São irmãos de alma que conectamos com a 
nossa vida. São os escolhidos, confiamos e acreditamos 
que são especiais.
Casamento: Acredito que a base é o amor e o respeito. 
União de duas pessoas que dividem sonhos, celebram 
conquistas, e se apoiam diante das adversidades.

*UM RECADO: A vida é uma só e foi feita para que pos-
samos sorrir, amar, chorar e viver intensamente sendo 
nós mesmos. Vamos nos permitir VIVER!
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Jaqueline Fouchy

:: 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) ::

A princesa dos papais Douglas e
Carol, Yasmin com 4 meses.

Antonella Bonn da Silva, 7 meses

9 meses de muitas flores para
Cecilia Martini Ferreira

Luiz Otávio e Vitória celebrando 
 Tradição Gaúcha

Luísa Antônia esbanjando sorrisos!O fofo do Enrico completou 6 meses!

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: JÊNIFER LAUFFER
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53 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Michele Fruet idealizadora do
Congresso com a Palestrante Tatiana

Fadel Rihan, na Caza Wilfrido.

Momento de palestras com
Patricia Missakian dos EUA, no

Congresso Holístico Internacional.

FOTO: PAULA VINHAS

Rafaela Carvalho, Cris Petry e Michelle Silveira, em comemoração dos dois anos
da Benne, moda artesanal de Gramado.

Eduarda Neves e
Ana Paula Flores
da Sicredi Pioneira,
ladeando Felipe
Andreis, presidente 
da Abrasel Hortênsias  
em noite de Happy 
Hour da cooperativa, 
que é
co-patrocinadora do
Festival de Cultura 
e Gastronomia de 
Gramado

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Diego Santos e Lu Zanatta, da Estrategia
Comunicação, no Congresso de Medicina
e Psicologia de Tráfego, em Brasilia, onde

assinaram a comunicação do evento.

FOTO: LUZCO PHOTO

FOTO: PAULA VINHAS

O presidente do Instituto do 
Câncer Infantil, Lauro Quadros, 
depositou a chama nos fornos 
da Cristais de Gramado. Como

os fornos da fábrica ficam
acesos 24h por dia, em virtude 

das peças produzidas, a Cristais 
de Gramado passa a ser a

fiel depositária de toda esta
simbologia em torno da

campanha em prol das crianças 
com câncer.
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DTG Amigos Estancieiros na apresentação da Abertura da
Semana Farroupilha no Espaço Rural no último dia 13

Grupo da Brilho da Serra Turismo em Safari no Deserto, em Dubai!

Maria Alice declamando
Boneca de Pano poesia de

Léo Ribeiro no Espaço Rural 
no sábado, 14.

Alana e Luísa, AMAmentar
um ato de amor!1° mês da Gabriela, amor da mamãe

Patrícia e do papai Alison.

Luciana, Silvana, Patricia, Silvia, Caroline
e Gisele, profs da Severino Travi durante

atividades da Semana Farroupilha

O senador Lasier Martins (Podemos)
levou, terça (17), ao ministro do Turismo,

Marcelo Álvaro Antônio, o convite para que
participe do 31º Festuris Gramado. Ele estava 

acompanhado de Marta Rossi, anfitriã e
organizadora do evento, e do diretor

Eduardo Zorzanello. O ministro agradeceu
e confirmou presença.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Nesse momento de transborda-
mento, as emoções transbordam e 
alguma ansiedade pode dominar. 
Cuidado para não dar passos em 
falso nem agir por impulso ou pre-
cipitação. É hora de agir com foco e 
profundidade, sabendo exatamente 
o que é que você está fazendo. 

Você pode estar mais sensível e im-
plicante e apesar de ser importante 
estar atento aos detalhes, cuidado 
para não exagerar com isso. É hora 
de sentar e ter conversas importan-
tes com as pessoas mais próximas, 
ajustando melhor as expectativas e 
objetivos em cada relação. 

Emoções transbordando e muitos 
assuntos pessoais vindo à tona. Mas 
a semana também tem um foco bem 
claro em trabalho e é hora de se 
mostrar mais e fazer o seu melhor. 
Mais visibilidade, sucesso, brilho, 
reconhecimento. 

Semana de Lua Cheia e isso signifi-
ca mais intensidade para você. Tudo 
transbordando, vindo à tona. Mais 
clareza, mais sensibilidade. Assun-
tos afetivos estão em pauta. Apro-
veite para fazer uma análise mais 
profunda sobre tudo que está viven-
do, e para superar certas coisas.

Com tudo tão intenso ficará mais fá-
cil perceber o que quer, o que gosta, 
o que pretende neste momento. Com 
muita coisa acontecendo ao mesmo 
tempo, você também precisa pensar 
sobre seus valores e qual é o foco 
neste momento. 

Foco no que você mais quer. Tem 
muita coisa acontecendo sob esse 
céu tão intenso. As conversas são 
importantes e talvez você crie 
coragem para falar coisas que está 
sentindo há algum tempo. Encontre 
seus amigos e tenha conversas mais 
profundas com eles. 

Uma semana cheia de oportunidades 
e mudanças. Bom momento para 
focar no trabalho e mostrar seu me-
lhor. Há mais sucesso sob esse céu. 
São bons dias para começar coisas 
novas, lançar ou divulgar qualquer 
coisa. Busque mais qualidade de vida 
e seja mais criativo em tudo que fizer.

Um céu mais intenso para você com 
coisas importantes acontecendo. Mui-
tos assuntos pessoais e emocionais 
podem mexer com você. É impor-
tante cuidar do seu coração e confiar 
mais em si mesmo e nos outros. Não 
tenha medo de perder o controle, a 
vida está pedindo mais aventura.

Um momento importante para sua 
vida pessoal e isso vale especialmente 
para os assuntos familiares. Um bom 
céu para colocar a casa em ordem, 
literalmente. Cuidado com todo tipo de 
excesso e exagero, dos gastos à alimen-
tação e também suas expectativas.

É um ótimo momento para repensar 
sua vida. É hora de diminuir o ritmo 
em algumas coisas e ter mais leveza em 
tudo que faz. Cuidado para não colocar 
peso demais no que não precisa. São 
dias bons para buscar mais profundida-
de no amor. Também tem mais roman-
tismo e intensidade sexual no ar.

Cuide das coisas práticas e mantenha o 
foco. O resto vem até você. Não descuide 
dos detalhes, nem perca tempo demais 
cuidando deles. Equilíbrio é fundamen-
tal para ter sucesso nesse momento. 
O céu da semana traz algumas boas 
novas, mas pede atenção constante para 
não arriscar ou exagerar demais.

Olhe para suas emoções aproveitan-
do que elas estão à flor da pele. Os 
nervos também estão e há risco de 
ilusão, desilusão, carências aumen-
tadas e alguns contratempos. Mas é 
uma boa semana para cuidar mais 
do seu corpo e da sua alma e fazer 
algumas mudanças na vida.

HORÓSCOPO DA FOLHA
*Comunicamos o falecimento do Sr. José
Carlos Pereira, aos 68 anos, residente na cidade 
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias, e
sepultado no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Olívia
Port dos Santos, aos 83 anos, residente do
bairro Ulisses de Abreu, deixa filhos, netos,
genros e noras. Seu corpo foi velado na capela
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias
e sepultado no Cemitério do Banhado Grande.

*Comunicamos o falecimento de Victor Hugo 
Athaydes, aos 26 anos, residente na cidade de
Canela. Seu corpo foi velado na capela do
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e 
sepultado no Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Waldemar 
Moura de Oliveira, aos 74 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias
e sepultado no Cemitério do Passo do Inferno.

*Comunicamos o falecimento de Jardel Jesus 
Wolff, aos 30 anos, residente na cidade de
Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e
sepultado no Cemitério Municipal de Canela.

> Edital de Casamento nº 6196 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: GABRIEL FERREIRA DA SILVA, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Jaquira-
na, eletrotécnico, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua Olávo Luiz da Silva, nº 540, Bairro São Luiz, nesta 
Cidade e BRENDA APARECIDA DALPUPO, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de Passo Fundo, 
professora, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Olávo Luiz da Silva, nº 540, Bairro São Luiz, nesta Ci-
dade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 13 de Setembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6197 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: ÍGOR DE OLIVEIRA SCHEN-
KEL, natural deste Estado, nascido na Cidade de 
Gramado, motorista, solteiro, domiciliado e resi-
dente na Rua Osvaldo Rafael Angeli, nº 225, nesta 
Cidade e CATIANA DE OLIVEIRA, natural deste Es-
tado, nascida nesta Cidade, vendedora, solteira, do-
miciliada e residente na Rua Osvaldo Rafael Angeli, 
nº 225, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

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

Registradora

PLURIMPORT ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA.
03.119.660/0001-84

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Licença de 
Operação de Regularização para atividade com emissões 
atmosféricas por combustão, localizado na Rua Borges de 
Medeiros, n°580, Centro, Canela/RS.
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

(54) 3282.6625
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BANCO 68

MFMC
COAGULANTE

GARBOESPIAR
MAUARCOV
PELARAME

MESAMARACUJA

ÃSOADAOS
OCUSDOSE
POISTEMAS

TARTARUGAP
MUSEALARME

LAMBARISIC
IRRIPBOI
SINODACAA
TOMADAANTI

BASEDEDADOS

Histórias
escritas

por Esopo
(Lit.)

"Japonês",
em

"nipônico"

Bebidas
como a

IPA, Tripel
e Ale

Produto u-
sado para
espessar
líquidos

Greta (?),
atriz sueca
de "Mata

Hari" (Cin.)

Peça
usada pa-
ra soar o
violoncelo

Reveste o
interior de

órgãos

Alberto
Dines,

jornalista
brasileiro

"(?) Deixa",
sucesso

do Rappa

Moham-
med (?),

líder
talibã

Cada uni-
dade em
uma enu-
meração

Capital 
de Ban-
gladesh

Estado
cuja capital
é Palmas

(sigla) 
Arquivo

criado pelo
Access

(Inform.)

(?)-hista-
mínico:
combate 
a alergia

O vilão,
pela índole
Esquentar

muito

Espionar

Adaga e
pistola

Atreve-se

Sabor
comum de
mousses

Assuntos
(p. ext.)
Atração
do leilão

Porção (fig.)
Flor-sím-
bolo da
Holanda

Tocada
(a buzina)

Navios
piratas 

Página
(abrev.)
Meu, em
italiano

Ice Cube,
rapper

Canal de
TV paulista

Bumba meu
(?), dança
"Erva", em
"caatinga"

Musa, 
em inglês

Nome
comum a
diversas
espécies
de peixes
pequenos

Badala 
as horas
Gravação
da cena

Rasgar,  
em inglês
(?) feio:
palavrão

Proteção
de carros

Local
boêmio

Hobby 
do intelectual

Equipamento usado
por black blocs em

protestos

(?) Moreira: cantor
de "Preta Pretinha"

Título do Corinthians
em 2018 (fut.)

"Campo"
do pingue-

pongue

Ora (?):
expressão
típica de
Portugal

(?)-mari-
nha: animal
protegido
pelo Pro-
jeto Tamar

3/mio — rip. 4/daca — muse — omar. 6/mucosa. 10/coagulante. 11/base de dados.

Exaltação farroupilha
Autoria: José Hilário Retamozo

Olha estas mãos afeitas ao manejo
das rédeas e das lanças e do arado
- trilogia dos trastes campesinos
de onde surgiram rumos e destinos
de um povo que se orgulha do 
passado.
... Inda reboam pelos ares, soltas,
as notas libertárias de um clarim:
- Nico Ribeiro está chamando à 
Glória
a página imortal de nossa História
e a peonada guerreira de Jardim.

É o recomeço do decênio heróico
envolto em lances de emoção e 
assombros...
Os ponchos velhos acenando, em 
fi apos,
a legenda dos épicos Farrapoos
e a liberdade agigantando os om-
bros.

Bento Gonçalves... Canabarro... 
Onofre...
Souza Netto e o sonho do Seival;
- República dos bravos, andarilha,
instalando o porvir sobre a coxilha
e a cada pouso nova Capital...

República de sonho e rebeldia,
efêmera e no entanto duradoura;
- viveu dez anos, mas se faz, ainda,
a lição imortal que nunca fi nda
à vosa, à nossa e à geração vindou-
ra.

Hoje, por isso, as nossas almas 
rasgam
o véu do tempo, que recobre a 
glória
dos que souberam, com amor e 
afi nco,
dar-nos a herança deste 35
e a intransigência de uma trajetó-
ria.

Andaremos além das nossas horas
emponchados na luz desses exem-
plos,
sob o batismo secular das auras
que conduziram as legiões de 
tauras
e ainda abençoam religiões e tem-
plos.

 O Povo, a Pátria - as religiões mais 
altas:

a liberdade - o consagrado altar,
e entre arrepios de convulsões e 
alarmas,
as nossas mãos a sustentar as 
armas
pelo Rio Grande que nos faz so-
nhar.

Somos os ramos - agitadas asas
de ensangüentadas ocasiões em 
rubro,
ora brindando turbilhões de fl ores,
ou sacudindo as esgalhadas dores
sob a explosão primaveril de outu-
bro.

E vós que sois deste Rio Grande 
herdeiros
contemplai este século que passa
e cinzelai sobre a emoção dos dias
a fl ama das sagradas rebeldias
- ainda o cerne espiritual da raça.

Reconhecemos ir sumindo, aos 
poucos,
pelos caminhos das modernas 
rotas,
nossa estirpe de bravos cavaleiros
que hoje vivem, talvez, os derradei-
ros
momentos em que possa andar de 
botas.

Daí pensarmos redobradas vezes
em fugir da alienígena infl uência,
e num pleonasmo já vazio de luxo,
ensinar o gaúcho a ser gaúcho
e à querência o valor de uma que-
rência.

Em vós, crianças das auroras claras
ensangüentadas do Ibirapuitã,
repousa o sonho, destas almas 
guaxas,
de ainda ver o Rio Grande de bom-
bachas
ao abrir as coivaras do amanhã!

Que o nosso sonho de uma republi-
ca livre, independente, democráti-
ca, justa, igualitária e honesta, não 
se desfaça nas brumas da cor-
rupção. Que nossas lanças sejam 
a educação, único e verdadeiro 
patrimônio de uma nação livre, 
próspera e feliz! Avante! Cavaleiros 
do Amanhã.



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

Casa Residencial, com 02 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro, garagem, pátio fechado,

localizada na Av. do Lago,  590, Palace Hotel.
Aluguel R$ 1.300,00 mais taxas

Apartamento, com 01 dormitório, sala e cozinha, 
banheiro, com vaga descoberta para carro, localizado 

na Av Julio de Castilhos, 377, Centro. Aluguel R$ 
1.000,00 mais taxas.

Apartamento, com 02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, estacionamento, localizado na Rua Borges 

de Medeiros, 1373, Santa Teresinha. Aluguel R$ 
1.150,00 mais taxas.

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

Harrys,253, Centro. Aluguel R$ 1.100,00 mais taxas.

Apartamento, com 02 
dormitórios (01 suíte), 
02 banheiros, sala com 
sacada, cozinha, 02 box 
para carro, localizado na 
Rua Ernesto Dornelles, 
80, Centro. Aluguel R$ 
1.900,00 mais taxas
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No último sábado 
(14), foi disputada a pri-
meira ronda das quartas 
de final do Campeonato 
Municipal de Bocha. O 
favoritismo das equipes 
que ficaram melhor po-
sicionadas na tabela se 
confirmou nas partidas 
disputadas. O AFCEEE 
“A” recebeu o Bar do 
Minigite e acabou sen-
do derrotado por 2 x 1. 
O Bar da Siloca perdeu 
em casa para a Associa-

ção Leodoro de Azeve-
do por 2 x 1.  O Camêlos 
Bar também recebeu 
um visitante incômodo, 
o União Rancho Grande 
venceu a partida por 2 
x 1. A única equipe que 
superou o favoritismo 
foi o Saiqui, que venceu 
o Amigos do Canastra 
por 3 x 0.

As partidas do final 
de semana foram adia-
das devido ao feriada 
estadual.

Amanhã acontecem
as partidas decisivas

das quartas de final do 
Municipal de Bocha

Rodada de goleadas na
Primeira Divisão de Campo
No último sábado 

(14), aconteceu a 2ª ro-
dada da Primeira Di-
visão do Campeonato 
Municipal de Futebol. 
No campo da Celulose 
o Âncora bateu o União 
Rancho Grande por 1 x 
0 em uma partida difí-
cil, Pinça (1) foi respon-
sável pelo gol do Ânco-
ra.

Diferente do que 
aconteceu na partida 
realizada no campo da 
Celulose, quem foi para 
o Parque do Sesi aca-
bou assistindo duas go-
leadas. A primeira par-
tida disputada no local 
terminou com a vitória 
do Bola-Bola por 4 x 0 
sobre o Cia do Verde. 
Charles(3) foi o desta-

que da partida ao mar-
car um hat-trick, Lucas 
(1) complementou o 
placar.

No segundo con-
fronto da tarde, o Mer-
cenários goleou o Mer-
cado Tiririca por 6 x 2, 
emplacando o resul-
tado mais elástico do 
campeonato até o mo-
mento. Emerson (4) do-

minou a partida e em-
placou um poker-trick, 
Bruno (1) e Tiaguinho 
completaram a goleada. 
Os gols do Mercado Ti-
ririca foram marcados 
por Cléverson (1) e Pe-
dro (1).

Devido ao feriado 
estadual, as partidas 
que ocorreriam ama-
nhã foram adiadas.

Donna F.F termina fase 
de grupos com 100% de 

aproveitamento

Na última sexta-fei-
ra (13), foi disputada a 
13ª rodada do Campeo-
nato Municipal de Fut-
sal Feminino. Abrindo 
as disputas, Donna F.F e 
Antes do Bar se enfren-
taram em confronto 
direto. O equilíbrio es-
perado de uma partida 
entre líder e vice-líder 
não aconteceu. A equi-
pe do Donna dominou a 
partida do início ao fim, 
goleando as rivais por 4 
x 1. Jéssica (2), Giovana 
(1) e Carolina (1) mar-
caram os gols da vitória, 
Cristiane marcou o gol 
de honra para o Antes 
do Bar. Desta forma, as 
duas equipes terminam 
a participação na fase 
de grupos com a classi-

A competição tem mais uma rodada, mas alguns times
já terminaram sua participação no campeonato

ficação garantida.
A segunda partida 

foi entre Femme e Gra-
madense. A equipe de 

Gramado acabou sen-
do derrotada por 2 x 1 e 
fechando sua participa-
ção com a eliminação 

e derrota, a equipe do 
Femme, já classificada, 
busca uma posição me-
lhor na tabela.

Gramadense encerra sua participação com derrota

FOTO: FILIPE ROCHA 

Iniciada
a Primeira 
Divisão do 
Municipal 
de Futsal

 Na última segunda-
feira (16), foi disputada 
a 1ª rodada da Primeira 
Divisão do Campeona-
to Municipal de Futsal. 
Abrindo as disputas, o 
Bola 8 venceu o Nova 
Era Futsal por 4 x 2. 
Mateus (2), Taillor (1) e 
Nenê (1) marcaram os 
gols da vitória. Espeto 
(1) e Guibson (1) dimi-
nuiram para o Nova Era.

Logo após, Oito e 

Meia e Tequila ficaram 
em um monótono 1 x 1, 
Diego (1) marcou para o 
Oito e Meia, Jonatas (1) 
igualou para o Tequila.

A segunda rodada 
da competição aconte-
ce na próxima segunda-
feira (23), onde a equipe 
do Manipulados da Ser-
ra enfrenta o Mercado 
Tiririca, Rio Branco e 
Nova Era Futsal fecham 
a rodada.

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO
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EDITAL DE PÚBLICO LEILÃO EXTRAJUDICIAL 0013047/2019

O LEILOEIRO OFICIAL Alexsandro Pereira, matrícula nº 0300/2015, autorizado pelo Credor Fidu-
ciário BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - Banrisul, torna público que submeterá 
à venda, para pagamento da dívida fiduciária em favor do Credor Banrisul, na forma da Lei 9.514/97 
e regulamentação complementar, e observadas as condições do contrato de empréstimo, em Pri-
meiro Público Leilão no dia 03/10/2019, às 10:00 horas, no Escritório Alexsandro Leilões, Rua 
Assis Brasil, nº 92, sala 2, piso superior, São Francisco de Paula/RS, pela maior oferta, respeitado o 
preço mínimo de venda (valor de avaliação estipulado em contrato) e, não alcançando êxito neste, 
em Segundo Público Leilão no dia 15/10/2019, no mesmo horário e local, pelo lance maior ofereci-
do, desde que igual ou superior ao preço mínimo equivalente ao montante da dívida e demais encar-
gos e obrigações, tudo devidamente atualizado na data do leilão, os imóveis: A) Uma área de terras 
de campo com 50.000,00m², sem benfeitorias. Situada no lugar denominado Apanhador, Distrito de 
Juá, São Francisco de Paula/RS. Objeto da matrícula nº 25.271 do Registro de Imóveis de São Fran-
cisco de Paula/RS. B) Uma área de terras de campo com 50.000,00m², sem benfeitorias. Situada 
no lugar denominado Apanhador, Distrito de Juá, São Francisco de Paula/RS. Objeto da matrícula 
nº 25.272 do Registro de Imóveis de São Francisco de Paula/RS. C) Uma área de terras de campo 
e matos com 105.000,00m², sem benfeitorias. Situada no lugar denominado Rincão das Flores, 
Distrito de Juá, São Francisco de Paula/RS. Objeto da matrícula nº 25.273 do Registro de Imóveis 
de São Francisco de Paula/RS. D) Uma área de terras de campo e matos com 491.911,00m², sem 
benfeitorias. Situada no lugar denominado Rincão das Flores, Souza e Apanhador, Distrito de Juá, 
São Francisco de Paula/RS. Objeto da matrícula nº 27.143 do Registro de Imóveis de São Francisco 
de Paula/RS. O imóvel é arrematado no estado em que se encontra. Qualquer diferença existente 
entre o imóvel e sua documentação não poderá ser invocada como motivo para compensação, quer 
no preço, quer nas condições de pagamento, correndo ainda por conta do arrematante as despesas, 
a iniciativa e os meios necessários à sua desocupação. A respectiva escritura pública de compra e 
venda deverá ser formalizada no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da arrematação, não sendo 
permitido retardar essa formalização sem que haja impedimento legal para tanto, devendo, nesse 
caso, os encargos de condomínio e IPTU do imóvel serem imediatamente assumidos pelo arre-
matante. Estando o imóvel desocupado, a entrega das chaves ao arrematante fica condicionada a 
apresentação de comprovante de que a respectiva escritura de compra e venda foi encaminhada 
para registro no Ofício de Registro de Imóveis competente. PAGAMENTO: À vista, mediante trans-
ferência bancária (TED), cheque ou depósito em espécie (até o limite de R$ 10.000,00). Em 
qualquer hipótese a titularidade das contas deverá ser do arrematante; COMISSÃO DO LEI-
LOEIRO: 5%; CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO: 2013023930104061000010; VALOR: 1º leilão: 
R$ 3.183.965,31; 2º leilão: R$ 1.591.982,66 (valor corrigido pela aplicação de coeficiente de 
atualização monetária idêntico ao utilizado para o reajustamento dos depósitos de poupança 
mantidos nas instituições integrantes do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos - 
SBPE). FIDUCIANTE: Incorpol Indústria e Comércio de Poltronas LTDA. INFORMAÇÕES: Com 
o leiloeiro Alexsandro Pereira, endereço: Rua Assis Brasil, nº 92, sala 2, piso superior, São 
Francisco de Paula/RS, telefones: (54) 99711-3411, ou com o Banrisul pelos telefones (51) 
3215-4521, 3215-4512 e 3215-4516, das 08h às 17h.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL/ONLINE E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, JUCERGS Nº 300 E FAR-
SUL 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. OBJETO: 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 LEI-
LÃO 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 ALEX-
SANDRO 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.ALEXSANDROLEI-
LOES.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. O INTERESSADO EM ADQUIRIR O 
BEM PENHORADO EM PRESTAÇÕES DEVERÁ APRESENTAR, POR ESCRITO, ANTES DO INÍ-
CIO 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 PA-
GAMENTO 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 PAGA-
MENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. FICA INTIMADO POR ESTE EDITAL DE LEILÃO PRESEN-
CIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO E IMTIMAÇÃO, O DEVEDOR JAIRO PEREIRA LEAL EIRELI – ME, 
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 EXE-
CUÇÃO, 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 ALEXSANDRO-
LEILOES@HOTMAIL.COM E PELO TELEFONE: (54) 99711.3411.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL/ONLINE E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, JUCERGS Nº 300 E FAR-
SUL Nº 497 OU SUA PREPOSTA, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO EXMO. SR. DR. MM. 
JUIZ ADAIR JOÃO MAGNAGUAGNO DA 2º VARA DO TRABALHO DE GRAMADO - RS. PRO-
CESSO Nº: 0020108-69.2016.5.04.0352; AUTOR: SINDICATO DOS TRAB NAS IND DA CONST 
E DO MOB DE CANELA; RÉU: A. COMPENSADOS EIRELI - 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:  LOTE Nº4 DA QUADRA “A25-2 SETOR SUDESTE, SITUADO NO 
DISTRITO INDUSTRIAL (SÓCIO INTEGRADO DO SAIQUI)”, ZONA URBANA NA LOCALIDADE 
DENOMINADA “SAIQUI”, INTEGRANDO O QUARTEIRÃO FORMADO PELA RUA PERIMETRAL 
RS-235 E ÁREA VERDE COM A ÁREA DE 8.600,00M², COM AS SEGUINTES CONFRONTAÇÕES 
E MEDIDAS: FRENTE A NORDESTE ONDE MEDE 87,15M NO ALINHAMENTO DA RUA PERIME-
TRAL; FUNDOS A SUDESTE ONDE MEDE 68,95M CONFRONTANDO COM A ÁREA VERDE; POR 
UM LADO A NOROESTE CONFRONTA COM O LOTE Nº. 3 NUMA EXTENSÃO DE 110,00M, POR 
OUTRO LADO, A SUDOESTE ONDE MEDE 111,50M, DISTANDO 391,82M, “CONFRONTANDO 
COM ÁREA VERDE”. GRAVAMES: R-11-4552, HIPOTECA JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABA-
LHO, PROCESSO N° 0000789-52.2015.5.04.0352; R-12-4552, HIPOTECA JUDICIAL DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO, PROCESSO N° 0000790-37.2015.5.04.0352; R-13-4552, HIPOTECA JUDICIAL 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO, PROCESSO N° 0000791-22.2015.5.04.0352; R-14-4552, HIPOTECA 
JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, PROCESSO N° 0000792-07.2015.5.04.0352; R-15-4552, 
HIPOTECA JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, PROCESSO N° 0000793-89.2015.5.04.0352; 
R-16-4552, HIPOTECA JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, PROCESSO N° 0000795-
59.2015.5.04.0352; R-17-4552, HIPOTECA JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, PROCESSO 
N° 0000796-44,2015.5.04.0352; R-18-4552, HIPOTECA JUDICIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
PROCESSO N° 0000797-29.2015.5.04.0352; R-19-4552, HIPOTECA JUDICIAL DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO, PROCESSO N° 0000798-14.2015.5.04.0352; R-20-4552, HIPOTECA JUDICIAL DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO, PROCESSO N° 0000794-74.2015.5,04.0352; R-21-4552, PENHORA, 
SINDICATO DOS TRAB NAS IND DA CONST E DO MOB DE CANELA, PROCESSO N° 0020108-
69.2016.5.04.0352. 1º LEILÃO: 30/09/2019, ÀS 10 HORAS, IGUAL OU SUPERIOR A AVALIAÇÃO: 
R$ 860.000,00 (OITOCENTOS E SESSENTA MIL REAIS); 2º LEILÃO: 11/10/2019, ÀS 10 HORAS, 
MAIOR OFERTA, IGUAL OU SUPERIOR A R$ 430.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA 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 
CADASTRAMENTO COMPLETO PARA LANCES ONLINE, COM ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊN-
CIA DO LEILÃO PRESENCIAL; PARA O LEILÃO PRESENCIAL É NECESSÁRIA A CHEGADA COM 
ANTECEDÊNCIA DE 30 MIN. PARA CADASTRAMENTO. O 2º LEILÃO SOMENTE SERÁ REALI-
ZADO 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 PRES-
TAÇÕES DEVERÁ APRESENTAR, POR ESCRITO, ANTES DO INÍCIO DO PRIMEIRO LEILÃO, 
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO E ANTES 
DO INÍCIO DO SEGUNDO LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR QUE NÃO 
SEJA CONSIDERADO VIL (50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO). O PAGAMENTO DA ARREMATA-
ÇÃO/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 ATUALIZA-
DA. FICA INTIMADO POR ESTE EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO E 
IMTIMAÇÃO, O DEVEDOR A. COMPENSADOS EIRELI - 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.ALE-
XSANDROLEILOES.COM.BR, PELO E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOTMAIL.COM E PELO 
TELEFONE: (54) 99711.3411.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL/ONLINE E INTIMAÇÃO

Alexsandro Pereira, Leiloeiro Público Oficial e Rural, ou sua preposta, devidamente autoriza-
dos pelo EXMO. SR. DR. MM. JUIZ ARTUR PEIXOTO SAN MARTIN DA 1º VARA DO TRABA-
LHO DE GRAMADO - RS. Processo nº: 0000793632013.5.04.0351; Reclamante: Janaína Beatris 
Drumm (menor); Reclamada: Festinha Calçados Ltda. – ME (Massa Falida) e outros(4). Objeto: 
venda na forma das seguintes leis: CLT art. 888, IN39-TST art. 3 XX e lei nº 5.172/1966 art. 130, 
dos seguintes, imóveis: Lote 1: Nua propriedade da área ideal de 14,28% pertencente à Dirceu 
de Oliveira Córdova, do seguinte, um terreno com a área de 3.600,00m2 (três mil e seiscentos 
metros quadrados), matrícula 23.885, situado nesta cidade, dentro das seguintes confrontações: 
ao norte e leste, com terreno de Luiza. Gubert. Canani ou quem de direito; a oeste, com terreno 
de sucessores de Rafael José Monteiro; e ao sul, com terreno de Pedro Plinio Machado. Registro 
anterior: R. 1/13.277 do livro 2-CA. Gravames: Usufruto: Segundo o R.2113.277 do livro 2-CA, 
é usufrutuária do imóvel descrito, a sra. Army Maníque da Silva Machado, brasileira, viúva, do lar, 
CPF n°. 55 226 370/72, domiciliada e residente nesta cidade, na Rua Santos Dumont, 1455. S.F.S. 
n°. 0590.02, 0700001.01457; R1/23.885, penhora proc. 01910500433151; R2/23.885, penhora proc. 
00004272120135040352; AV.3/23.885, penhora proc. 00007936320135040351; AV.4/23.885, pe-
nhora proc. 00008005520135040351; R5/23.885, penhora proc. 00007121420135040352. 1º Leilão: 
30/09/2019, às 10 horas, igual ou superior a Avaliação: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); 2º Lei-
lão: 11/10/2019, às 10 horas, maior oferta, igual ou superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
Lote 2: Nua propriedade da área ideal de 14,28% pertencente à Dirceu de Oliveira Córdova, 
do seguinte, um terreno com a área de 5.330,60m2 (cinco mil trezentos e trinta metros e sessenta 
decímetros quadrados), matrícula 23.884, situado nesta cidade, com benfeitorias, constantes de 
uma casa de madeira, construída no ano de 1958, com a área de 62,00m2, em mau estado de 
conservação, dentro das seguintes confrontações: ao leste; com a Rua Santos Dumont, onde mede 
14,00m (quatorze metros), com terno de Paulo Sergio Lopes dos Reis e com terreno de Ademar da 
Silva; a oeste, com terreno de Almiro da Rosa Teixeira; ao sul e norte, com terrenos de Sinfrônio 
Ferreira Machado e de Maria Francisca Machado. Registro anterior: R.1/13276 do livro 2-CA. Gra-
vames: Usufruto: Segundo o R.2113.277 do livro 2-CA, é usufrutuária do imóvel descrito, a sra. 
Army Maníque da Silva Machado, brasileira, viúva, do lar, CPF n°. 55 226 370/72, domiciliada e re-
sidente nesta cidade, na Rua Santos Dumont, 1455. S.F.S. n°. 0590.02,0700001.01457; R1/23.884, 
penhora proc. 06610800007989; AV.2/23.884, penhora proc. 00007936320135040351; AV.3/23.884, 
penhora proc. 00008005520135040351; R4/23.884, penhora proc. 00007121420135040352. 1º 
Leilão: 30/09/2019, às 10 horas, igual ou superior a Avaliação: R$ 114.300,00 (cento e quatorze 
mil e trezentos reais); 2º Leilão: 11/10/2019, às 10 horas, maior oferta, igual ou superior a R$ 
57.150,00 (cinquenta e sete mil e cento e cinquenta reais).  Local: Escritório Alexsandro Leilões, 
sito à Rua Assis Brasil, 92, Sala 2 - Piso Superior, Centro, São Francisco de Paula/RS - CEP 95400-
000, e através do website www.alexsandroleiloes.com.br será obrigatório o cadastramento completo 
para lances online, com até 24 horas de 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 par-
celamento, somente serão aceitas se apresentadas por escrito, antes de cada leilão, conforme con-
dições específicas contidas no edital de leilão. O pagamento da arrematação/comissão do leiloeiro 
deverá ser efetuado à vista, exclusivamente em  cheque, este emitido pelo 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 de-
vedor, 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 pelo telefone: (54) 99711.3411.
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SÚMULA DE PRÉ-EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

O Executivo Municipal, atendendo ao disposto no art. 82 do Código Tributário Nacional e ao art. 
167 da Lei Complementar 67/2017 (Código Tributário Municipal), redação dada pela Lei Comple-
mentar 10/2005, torna público que executará obras de pavimentação asfáltica, drenagem urbana, 
passeio público e sinalização nas ruas descritas abaixo, com seus respectivos trechos.

PRÉ
EDITAL

LOGRADOURO TRECHO LEI MUN.

09/2019 RUA THEOBALDO 
WEBER

Entre as Ruas João Francisco de 
Oliveira e Cezar Pedro Raymundo.

3.866/2017

10/2019 RUA DOS GRAVATÁS Entre a Rua Érico Veríssimo e Avenida 
Bela Vista.

4.303/2019

11/2019 RUA ARLINDO 
LAWRENZ

Inicia na Rua Francisco Jaques Gil 
numa extensão de 60,00 m.

4.304/2019

12/2019 RUA OGOBAR CAMAR-
GO DOS SANTOS

Inicia na Rua Theobaldo Weber numa 
extensão de 130,00 m.

4.305/2019

13/2019 RUA PEDRO BISOL Inicia na Rua Antônio Zini numa exten-
são de 100,00 m.

4.306/2019

14/2019 RUA BENITO BERTO-
LUCI

Entre as Ruas Ruy Vianna Rocha e 
Prof. Aparecida A. S. Soares.

4.307/2019

15/2019 RUA BERLIM Inicia na Rua Europa numa extensão 
de 60,00m.

4.308/2019

16/2019 RUA NOSSA SENHORA 
DO CARMO

Entre as Ruas Santa Catarina e João 
Azevedo.

4.309/2019

17/2019 RUA GODOFREDO 
RAYMUNDO

Entre as Ruas Gustavo Muller e Fran-
cisco Bertolucci.

4.310/2019

18/2019 RUA DIREITOS HUMA-
NOS

Inicia na Rua Padre Cacique numa 
extensão de 180,00 m.

4.311/2019

19/2019 RUA ERNILDO WALDO-
LINO JACKS

Inicia na Rua Olavo Luiz da Silva 
numa extensão de 40,00 m.

4.312/2019

20/2019 RUA ANTÔNIO ZINI Inicia na Rua Felisberto de Moraes 
numa extensão de 220,00 m.

4.313/2019

21/2019 RUA ALMIRANTE BAR-
ROSO

Inicia na Rua Augusto Pestana numa 
extensão de 80,00 m.

4.314/2019

22/2019 RUA FRANCISCO A. 
MONTENEGRO

Inicia na Rua Dr. Esmeraldo Mendes 
Pereira numa extensão de 130,00 m.

4.315/2019

23/2019 RUA LUIZ MORAES Inicia na Rua Olavo Luiz da Silva 
numa extensão de 40,00 m.

4.316/2019

24/2019 RUA JOÃO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA

Entre as Ruas Theobaldo Weber e 
Patrício Zini Sobrinho.

4.318/2019

25/2019 RUA EVA FAGUNDES 
DE FREITAS

Inicia na Rua Gabriel de Souza numa 
extensão de 155,00 m.

4.319/2019

26/2019 RUA PEDRO SILVA 
NUNES

Inicia na Rua Tiradentes numa exten-
são de 100,00 m.

4.320/2019

27/2019 RUA PEDRO NICANOR 
DE OLIVEIRA

Inicia na Rua Ourides Souza Rodri-
gues numa extensão de 210,00 m.

4.321/2019

28/2019 RUA LUIZ FACHIN Trecho1- Inicia na Rua Olavo Luiz da 
Silva numa extensão de 40,00 m.
Trecho 2- Inicia na Rua Ourides Souza 
Rodrigues numa extensão de 60,00 m.

4.322/2019

29/2019 RUA LOUREIRO DA 
SILVA

Entre as Ruas Ruy Vianna Rocha e 
Patrício Zini Sobrinho.

4.323/2019

Informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Canela/RS, na Rua Dona Carlinda 
455, no Setor de Contribuição de Melhoria, ou através do telefone (54) 3282-5100, Ramal 253. 
Os pré-editais completos estão disponíveis no mural de Publicações Oficiais da Prefeitura Mu-
nicipal de Canela pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar dessa data, prazo esse em que poderá 
ser oferecida impugnação, caso haja interesse. Findo esse prazo, considerar-se-á o pré-edital 
integralmente aceito.

Canela, 20 de Setembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, infor-
ma a publicação dos seguintes editais:

Pregão Presencial 45 2019 – Contratação dos serviços, Pessoal e Equipamentos, para 
separação, Triagem e Comercialização dos seletivos recicláveis.

Pregão Presencial 46 2019 -  Contratação dos serviços de transporte com recipientes es-
tanques para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos gerados a partir dos proce-
dimentos coleta e processamento dos resíduos.

Pregão Presencial 47 2019 – Contratação do serviço de disposição final ambientalmente 
adequada dos resíduos e rejeitos gerados.

Pregão Presencial 48 2019 – Contratação dos serviços de empresa especializada para 
execução da coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos recicláveis, orgânicos compostáveis 
e rejeitáveis, especiais e verdes, gerados no município de Canela e disponibilização de 100 
contêineres.

Pregão Presencial 51 2019 – Registro de preços para serviços de roçadas e descapoeira-
mento.

Pregão Presencial 53 2019 – Contratação dos serviços de pré-produção, produção e pós 
produção para os espetáculos que ocorrerão junto ao Multipalco da Praça João Corrêa, durante 
a programação do 32º Sonho de Natal Canela 2019.

Credenciamento 03 2019 – SMS -  Credenciar empresas prestadoras de serviços ambulato-
riais de fisioterapia, visando atendimento aos usuários do SUS.

Os editais completos estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, 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, 18 de setembro de 2019.
Constantino Orsolin - Prefeito de Canela  

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL/ONLINE E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, JUCER-
GS Nº 300 E FARSUL Nº 497 OU SUA PREPOSTA, DEVIDAMENTE AUTORIZA-
DOS PELO EXMO. SR. DR. MM. JUIZ ADAIR JOÃO MAGNAGUAGNO  DA 2º VARA 
DO TRABALHO DE GRAMADO - RS. PROCESSO: 0020751-90.2017.5.04.0352  
AUTOR: LUIZ GONZAGA OLIVEIRA DAS NEVES JUNIOR  
RÉU: BIOGREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, VALDECI KA-
ZANOWSKI DA ROCHA, MATHEUS VITOR MOREIRA DA ROCHA. OBJETO: VENDA NA FOR-
MA 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, BENS IMÓVEIS: 01 (UM) APARELHO DE SOLDA, MARCA SUMIG, MODELO 
HAWK305, Nº DE SÉRIE 2016040093, COM CILINDRO, USADO, EM BOM ESTADO DE CON-
SERVAÇÃO, 01 (UMA) EMPILHADEIRA HIDRÁULICA LM 1016, MANUAL, CAPACIDADE DE 
1000KG, USADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO REGULAR E 01 (UM) APARELHO TRANSPA-
LETE AZUL, USADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO REGULAR. 1º LEILÃO: 03/11/2019, ÀS 10 
HORAS, IGUAL OU SUPERIOR AVALIAÇÃO: R$ 9.300,00 (NOVE MIL E TREZENTOS REAIS); 
2º LEILÃO: 14/11/2019, ÀS 10 HORAS, MAIOR OFERTA, IGUAL OU SUPERIOR A R$ 4.650,00 
(QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS). LOCAL/INFORMAÇÕES: ESCRITÓ-
RIO ALEXSANDRO LEILÕES, SITO À RUA ASSIS BRASIL, 92, SALA 2 - PISO SUPERIOR, CEN-
TRO, SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS - CEP 95400-000 E ATRAVÉS DO WEBSITE WWW.ALE-
XSANDROLEILOES.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 ARREMA-
TAÇÃO 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 APRESEN-
TAR, 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/COMISSÃO DO 
LEILOEIRO DEVERÁ SER EFETUADO À VISTA, EXCLUSIVAMENTE EM CHEQUE, ESTE EMI-
TIDO PELO COMPRADOR/ARREMATANTE, MAIS 10% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO. É DE 
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDI-
TAIS. FICA INTIMADO POR ESTE EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO 
E IMTIMAÇÃO, O DEVEDOR BIOGREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
LTDA - ME, VALDECI KAZANOWSKI DA ROCHA, MATHEUS VITOR MOREIRA DA ROCHA, 
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 AFIXADO NA VARA, SITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR, PELO 
E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOTMAIL.COM E PELO TELEFONE: (54) 99711.3411. 

Bolsonaro sanciona projeto
que estende posse de armas no campo

O presidente Jair 
Bolsonaro sancionou, 
nesta terça-feira (17), 
no Palácio da Alvo-
rada, o Projeto de Lei 
3.715/2019, que altera 
o Estatuto do Desarma-
mento e estende a pos-
se de arma para todo o 

limite da propriedade 
rural, que deve benefi-
ciar diversos ruralistas 
da região.

O relator da pro-
posta na Câmara, de-
putado federal gaúcho, 
Afonso Hamm (PP-RS), 
apresentou parecer fa-

vorável e justificou que 
a medida irá propiciar 
condições de legítima 
defesa para os residen-
tes rurais. “Essa é uma 
conquista importante 
para proteger a vida de 
quem vive, trabalha e 
produz no meio rural, 

que muitas vezes está 
isolado, sem sinal de te-
lefone e internet para 
chamar socorro”, afir-
mou.

“O enfrentamen-

to da criminalidade no 
campo é uma pauta 
permanente da nossa 
atuação parlamentar 
em Brasília e vamos se-
guir lutando e aprovan-

do medidas para que os 
produtores rurais pos-
sam defender sua vida, 
a vida de sua família e 
seu patrimônio”, com-
pletou.
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Disputa do tráfico deixa um morto e um
baleado em menos de cinco dias, em Canela

Forças de segurança respondem com prisões e identificação de sete criminosos

Do meio-dia de sá-
bado (14), às 21h30min 
de terça (17), uma dis-
puta do tráfico de dro-
gas fez duas vítimas, 
uma fatal, em Canela, 
em bairros vizinhos.

Em contrapartida, 
as forças de seguran-
ça realizaram prisões e 
identificaram suspei-
tos.

O primeiro crime 
aconteceu por volta das 
12h45min de sábado 
(14), na Rua dos Cravos, 
na Vila Miná, quando 
Victor Hugo Athaydes 
foi morto com três tiros. 

Outros dois homens es-
tavam com Athaydes, 
um irmão da sua namo-
rada e padastro da sua 
namorada, mas conse-
guiram fugir.

A Polícia Civil ini-
ciou as investigações 
minutos após o homi-
cídio, identificando os 
suspeitos, que acaba-
ram por se apresentar, 
acompanhados de ad-
vogados, na manhã de 
segunda (16).

Um dos criminosos 
permaneceu em silên-
cio. O outro confessou 
a prática do crime, mas 

alegou legítima defesa.
O delegado Vla-

dimir Medeiros disse 
que “representou pela 
decretação da prisão 
preventiva de ambos 
os autores. Os dois pos-
suem vasta lista de an-
tecedentes policiais e já 
eram alvo de investiga-
ções pela Polícia Civil 
por conta do tráfico de 
drogas, motivo do ho-
micídio deste sábado, 
já que os três - vítima e 
autores - discutiram por 
questões relacionadas à 
venda de entorpecentes 
na cidade”.

Crime foi a luz do dia, em um sábado, com muito movimento no bairro
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Em reação ao trá-
fico de drogas e uma 
resposta ao homicídio 
cometido no sábado, 
a Polícia Civil realizou 
operação na terça (17). 
Ao todo, quatro pes-
soas foram detidas, as 
buscas concentraram-
se no Bairro Canelinha 
e tinham por alvo os 
traficantes que atua-
vam naquela região.

Na Rua Estevão 
José Pereira foram 
apreendidos crack 
pronto para venda, 

um revólver calibre 38, 
munição e uma pistola 
de plástico. No pon-
to de venda de drogas, 
um casal foi detido. O 
homem foi preso em 
flagrante por tráfico e 
posse irregular de arma 
de fogo.

No segundo local, 
na Travessa Canelinha, 
foi apreendida uma 
pistola calibre 380 e 
munição. A arma de 
fogo constava no sis-
tema como furtada. 
Um casal foi detido e 

conduzido à Delegacia 
de Polícia. O homem, 
apontado como chefe 
do tráfico nesta região 
da cidade, registrava 
sete antecedentes por 
tráfico de drogas, tenta-
tiva de homicídio, furto 
e receptação, entre ou-
tros, e, ainda, cumpria 
prisão domiciliar. Ele 
foi preso em flagrante 
por posse irregular de 
arma de fogo e recepta-
ção, sendo encaminha-
do ao Presídio Estadual 
de Canela.

Caiu o chefe do tráfico,
no bairro Canelinha

Apreensão na casa do mandante do tráfico
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Homem alvejado nove meses 
sobreviveu ao atentado

Na noite de ter-
ça (17), por volta das 
21h30min, na Rua da 
Fraternidade, no bairro 
São Lucas, Aldair Telles, 
de 30 anos, saia de sua 
residência quando foi 
atingido por nove dis-
paros de arma de fogo. 
Populares relataram que 
indivíduos chegaram 
atirando, mas não pre-

cisaram o número de 
pessoas.

O Corpo de Bom-
beiros foi acionado e 
trouxe a vítima com vida 
ao Hospital de Canela, 
de onde foi transferido 
para UTI em Gramado. 
Ele está consciente e se 
recupera após passar 
por cirurgia.

O local do atenta-

do é ponto de venda de 
drogas conhecido das 
forças de segurança. A 
vítima, Telles, tem an-
tecedentes policiais por 
furto e apropriação in-
débita, além de ser in-
vestigado por tráfico de 
drogas. Ele foi logo iden-
tificado como padastro 
da namorada de Atah-
ydes, morto no sábado.

26 porções de maconha
apreendidas na casa de suspeito
Ainda na noite de 

terça (17), as guarni-
ções da Brigada Mili-
tar iniciaram as bus-
cas pelos suspeitos. O 
Pelotão de Operações 
Especiais (POE) este-
ve na residência de um 
deles, onde foi encon-
trado um pote plástico, 
contendo 26 porções 
de maconha prensada e 
prontas para serem co-
mercializadas, pesando 
60 gramas e uma ba-
lança de precisão. Um 
familiar confirmou ter 
visto ele no dia de hoje 
de posse de uma arma 
de fogo.

O Capitão da Bri-
gada Militar Lemartine 
Venzo destaca que a 

BM segue atuando forte 
para combater o tráfico 
de drogas nestas regiões 
e que o Pelotão de Ope-
rações Especiais (POE) 
esta diuturnamente 
realizando a repressão 
qualificada nos locais e 
horários de maior inci-
dência para reduzir ín-
dices e trazer segurança 
para a comunidade.

“É ressaltado que a 

comunidade pode con-
fiar no trabalho da BM, 
tendo no 190 um canal 
direto de comunicação 
para o repasse de in-
formações que fujam 
da normalidade, assim 
como que levem a pri-
são de delinquentes ou 
as suas identificações”, 
diz o Capitão Jorge 
Mascharin, Comandan-
te da BM de Canela.

FOTO: REPRODUÇÃO/BM CANELA
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Cinco suspeitos identificados
A Polícia Civil de Canela tra-

balhou na investigação do caso 
“Telles”, desde o início da noite 
de terça, e considera os fatos par-
cialmente esclarecidos, já tendo 
identificado cinco suspeitos do 
crime. O delegado Vladimir Me-
deiros disse que “a equipe de 

policiais atuou durante a noite 
do crime e madrugada, seguin-
do os trabalhos pela manhã da 
quarta”. Medeiros afirmou “que 
confia na capacidade de trabalho 
de sua equipe, que tem índices 
de esclarecimento maiores do 
que 94% em homicídios da cida-

de, razão pela qual afirma que os 
autores serão identificados e res-
ponderão pelo crime”. 

Dois investigados chegaram 
a ser interrogados na Delegacia 
de Polícia de Canela. Dentre os 
suspeitos, há três menores de 
idade.

Relações familiares e “pessoa errada”
Segundo apurado 

pela Seção de Investi-
gação, os criminosos 
pretendiam a testemu-
nha da morte de Victor 
Hugo Athaydes, cunha-
do da vítima. Ao che-
gar à casa do alvo, no 
entanto, depararam-se 
com outra pessoa, Tel-
les, passando a atirar 
contra a vítima. “Era 
a pessoa errada”, afir-
mam os policiais civis.

Fica, porém, clara a 

ligação entre os crimes 
já que Aldair Telles era 
padastro da testemu-
nha da morte e da na-
morada de Victor Hugo. 

As investigações 
policiais seguem para 
que os fatos sejam apu-
rados integralmente. A 
Polícia Civil de Canela 
não revelou outros de-
talhes da investigação 
policial para não preju-
dicar a apuração inte-
gral dos fatos.

Victor Hugo Athaydes e Aldair
Telles, em comemoração familiar

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

Brigada Militar realiza
diversas prisões de procurados 

da justiça em Canela
Um deles possuía mandado de prisão por Capão da Canoa

Na manhã de sexta-
feira (13), por volta das 
09h50, a Brigada Mili-
tar, através do Pelotão 
de Operações Especiais 
(POE), em patrulha-
mento abordou na Rua 
Primeiro de Janeiro, 
Bairro Santa Marta, o 
veículo Corsa, placas de 
Criciúma/SC.

No veículo estavam 
dois tripulantes, sendo 
que em consulta ao sis-
tema foi constatado que 
o carona de 36 anos, 
com antecedentes por 
furtos, roubos, recepta-
ção e tráfico de drogas, 
estava na condição de 
foragido. Ele que cum-
pria pena através do 
Instituto Penal de Mo-
nitoramento Eletrônico 
da Região Metropolita-
no (uso de tornozeleira 
eletrônica), violou o lo-
cal onde estava permi-
tido transitar, passando 
a foragido no dia 19/07 
deste ano, quando não 
respondeu a solicitação 
de se apresentar a justi-
ça.

No começo da tar-
de, por volta das 14 ho-
ras, a guarnição da Bri-
gada Militar de Canela 
durante patrulhamento 
na Rua do Banhado, na 
Vila Miná, abordou em 
via pública uma mu-
lher de 26 anos, com 
antecedente por porte 
ilegal de arma de fogo. 
Em consulta ao sistema 
foi constatado que ela 
era procurada da justiça 
com mandado de prisão 
expedido pela comarca 
local, sendo presa em 
flagrante.

No começo da 
noite de sexta-feira 
(13), por volta das 18 
horas, a Brigada Mili-
tar prendeu no Bair-
ro Canelinha, na Rua 
Homero Pacheco, um 
procurado da justiça, 
com mandado de pri-
são expedido pela co-
marca de Capão da Ca-
noa/RS. O autor de 37 
anos, com antecedente 
por falsidade ideológi-
ca, furtos e tráficos de 
drogas, foi preso em 

flagrante.
Já na manhã de 

sábado (14), por volta 
das 10 horas, o Pelotão 
de Operações (POE), 
em patrulhamento no 
centro, visualizou e 
abordou na Rua Borges 
de Medeiros, um ho-

mem de 53 anos, sendo 
constatado que havia 
um mandado de prisão 
expedido pela comarca 
de Canela.

Em todos os casos 
os presos foram con-
duzidos ao Presídio de 
Canela.

FOTO: REPRODUÇÃO/1º BPAT

Dupla que tentou 
arremessar celular 

para dentro do
presídio é detida 
pela BM e Susepe
Na tarde de sába-

do (14), por volta das 
15h30min, os Policiais 
Militares de serviço na 
guarda externa do Pre-
sídio de Canela, na hora 
do pátio dos apenados, 
percebeu que um veícu-
lo parou nos fundos do 
estabelecimento prisio-
nal, momento que um 
indivíduo desceu e ten-
tou arremessar dois sa-
cos plásticos para den-
tro do pátio interno.

Os Policiais Milita-
res dispersaram o sus-
peito que com a ação 
correu novamente em 
direção a rua, não tendo 
êxito no arremesso, dei-
xando o material cair ao 
chão.

A informação foi re-
passada, sendo o autor 
de 26 anos com ante-

cedentes por posses de 
entorpecentes, abor-
dado pelos agentes da 
Susepe. O autor infor-
mou a direção que seu 
comparsa teria seguido. 
Foi feito contato com as 
guarnições de serviço da 
Brigada Militar, sendo o 
veículo Fiat Punto, pla-
cas de Gramado, avis-
tado e abordado pela 
guarnição de Gramado 
na Avenida Borges de 
Medeiros, próximo ao 
Lago Joaquina Rita Bier. 
O condutor de 34 anos, 
com antecedentes por 
furtos e tráfico de dro-
gas, também foi preso 
em flagrante.

O material que seria 
arremessado para den-
tro do presídio se tra-
tava de cinco aparelhos 
de celulares.
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Na tarde de domin-
go (16), a Polícia Civil de 
Gramado fechou ponto 
de venda de drogas no 
Bairro Carniel, pren-
dendo em flagrante o 
responsável pelo tráfico 
de drogas no local. Nas 
buscas no imóvel uti-
lizado como ponto de 
tráfico, foram apreen-
didas porções de crack 
fracionadas e ainda a 
serem fracionadas, que 
renderiam ao menos 

trinta pedras para ven-
da no varejo, além de 
porção de maconha, 
balança de precisão e 
dinheiro.

Também foram 
detidos no local cinco 
usuários, que estavam 
ali para adquirir crack, 
os quais, depois de ou-
vidos, foram liberados. 
A ação foi desenvolvida 
com base em investi-
gações da Delegacia de 
Polícia de Gramado.

Traficante preso 
em flagrante no 

Carniel
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Secretaria de Educação é indicada
a reconhecimento da ONU

O secretário Gil-
berto Tegner recebeu 
recentemente a no-
tícia que a Secretaria 
de Educação, Espor-
te e Lazer de Canela 
foi indicada a receber 
um prêmio da AUNI-
PI (American Mission 
of UN Peacekeeping 
Forces Internacional 
Brazil), que é uma en-
tidade civil associada 
a Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

A indicação é pelo 
excelente trabalho que 
a secretaria tem reali-
zado na educação em 
Canela. "Recebo com 
muita honra e satis-

fação esse reconheci-
mento pela execução 
de um projeto que não 
é apenas meu, mas do 
prefeito Constantino, e 
de toda a minha equi-
pe que são mais de 600 
pessoas, e de todos os 
que compreendem a 
importância de uma 
educação pública de 
qualidade na constru-
ção de uma sociedade 
melhor", falou Tegner.

Em 2019, um novo 
modelo de ensino e es-
cola começa a ser im-
plantado em Canela 
com o ensino de tem-
po integral com ati-
vidades extras como: 

linguagem visual, tea-
tro, música, dança, 
recreação, xadrez, fu-
tebol, vôlei, handebol, 
badminton, basquete, 
ginástica, atletismo, 
comunicação, infor-
mática, horta escolar 
e educação para a sus-
tentabilidade.

Neste ano, apro-
ximadamente 300 alu-
nos de primeiro ano 
estão inseridos em tur-
no integral nas escolas 
municipais Barão do 
Rio Branco (Saiqui), 
Bertholdo Oppitz (São 
Lucas), Cônego João 
Marchesi (Ulisses de 
Abreu), Dante Berto-
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Marista Maria Imaculada será representado na PUCRS
O Colégio Marista 

Maria Imaculada, de 
Canela, será represen-
tado por seis trabalhos 
na Mostra Marista de 
Iniciação Científica, 
que ocorre em 3 de ou-
tubro, na PUCRS. Rea-
lizado de forma conco-
mitante com o Festival 
Marista de Robótica e 
com a Mostra Marista 
de Arte, o encontro é 
um espaço para a par-
tilha de conhecimentos 
adquiridos por meio da 
investigação, uma das 
principais intenciona-
lidades do jeito marista 
de educar. São espera-
dos cerca de 500 estu-

dantes para apresentar 
pesquisas relacionadas 
às quatro áreas do co-
nhecimento.

Os trabalhos foram 
produzidos para a Mos-
tra do Conhecimento, e 
se unem às outras cer-
ca de 90 pesquisas se-
lecionadas em outros 
eventos semelhantes 
dos demais Colégios 
e Unidades Sociais da 
Rede Marista. O objeti-
vo é incentivar alunos 
dos Anos Iniciais ao En-
sino Médio a fazer des-
cobertas relacionadas 
aos seus interesses e 
curiosidades com uma 
perspectiva acadêmica 

– com apresentação de 
análise de dados, resul-
tados, sistematização 
de ideias e referencial 
teórico – tornando a in-
vestigação um exercício 
do cotidiano escolar 
para preparar os jovens 
para a vida acadêmica e 
em sociedade

Compromisso com 
a sustentabilidade
Neste ano, foram 

pensadas uma série de 
iniciativas para eviden-
ciar o compromisso 
com a sustentabilidade 
ambiental e reduzir a 
utilização de plástico. 
Os participantes rece-

luci (São Luiz), Ernesto 
Dornelles (Vila Boeira), 

João Alfredo Corrêa 
Pinto (Sesi), Santa Te-

rezinha e Severino Tra-
vi (Distrito Industrial).

berão lápis ecológicos 
e canecas feitas de fi-
bra de coco, material 
ecologicamente cor-
reto e reutilizável. Os 
porta-crachás foram 
confeccionados com 
lonas reaproveitadas 

de edições passadas da 
Mostra, e os próprios 
crachás são feitos com 
papel semente – para 
que os estudantes plan-
tem mudas de Cravo 
Francês em suas casas. 
Os momentos de in-

tervalo também foram 
planejados com esse 
viés, e os lanches serão 
oferecidos em porções 
individuais, para evitar 
o desperdício, e feitos 
com embalagens sus-
tentáveis.
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Câmara de Vereadores de
Canela em ano pré-eleitoral

Com as graças
de Deus, declaro
aberta a Sessão,

ordinária!

Trending Topics
Os Trending Topics  são os as-

suntos mais comentados nas redes 
sociais. Se houvesse um trending tro-
pic canelense, esta semana, seria a 
consulta popular para eleger os pro-
� ssionais do ano 2019. No ar desde a 
manhã de quarta (18), já passou dos 
6000 votantes.

A participação dos leitores sur-
preendeu até mesmo nossa equipe. 
Tem pro� ssional pedindo a partici-
pação no Facebook, no Instagran, no 
WhatsApp.

Profi ssionais do Ano 2019
A escolha dos pro� ssionais do 

ano 2019 está aberta, através de con-
sulta popular no Portal da Folha. São 
dois formulários, um já publicado e 
um que será publicado na próxima 
semana. Ao todo, 92 segmentos estão 
sendo consultados.

A noite de premiação acontecerá 
na segunda quinzena de novembro, 
quando os agraciados receberão o 
troféu Dr. Adir Pedro Dalla Porta.

Parabéns, Semana Farroupilha
Quero deixar aqui um abraço do 

tamanho do Rio Grande a todos os 
meus leitores, a� nal, hoje é o Dia do 
Gaúcho, tchê!

Aproveitar e registrar o suces-
so que foi a Semana Farroupilha de 
Canela. Parabéns aos organizadores. 
Entre os acertos, a utilização do es-
paço Canela Rural.

Aí que me re� ro.

Combate à criminalidade
Criminalidade e violência cres-

cem em todas as cidades do Rio 
Grande do Sul, embaladas pela força 
do crime organizado, especialmente 
o trá� co de drogas, em Canela, não é 
diferente.

O que é diferente por aqui é a 
resposta dos órgãos de segurança.

A Polícia Civil tem 94% de es-
clarecimento em homicídios e um 
trabalho primoroso de combate ao 
trá� co.

A Brigada Militar chegou a 11 
prisões por trá� co em 10 dias.

É preciso fazer este registro.

Colégios Militares
O vereador Jerônimo Rolim 

( P S D B ) 
r e a l i z o u 
indicação embasada no decreto assi-
nado há poucos dias pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que prevê a instala-
ção de mais de 215 escolas cívico-mi-
litares em todos os Estados do Brasil 
até 2023.

Rolim informa que “este é o mo-
mento para o Município conseguir, 
juntamente com o Estado, trazer uma 
escola cívico-militar ou até uma Es-
cola Piloto, pois o requisito é região 
com vulnerabilidade e que tenha de 
500 a 1.000 alunos do 6º ao 9º ano 
do ensino fundamental ou do ensino 
médio", ressaltou.

Nesta semana, o Governo do Es-
tado do Rio Grande do Sul anunciou 
que as primeiras cidades contempla-
das no Programa Nacional de Esco-
las Cívico-Militares no Estado para 
2020 são Alvorada e Caxias do Sul. As 
escolas de� nidas devem ser anuncia-
das em 27 de setembro. Serão duas, 
uma em cada cidade, de 500 a mil 
alunos em cada, que receberão R$ 1 
milhão de incentivo do governo fe-
deral.

A escolha das cidades foi emba-
sada no Programa RS Seguro e nos 
baixos resultados do Índice de De-
senvolvimento da Educação Básica 
(Ideb).  O número de cidades deve 
aumentar gradativamente a cada 
ano.

Vem aí um feriadão de
movimento turístico
Canela e Gramado se preparam 

para mais um feriadão de intensa 
movimentação turística e alguns na-
tivos vão aproveitar para sair da Re-
gião, aproveitando a previsão de ca-
lor de hoje a domingo.

Com a expectativa de aumen-
to na circulação de automóveis, as 
ações de � scalização em rodovias da 
Serra serão reforçadas para prevenir 
acidentes. Na Rota do Sol acontecerá 
� scalização com radar, além de abor-
dagens com emprego do bafômetro.

Na BR-116, equipes e viaturas 
adicionais serão designadas para 
acompanhar a movimentação e rea-
lizar abordagens. Entre os trechos 
que vão receber maior atenção, estão 
aqueles no entorno de Caxias do Sul 
e Nova Petrópolis.

Bolão de funcionários do PT
fatura R$ 120 milhões na Mega
Um bolão da Mega-Sena, regis-

trado em Brasília, venceu o concurso 
2.189. De acordo com a Caixa Eco-
nômica Federal, o prêmio superior a 
R$ 120 milhões será dividida entre 49 
cotas. A aposta coletiva foi feita por 
funcionários da liderança do PT na 

Câmara dos Deputados.
Um motorista, por exemplo, 

comprou seis cotas e receberá R$ 15 
milhões. Na Câmara dos deputados 
em Brasília, deputados perguntaram 
se os petistas vão socializar este di-
nheiro. Também não se sabe se o PT 
vai querer continuar taxando as gran-
des fortunas.

EXTRATO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO SIMPLIFICADO 
CONVOCA PROFESSORA DE CIÊNCIAS NATURAIS PARA RETORNO AO TRABALHO

Conforme Edital nº 53/2019, publicado na íntegra no site: www.canela.rs.gov.br, fi ca convoca-
da a servidora SILVIA RAMOS COELHO, matrícula 6903, Professora de Ciências Naturais, Nível 
III, Classe A, para se apresentar com a maior urgência, na Prefeitura Municipal de Canela, junto 
ao Departamento de Gestão de Pessoas, a fi m de tratar sobre suas funções, diante do término 
de sua Licença para Tratar de Interesses Particulares, concedida pela Portaria nº 482/2017, com 
retorno previsto em 11 de fevereiro de 2019.

O não comparecimento no prazo de 10 (dez) dias, acarretará em Processo Administrativo 
Disciplinar por abandono de cargo, conforme art. 177, inciso II, da Lei Complementar 25/2012.

Em 18/09/2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

> Edital de Casamento nº 6198 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar: RENATO DA SILVA FLÔRES, natural deste Estado, nascido 
na Cidade de Barros Cassal, vendedor, solteiro, domiciliado e residente na Rua Adalberto 
Wortmann, nº 810, nesta Cidade e ANDRELISE PINTO MATOS, natural deste Estado, nascida 
nesta Cidade, gerente comercial, solteira, domiciliada e residente na Rua Adalberto Wort-
mann, nº 810, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 18 de Setembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora
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Preso homem que cometeu 
assalto em restaurante de

São Francisco de Paula
A Polícia Civil de 

São Francisco de Pau-
la, prendeu preventiva-
mente, na tarde de se-
gunda (16), um homem 
de 25 anos de idade, 
quando este estava a ca-
minho do presídio onde 
cumpre pena no regime 
semiaberto.

O investigado está 
envolvido no roubo 
ocorrido no dia 14 des-
te mês, às 21h, em um 
restaurante no centro 
da cidade, ocasião em 
que inúmeras pessoas 
foram surpreendidas 
pelo anúncio do assalto 
por dois indivíduos ar-

mados.
Na ação criminosa, 

foram levados dinheiro 
e celulares das vítimas. 

O investigado apre-
senta inúmeros antece-
dentes policiais, inclu-
sive por roubo. Outro 
indivíduo está sendo 
investigado pela Polícia 
Civil.

Informações po-
dem ser repassadas à 
Polícia Civil pelo tele-
fone (54) 3244-1190, 
mantendo-se o sigilo da 
fonte.

O investigado foi 
encaminhado ao presí-
dio local.
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