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Canela tem mais de cinco leis em vigor
sobre o tema, uma atualização é necessária

PREFEITURA DEVE
SUSPENDER CORTE DE 
ÁRVORES NATIVAS ATÉ 
REVISÃO DA LEGISLAÇÃO
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Álvaro Abreu anuncia 
unidade de células-tronco 

pioneira no Estado
Uso de terapia no dia a dia ajuda

a salvar animais e aumenta
qualidade de vida. pg. 3

UCS OFERECE ASSISTÊNCIA JURÍDICA
PARA COMUNIDADE CARENTE pg. 4

SAJU completa 14 anos
auxiliando em questões
como separação,
pensão alimentícia e
regularização de imóveis

Civil prende dois
acusados por homicídio 
de Victor Athaydes.
Página 20

Adolescente envolvido
na morte de Ernesto
Masotti é encaminhado
à Fase. Página 20

Prefeitura lança novo
edital de coleta de lixo
Página 5



Buxa Bikes Team foi
destaque do estadual

de Mountain Bike
Downhill
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“Acredite que você pode. Assim,
você já estará no meio do caminho”.
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Nos dias 14 e 15 de 
setembro a equipe Buxa 
Bikes DH Team esteve 
presente na terceira e 
última etapa da Copa RS 
de Mountain Bike Dow-
nhill, realizada no Par-
que das Laranjeiras na 
cidade de Três Coroas, 
os atletas conseguiram 
excelentes resultados:

Na categoria Júnior, 
César Tomasine alcan-
çou o lugar mais alto 
do pódio; No Sub-23, 
Ítalo Tomasine chegou 
na 3ª colocação, Gusta-
vo Werres chegou na 3ª 
colocação e Rafael Reis 
terminou na 5ª coloca-

ção; Na categoria Rígida 
Iniciante, William Rosa 
e Vinícius Pereira � ze-
ram uma dobradinha, 
terminando em 2º e 3º 
lugar respectivamente; 
Na categoria Infanto, 
Leonardo Reis termi-
nou na 4ª posição; Por 
� m, na categoria Ini-
ciante, Iury Novelli ter-
minou liderando a pro-
va, conquistando o 1º 
lugar, Luan Rosa fechou 
a prova em 5º lugar, Ga-
briel Dias terminou em 
7º lugar e Mauro Foss 
não conseguiu comple-
tar a prova por proble-
mas na bicicleta.

Na última semana o 
vice-prefeito de Canela, 
Gilberto Cezar, esteve 
reunido no gabinete do 
governador, acompa-
nhado do Deputado 
Estadual Mateus Wesp, 
com o Governador 
Eduardo Leite, Secre-
tário de Planejamento 
Claudio Gastal e Secre-
tário Adjunto de Parce-
rias Estratégicas, para 
falar sobre o Parque do 
Caracol. 

Ele levou a conheci-
mento de Leite o forma-
to atual de parceria que 
existe entre a Prefeitura 
de Canela e Governo do 
RS e defendeu Canela 
ressaltando a importân-
cia socioeconômica e 
cultural do Parque para 
a cidade. 

Ceza ressaltou o 
fato de haver rumores, 
e buscou esclarecer, 
informações que che-
garam até Canela, sem 
fonte especí� ca, de que 
haveria a intenção do 
Estado em privatizar o 

parque. 
Segundo Gilberto, 

Leite se mostrou sur-
preso, descartou total-
mente a privatização 
do Caracol e classi� cou 
o fato como um total 
equívoco já que em 
nenhum momento o 
governo se manifestou 
com essa posição. “O 
Parque Estadual é pú-
blico e continuará sen-
do, o que queremos é que 
ele proporcione melho-
res condições a quem o 
visita e retorno a cidade 
de Canela e ao Estado”. 

Já o Secretário de 
Parcerias Estratégicas, 
destacou que o mal en-
tendido existiu devido 
a Prefeitura de Canela 
ter enviado, no dia 11 
de abril, um ofício so-
licitando a concessão 
antecipada do Parque 
para poder conceder 
a iniciativa privada, o 
que de fato não pode 
ser feito neste formato, 
também em razão de já 
existir um contrato pre-

Gilberto Cezar se
reúne com o Governador 
Eduardo Leite para tratar

sobre o Caracol 
FOTO: REPRODUÇÃO

vendo o vencimento da 
cedência atual apenas 
em agosto de 2020, des-
ta forma não havendo 
necessidade alguma de 
antecipar esse debate. 

Na oportunidade, 
Gilberto Cezar, soli-
citou para que após o 
vencimento da conces-
são seja renovado a par-
ceria com Canela por 
pelo menos um tempo 
determinado para que 
seja possível evoluir 
projetos de melhorias 
no parque em conjunto 
com o Estado, através 
de equipamentos no-
vos atrativos, melhorias 
nas lojas, bistrôs, play-
ground, entretenimen-
to. Gilberto, também 
destacou a necessida-

de de retomar projetos 
privados como Lobo 
Guará de educação am-
biental que já existiram 
no Parque. Na defesa de 
Canela, pediu que seja 
construído em conjun-
to com Canela de modo 
Tripartite, juntamente 
com o Poder Público 
Municipal e Estadual. 

O governador ga-
rantiu que nenhuma 
decisão sobre o futuro 
do Parque do Caracol 
deixará de passar pela 
administração pública 
de Canela e nada será 
decidido de forma uni-
lateral, muito embora 
o Parque esteja preci-
sando de muitos inves-
timentos por tudo que 
ele representa.
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Álvaro Abreu anuncia unidade de
células-tronco pioneira no Estado

Uso de terapia no dia a dia ajuda a salvar animais e aumenta qualidade de vida

Na tarde da últi-
ma terça (24), o Hospi-
tal Veterinário Álvaro 
Abreu anunciou sua 
unidade de tratamen-
to com células-tronco 
para animais. O espaço 
é pioneiro no Estado 
do Rio Grande do Sul 
e vem para criar uma 
nova realidade no trata-
mento de animais, nes-
te primeiro momento, 
cães, gatos e equinos.

No caso dos ani-
mais domésticos, são 
tratadas uma série de 
doenças, em especial 
às ligadas ao sistema 
nervoso, regeneração 
de ossos e tendões. Um 
caso muito comum que 
em que esta terapia au-
xilia é o de Cinomose, 
doença que atinge o 
sistema nervoso de cães 
que acabam perdendo 
o movimento. Diversos 
animais tratados com a 
terapia recuperaram o 
movimento das patas.

Atualmente, um 
cão e uma gatinha são 
tratados no Hospital 
com a nova terapia. O 
cão, um pastor alemão 
de idade avançada, para 
recuperar os movimen-
tos das patas traseiras. A 
gatinha tem problemas 
estomacais e de infec-
ções na boca. Ela já não 
está mais sendo tratada 
com antibiótico graças 
às células-tronco.

Em cavalos, a te-
rapia é utilizada para 

recuperação de ossos e 
tendões, já com muito 
sucesso.

Unidade
em Canela
para pronto
atendimento
Segundo Patrícia 

Furtado Malard, mestra 
em medicina veteriná-
ria e representante da 
Bio Cell, parceira neste 
projeto, essas células-
tronco, são chamadas 
de mesenquimais e 
uma de suas caracterís-
ticas é que elas não tem 
risco de rejeição. Por 
isso, existe um banco de 
células-tronco de cães, 
gatos e equinos prontas 
para o uso, no Hospital 
Álvaro Abreu.

Segundo Álvaro 
Abreu, esta é uma con-
quista da comunidade 
regional, que passa a ser 
referência neste tipo de 
tratamento, agora, ele 
quer compartilhar esta 
técnica com seus cole-
gas veterinários.

“Este é um tra-
tamento que deve ser 
usado no dia a dia, está 
aqui, disponível e vai 
nos ajudar muito a me-
lhorar a qualidade de 
vida dos animais, au-
mentando seu tempo de 
vida, por isso, quanto 
antes a terapia começar, 
melhor”.

O tratamento dos 
casos mais comuns cus-
ta algo em torno de R$ 

2 mil, mas, cada caso 
deve ser analisado por 
veterinários treinados 
para esta terapia. As cé-
lulas utilizadas são co-
lhidas e preparadas no 
laboratório da Bio Cell 
em Brasília e armazena-
das em nitrogênio líqui-
do no Hospital Álvaro 
Abreu.

Saúde dos animais, 
saúde da família
“Não é de hoje que 

os animais passaram a 
fazer parte da família”, 
explica Álvaro Abreu. 
“Quando os cães e ga-
tos passaram a estar na 
cama e nos sofás das 
pessoas, o médico vete-
rinário passou a ser um 
médico que se preocupa 
também com a saúde da 

família. Nosso objetivo é proporcionar 
aumentar o tempo de vida, com saú-
de, destes novos membros das famí-
lias, cuidando assim do bem-estar de 
todos”, finaliza.

Em vídeo
Confira este conteúdo em vídeo 

e saiba mais sobre a terapia com cé-
lulas-tronco, no Portal da Folha na 
internet.

Momento da aplicação de células-tronco 
no tratamento de um cão idoso Patrícia Furtado Malard e Álvaro Abreu

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

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

Curso: Liderença Empresarial
Data: 7 de outubro de 2019 a 13 de maio 
de 2020
Horário: segundas e quartas-feiras, das 
19h30min às 22h30min
Inscrições até 4 de outubro de 2019

Experiência Gastronômica: Pizzas
a Quatro Mãos (Pais e Filhos)
Data: 9 de outubro de 2019
Horário: quarta-feira, das 19h às 22h
Inscrições até 6 de outubro de 2019

UCS oferece
assistência jurídica para 

comunidade carente
SAJU completa 14 anos auxiliando em questões como

separação, pensão alimentícia e regularização de imóveis

O SAJU – Serviço de 
Assistência Jurídica da 
UCS – Campus das Hor-
tênsias está completan-
do 14 anos de atuação 
em Canela e Gramado. 
Nesta terça (24), a re-
portagem da Folha es-
teve acompanhando 
o atendimento, junta-
mente com o vereador 
Alberi Dias (PPS), que 
é aluno do curso de Di-
reito da UCS, e do pro-
curador da Câmara de 
Canela, Fabiano Faes.

A coordenadora do 
SAJU, Daniela Miranda, 
explicou que o serviço 
pode auxiliar gratuita-
mente a comunidade 
em ações cíveis na Jus-
tiça, casos como pensão 
alimentícia, guarda de 
filhos, visitas, separa-
ção, inventários, usuca-
pião e regularização de 
imoveis.

Miranda explicou 
que “apesar de funcio-
nar há 14 anos, muita 
gente não sabe que exis-
te essa assistência gra-
tuita, porém, os casos 
serão analisados, com 
critérios da instituição, 
para receber ou não a 
gratuidade”.

Fabiano Faes, Daniela Miranda e Alberi Dias
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O serviço funciona 
nas terças e sextas, das 
15h às 18h, no Campus 
da UCS, em Canela, mas 
as pessoas devem ligar, 
de segunda a sexta, das 
14h às 18h, para agen-
dar o seu atendimento, 
pelo telefone (54) 3282-
5200.

Curso de Direito 
completa 20 anos
O curso de Direi-

to da UCS em Canela 
completa 20 anos, em 

2020, e há 14 anos, os 
alunos passam obriga-
toriamente pelo SAJU, 
que é uma disciplina do 
curso. Estes futuros ad-
vogados, orientados por 
dois professores, rea-
lizam a condução dos 
processos.

A média de aten-
dimento é de cerca de 
50 pessoas por mês e, 
atualmente, o SAJU 
acompanha perto de 
400 processos judiciais 
em Canela e Gramado.

Cidadã Canelense
Por indicação do 

vereador Alberi, a coor-
denadora do SAJU, Da-
niela Miranda, irá rece-
ber o título de Cidadã 
Canelense, da Câmara 
de Vereadores de Cane-
la. Miranda, que é dou-
tora em Ciências Sociais 
e mestra em Direito, é 
uma das profissionais 
com mais história nos 
20 anos do curso de Di-
reito da UCS em Canela.

ERS-115 se chamará
Rodovia José Francisco Perine

Principal ligação entre os municípios 
de Taquara e Gramado, a ERS 115, em bre-
ve, poderá se chamar Rodovia José Fran-
cisco Perine. Por sugestão do deputado 
Sérgio Turra (Progressistas), o Projeto de 
Lei foi aprovado com unanimidade na ses-
são plenária do último dia 24, da Assem-
bleia Legislativa. Agora, segue para ser san-
cionado pelo governador, Eduardo Leite.

Falecido em 2007, o ex-prefeito de 
Gramado iniciou a eletrificação rural, 
proporcionando melhores condições aos 
agricultores locais, construiu o Cine Em-
baixador, semente do atual Festival de Ci-
nema, e encabeçou a luta para que a ERS-
115 chegasse até Gramado. Após deixar a 
prefeitura, Perine ainda construiu o Hotel 
Serra Azul.
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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.

Prefeitura lança novo
edital de coleta de lixo

Nova licitação prevê inclusão de serviços com praticamente
o mesmo valor pago hoje pelo Município de Canela

rejeitos gerados a partir dos 
procedimentos coleta e proces-
samento dos resíduos sólidos 
provenientes do serviço de lim-
peza pública no município de 
Canela. Valor da planilha de R$ 
42.038,20 mensais.

Separação e Triagem de 
Lixo: Contratação dos serviços, 
pessoal e equipamentos, para 
separação, triagem e comercia-
lização dos seletivos recicláveis 
e do processamento dos orgâni-
cos através de compostagem ou 
método compatível e transbor-
do dos rejeitos, ampliando-se 
progressivamente o percentual 
direcionado para a reciclagem 
e reduzindo os quantitativos re-
metidos para o aterro. Valor da 
planilha de R$ 68.369,90 men-
sais.

O Secretário de Meio Am-
biente, Trânsito e Mobilidade 
Urbana, Jackson Müller desta-
ca que os novos editais buscam 
incorporar conceitos modernos 
para a gestão integrada de resí-

duos sólidos, com atenção es-
pecial as disposições da política 
nacional de resíduos sólidos e 
particularidades locais. Para o 
Jackson, “os novos editais bus-
cam a qualificação dos procedi-
mentos visando a redução dos 
custos para transporte e destina-
ção final dos resíduos, criando 
bonificações para os empreendi-
mentos que ampliam a recupe-
ração dos materiais gerados nos 
serviços de limpeza pública”.

Mais serviços com
o mesmo custo

Atualmente, a Prefeitu-
ra paga R$ 471.264,44 à Geral 
Transportes pelo contrato de 
recolhimento do lixo, sendo que 
R$ 74 mil estão sendo deposi-
tados em juízo, devido à ações 
judiciais de irregularidades na 
Coleta.

O novo edital, prevê o cus-
to de R$ 471.370,45, ou seja, R$ 
136,01 a mais do que a Prefeitu-
ra paga hoje, porém, com mais 
serviços. Segundo o secretário 
Jackson, estão inclusos cole-
ta dos verdes, qualificação das 
estruturas de processamento, 
separação, triagem e compos-
tagem, com bonificação do que 
não vai sair de Canela para ater-
ro privado.

“Vale lembrar que estes R$ 
471.264,44 são valores pagos 
desde 2013, portanto o novo edi-
tal irá representar grande econo-
mia para o Município de Cane-
la”, finalizou.

Os editais completos para 
mais informações podem ser 
acessados em www.canela.rs.
gov.br - licitações, pregão.

FOTO: REPRODUÇÃO

A Prefeitura de Canela lan-
çou, na sexta-feira (20), o edital 
de licitação para contratação 
de empresas que, ao longo dos 
próximos cinco anos, prestarão 
serviços de coleta seletiva, dis-
posição final, transporte de re-
síduos e separação e triagem de 
lixo.

A licitação será feita no mo-
delo de pregão presencial, com 
abertura prevista para 9 de ou-
tubro. Nesse modelo, vencerá 
a empresa que for habilitada a 
prestar os serviços pelo menor 
custo mensal.

Os editais estão dividindo
os serviços em quatro lotes:
Coleta Seletiva – Lixo: Con-

tratação dos serviços de empre-
sa especializada para execução 
da coleta seletiva dos resíduos 
sólidos urbanos recicláveis (lote 
1), orgânicos compostáveis e re-
jeitáveis (lote 2), especiais (lote 
3) e verdes (lote 4) gerados no 
município de Canela e dispo-
nibilização de 100 contêineres 
(lote 5), totalizando os custos 
das planilhas em R$ 277.662,35 
mensais.

Disposição Final – Lixo: 
Contratação do serviço de dis-
posição final ambientalmente 
adequada dos resíduos e rejei-
tos gerados a partir do geren-
ciamento dos resíduos urbanos 
coletados no município de Ca-
nela. Valor da planilha de R$ 
83.300,00 mensais.

Transporte de resíduos: 
Contratação do serviço de 
transporte com recipientes es-
tanques para disposição final 
ambientalmente adequada dos 

Amigo Bicho 
realiza feira
de adoção

A Associação Ami-
go Bicho realiza feira 
de adoção, neste sába-
do (28), das 14h às 17h, 
na Praça João Corrêa. O 
evento é uma boa opção 
para quem quer adotar 
um mascote para a fa-
mília ou até mesmo au-

xiliar a ONG, que realiza 
um trabalho importan-
te na causa animal de 
Canela.

No local, poderão 
ser adquiridas camise-
tas e mimos da Amigo 
Bicho e ainda realizar a 
doação de ração.
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Câmara aprova permuta da área 
do Cassino por novo hospital

Um dos projetos 
mais importantes da 
atual Administração 
Municipal, e que envol-
veu mais polêmica nas 
discussões da Câmara 
de Vereadores de Ca-
nela, foi aprovado na 
última segunda (23). O 
Projeto de Lei 73/2019 
autoriza a Prefeitura a 
realizar permuta, ou 
seja, trocar, a área do 
Cassino, no Palace Ho-
tel, pela construção de 
um novo hospital 
no Canelinha.

Em uma dis-
cussão acalora-
da, os vereadores 
defenderam seu 
ponto de vista e, 
ao final, aprova-
ram a permuta 
com oito votos 
favoráveis e dois 

contrários, votaram 
contra o projeto os ve-
readores Ismael Viezze 
(PDT) e Carmen Seibt 
(PP). O presidente da 
Câmara, Marcelo Savi 
(MDB), não votou no 
projeto, pois seu voto 
somente seria necessá-
rio em caso de empate 
entre os demais verea-
dores.

Emenda queria
a preservação

das Ruínas
Sobre a permuta, 

também foi votada na 
noite de segunda a pro-
posta de emenda de Is-
mael Viezze, que preten-
dia incluir a obrigação 
de “preservar, revitalizar 
e integrar a edificação re-
lativa às ‘Ruínas do Cas-
sino’ ao uso turístico des-
te empreendimento”. A 
justificativa do vereador 
pedetista tinha a justifi-
cativa de preservar a edi-

ficação com base na sua 
história e o fato de já ser 
considerada um atrati-
vo visitado por comuni-
dade e turistas. “É uma 
questão de identidade e 
uma visão turística de 
longo prazo”, justificou 
o vereador. “Esta emen-
da evitaria a demolição 
das Ruínas do Cassino”, 
finalizou.

A emenda foi re-
jeitada por seis votos 
a cinco. Neste caso, 

como houve empate, 
foi necessário o voto do 
presidente, contrário 
à emenda, que acabou 
sendo reprovada.

Votaram a favor da 
emenda os vereadores 
Jones Wulf, Ismael Vie-
zze e Carlos Oliveira, do 
PDT, e Jonas Bernardo e 
Carmen Seibt, do PP.

Próximos passos
Com o projeto apro-

vado, a Prefeitura de 

Canela pode dar con-
tinuidade ao processo, 
iniciando a abertura de 
concorrência pública 
para interessados em 
permutar a construção 
do novo hospital pela 
área das ruínas do Cas-
sino.

A área em questão 
é de 30.241,07m² e a 
Administração Muni-
cipal acredita que seu 
valor pode chegar a R$ 
10 milhões, quantia que 

pode dar início 
a construção do 
novo hospital. O 
momento agora é 
de espera da apre-
sentação do pro-
jeto e do edital de 
concorrência pú-
blica, o que deve 
acontecer em al-
guns meses.FOTO: FILIPE ROCHA

Prefeitos de Três Coroas e Canela solicitam inclusão
da Rota Panorâmica no Orçamento Geral da União

O prefeito de Três 
Coroas, Orlando Tei-
xeira, e o de Canela, 
Constantino Orsolin, 
estiveram, na terça (24), 
reunidos em Brasília 
com a bancada gaúcha, 
para pedir que a obra da 
Rota Panorâmica seja 
incluída novamente no 
Orçamento Geral da 
União.

Devido ao contin-
genciamento econômi-
co do Governo Federal, 
os recursos que já ha-
viam sido priorizados 
para o projeto não fo-
ram destinados aos dois 
municípios. Agora os 
mandatários das duas 
cidades estão pleitean-
do junto aos deputados 
federais a inclusão da 
obra no orçamento de 
2020.  

Segundo o prefeito 
Orlando, o apoio de to-
dos será fundamental 
para que o projeto seja 
executado. “Eu agrade-
ço aos deputados que 
nos receberam e que es-
tão analisando o proje-
to. As prefeituras de Três 
Coroas e Canela estão 

trabalhando juntas e 
fazendo o dever de casa. 
Tudo que está ao nosso 
alcance está sendo feito. 
Agora só dependemos da 
bancada gaúcha para 
que essa obra aconteça”, 
falou Orlando.

O projeto da Rota 
Panorâmica prevê a pa-
vimentação asfáltica de 
23Km de uma estrada 
rural que interliga Três 
Coroas à Canela. No 
trajeto existem inúme-
ros empreendimentos 
turísticos, além de par-
ques de lazer e aventu-
ra. A estimativa é de que 
estes locais recebem em 
média seis milhões de 
turistas por ano.

Além de um roteiro 
turístico, a via também 
servirá de alternativa 
a ERS-115, que devido 
a problemas estrutu-
rais já chegou a ficar 
interditada por meses, 
gerando prejuízos aos 
comerciantes de Três 
Coroas e Igrejinha que 
estão estabelecidos na 
rodovia.

Também integram 
a comitiva dos prefeitos 
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o secretário de Indús-
tria, Comércio, Turismo 
e Desporto de Três Co-
roas, Tiago Fernando 
Scariot, e o secretário 
Adjunto da Secretaria 
de Obras, Serviços Ur-
banos e Agricultura de 
Canela, Germano Jun-
ges.

Conforme o secre-
tário Scariot, além do 
projeto da Rota Panorâ-
mica existem mais de 40 
projetos a serem apre-
ciados pelos deputados. 
O posicionamento da bancada gaúcha em re- lação aos projetos deve ser dado já em outubro.
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Açougueiros realizam
encontro com renda revertida 

para crianças enfermas
O segundo Encon-

tro de Açougueiros de 
Canela vai acontecer no 
dia 08 de novembro, na 
Churrascaria Canela em 
Brasa.

Segundo Luciano 
Wilbert, o Pipoca, um 
dos organizadores, o 
evento deste ano tem 
como objetivo adquirir 
duas cadeiras de rodas 
especiais, para uma 
criança e uma adoles-
cente. O pequeno Natan 
tem seis anos de idade e 
sofre com microcefalia 
e síndrome do oeste. Já 
a Giovana, de 15 anos, 
sofre há alguns anos 
com convulsões e re-
centemente se alimenta 

apenas por sonda e ne-
cessita de cadeiras de 
roda adaptada.

Pipoca acredita que 
o evento possa arreca-
dar boa parte do valor 
das cadeiras de roda, 
mas, “se ainda faltar, 
conseguiremos buscar 
o restante com alguns 
parceiros”.

No próximo dia 9 é 
comemorado o Dia do 
Açougueiro, mas o en-
contro acontece apenas 
em novembro em ra-
zão da reserva do local, 
a Churrascaria Cane-
la em Brasa, que é um 
dos parceiros desde o 
primeiro evento, assim 
como o mercado e mer-

cearia Gallas.
O valor do ingresso 

é de R$ 50,00, com seis 
opções de grelhados 
no cardápio, sorteio 

de brindes e música ao 
vivo. Além de Pipoca, 
Marcos Moreira, Mar-
cos Gallas e Josué Gallas 
organizam o evento.
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Luciano Wilbert, o Pipoca

Show de cães
adestrados no

Parque do Lago
A Agropecuária 

Agroanial, em Parce-
ria com a distribuidora 
Várzea, traz para Canela 
um show de cães ades-
trados, que irá acon-
tecer no sábado, 5 de 
outubro, no Parque do 
Lago. As estrelas serão 

o adestrador Roger Bar-
ros e seus incríveis cães 
(fotos).

Além disso, acon-
tecerá distribuição de 
brindes e amostras, 
com divulgação das me-
lhores rações do merca-
do pet.

FOTO: REPRODUÇÃO



Sexta-feira, 27 de setembro de 201908 GERAL www.portaldafolha.com.br

Prefeitura deve suspender
corte de árvores nativas
até revisão da legislação

A Prefeitura de Ca-
nela deve suspender a 
liberação de supressão 
de árvores nativas, em 
especial a araucária, até 
revisão da legislação 
municipal. Ocorre que, 
ao longo dos anos, vá-
rias leis foram editadas 
sobre o tema, em 1969, 
1979, 1980, 1999 e em 

2010.
A Lei Municipal 

512, de 1979, proíbe 
expressamente o corte 
de espécies nativas da 
região, como não foi re-
vogada, nem alterada, 
portanto, continua va-
lendo. As leis e decretos 
posteriores tentam re-
gulamentar o tema e fi-

xar normas de exceção, 
mas acabam se contra-
pondo.

Por este motivo, 
até uma revisão legal, 
diante das alterações da 
lei federal, nem mesmo 
com compensação am-
biental, deve ser pos-
sível derrubar espécies 
nativas na cidade.
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Escola Dante Bertoluci está apta para
receber recursos do Nota Fiscal Gaúcha

O secretário da Fa-
zenda e Desenvolvimen-
to Econômico, Luciano 
Melo, está liderando 
um projeto de educação 
fiscal que está renden-
do resultados positivos 
para os cofres munici-
pais, entidades e escolas 
de Canela. Por meio de 
seminários e palestras 
para estudantes, profis-
sionais da educação e 
outras áreas, Melo está 
sensibilizando a comu-
nidade para o resgate 
de valores de cidadania, 
destacando também a 
importância da popu-
lação canelense estar 
engajada no Programa 
Nota Fiscal Gaúcha.

Recentemente, a 
Escola Municipal Dan-
te Bertoluci efetuou seu 
cadastramento junto ao 
Governo do Estado e é 
a mais nova instituição 
apta a receber recur-
sos do Programa Nota 

Entidades cadastradas no programa:
•  APAE
• Oásis Santa Ângela
• Hospital de Caridade de Canela
• Centro Social Padre Franco
• Escola Municipal Bertholdo Opptiz
• Escola Municipal Dante Bertoluci
• Escola Estadual Carlos Wortmann
• Escola Estadual Pedro Oscar Selbach
• Escola Estadual Danton Corrêa da Silva
• Escola Estadual Neusa Mari Pacheco
• Escola Estadual Luíza Corrêa
• Escola Estadual João Corrêa da Silva

Benefícios do Programa Nota Fiscal Gaúcha
Ao cidadão e à cidadã gaúcha:
• Participação em sorteio de prêmios em di-

nheiro.
• Maior segurança em suas compras por optar 

por estabelecimentos regularizados.
• Facilidade na identificação de seus docu-

mentos fiscais pela disponibilização de extrato ele-
trônico de suas compras.

• Maior compreensão da função social do tri-
buto.

• Escolha e indicação de projetos de entidades 
sociais para receber repasses conforme a pontua-
ção recebida.

• Ajuda no repasse de ICMS ao Município
• Desconto do Bom Cidadão (IPVA)

Fiscal Gaúcha. “É uma 
verba muito importante 
que possibilitará inves-
timentos em materiais 
para qualificar o ensino, 
além da aquisição de 
equipamentos e melho-
rias na estrutura da es-
cola”, projeta o diretor 
André Toledo.

Comunidade
escolar engajada

Durante a entre-
ga de boletins na Dan-
te Bertoluci, na última 
quarta (25), a direção 
realizou o cadastramen-
to de pais interessados 
em participar do pro-
grama, 71 contribuin-
tes aderiram. “A comu-
nidade escolar do São 
Luiz foi muito receptiva 
a esta proposta. Além de 
concorrer a diversos prê-

mios, os participantes 
do programa ajudam 
entidades e escolas, con-
tribuindo também com 
a arredação de recursos 
para o município em 
um momento de crise”, 
avalia o secretário Lu-
ciano Melo, que esteve 
na escola para acom-
panhar pessoalmente 
o cadastramento dos 
pais.

David Keller, Luciano Melo e André Toledo
FOTO: RAFAEL ZIMMERMANN
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32° Sonho de Natal
é lançado na ABAV

O 32° Sonho de Na-
tal de Canela foi lança-
do quarta (25), na 47ª 
ABAV, que ocorre no 
Expo Center Norte, em 
São Paulo. Em parceria 
com a Associação Bra-
sileira das Operadoras 
de Turismo (Braztoa), 
a Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Canela 
apresentou detalhes da 
programação do even-
to para importantes 
operadores de turismo. 
“Somos a única cidade 
cadastrada na Braztoa e 
tivemos a oportunida-
de de divulgar as atra-
ções do nosso Sonho de 
Natal. Recebemos mui-

tos convidados impor-
tantes. Todos empolga-
dos com o que Canela 
está preparando para 
o Natal”, comemora o 
secretário Ângelo San-
ches.

O lançamento na 
ABAV contou com a 
participação de perso-
nagens que formam a 
Fábrica de Sonhos. Em 
79 dias de programa-
ção, o evento terá mais 
de 280 apresentações. 
Todos os espetáculos 
são gratuitos. “O trade 
turístico teve a possi-
bilidade de fazer uma 
imersão no Sonho de 
Natal”, afirma Sanches.

Além do estande 
da Braztoa, os atrati-
vos de Canela são di-
vulgados nos estandes 
do Rio Grande do Sul e 
da Serra Gaúcha. “São 
espaços de visibilidade 
fantástica. Vamos conti-
nuar fazendo ativações 
na feira”, diz.

O 32° Sonho de 
Natal ocorre de 26 de 
outubro de 2019 até 12 
de janeiro de 2020.  A 
ABAV Expo é a maior e 
mais importante feira 
de negócios turísticos 
do Brasil. No ano pas-
sado, reuniu 23 mil ex-
positores e 1.100 mar-
cas.
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Gastronomia e
sustentabilidade

invadem a praça no
3° Petit Sabores

O 10° Sabores de 
Canela chega ao seu 
ápice no próximo final 
de semana, de 27 a 29 
de setembro, com a rea-
lização do 3° Petit Sabo-
res. Os restaurantes e 
pousadas participantes 
oferecem as receitas 
criadas especialmente 
para o evento na pra-
ça João Corrêa. Além 
de boa gastronomia, o 
roteiro conta palestras 
gratuitas voltadas para 
ensinar sustentabilida-
de na prática em uma 
inédita estrutura geodé-
sica montada na praça.

Depois de encerra-
das as palestras, o rock 
vai tomar conta do Mul-
tipalco com o 3° Canela 
Beatles Festival, que vai 
reunir 14 bandas covers. 
“O 3° Petit Sabores é um 
evento consolidado. O 
tempo firme deve con-
tribuir para termos um 

grande final de semana, 
com boa gastronomia, 
boa música e difusão do 
conceito de sustentabi-
lidade”, prevê o coor-
denador do Sabores de 
Canela, Gino Bazzan.  

O 10° Sabores de 
Canela foi concebido 
para colocar Canela no 
seleto grupo de cidades 
com eventos focados 
na sustentabilidade e 
o 3° Petit Sabores será 
a manifestação prática 
de que é possível cuidar 
do meio ambiente com 
ações simples. Entre 
as medidas ambientais 
adotadas está a instala-
ção da central de resí-
duos e o uso de embala-
gens biodegradáveis ou 
recicláveis. O material 
orgânico, por exemplo, 
será destinado para a 
composteira de Escola 
Municipal Dante Berto-
lucci.

Programação
A programação 

acontece na Praça João 
Corrêa, na sexta, das 
18h às 22h, no sábado 
e domingo, das 11h às 
22h.

Os pratos salgados 
serão comercializados 
a R$ 25,00, os pratos 
doces a R$ 15,00, o 
Ecocopo custa R$ 5,00, 
as cervejas a R$ 10,00 e 
R$ 12,00, os refrigeran-
tes a R$ 5,00, além de 
outras opções de bebi-
da como vinhos, drinks 
e cafés.

As oficinas gratui-
tas acontecem no sába-
do e domingo, das 12h 
às 16h.

O 3° Beatles Festi-
val acontecem no Mul-
tipalco da Praça João 
Corrêa, na sexta das 
18h30min às 22h. No 
sábado e domingo, das 
17h30min às 22h.

Canela Beatles Festival em 2018
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FESTURIS realiza
lançamento para

a imprensa na Região
das Hortênsias

Faltando pouco 
mais de um mês para 
o início da 31ª Feira In-
ternacional de Turismo 
de Gramado (FESTU-
RIS), a imprensa da re-
gião foi recebida nesta 
segunda-feira (23) para 
um café da manhã de 
lançamento no Parque 
Terra Mágica Florybal. 
Os diretores do evento 
Eduardo Zorzanello e 
Marta Rossi apresen-
taram as novidades da 
atual edição, que ocor-
rerá de 7 a 10 de no-
vembro no Serra Park. 
A recepção foi gentil-
mente realizada pela 
família do empresário 
Valdir Cardoso e toda a 
equipe da Florybal.

Após completar 
três décadas de histó-
ria em 2018, o FESTU-
RIS trata a edição deste 
ano como a primeira 

FOTO: GUSTAVO BAUER/DIVULGAÇÃO

de um novo ciclo. Para 
cumprir esse lema, a 
feira acompanha as 
tendências do mercado 
e apresenta muitas no-
vidades.

Entre as novidades 

apresentadas estão os 
lançamentos dos espa-
ços Wedding (especia-
lizado em casamentos, 
núpcias e luas de mel) 
e Termalismo e Bem
-estar (voltado para os 

benefícios oferecidos 
pelas águas termais e 
minerais).

Neste ano a feira 
também terá mais tem-
po para negócios - co-
meça às 13h, uma hora 
mais cedo que o habi-
tual.

Em 2018, o FES-
TURIS apresentou re-
sultados compatíveis 
à sua grandeza. Foram 
R$ 300 milhões em ne-
gócios gerados, 2.500 
marcas expostas, 15 mil 
participantes, 65 desti-
nos internacionais, 24 
mil metros quadrados 
de feira, 450 jornalis-
tas e influenciadores, 
além de 250 palestras 
e workshops na área de 
conteúdo. Mais infor-
mações sobre o evento 
podem ser acessadas 
no site www.festuris-
gramado.com.

A Secretaria de Tu-
rismo e Cultura con-
vida as entidades e os 
estabelecimentos co-
merciais de Canela a 
participarem do proje-
to "Árvores do Sonho", 
atividade que compõe 
a programação do 32º 
Sonho de Natal. O ob-
jetivo é envolver a co-
munidade canelense 
no processo de cons-
trução da "A Fábrica de 
Sonhos", tema central 
do evento. Os comer-
ciantes são convidados 
a decorar árvores na-

Projeto "Árvores do Sonho"
envolverá a comunidade

Secretaria de
Turismo e Cultura 
vai disponibilizar 
gratuitamente
árvores natalinas 
para a comunidade 
decorar na avenida 
Júlio de Castilhos

talinas com 1,80 m de 
altura.

Instaladas ao lon-
go da avenida Júlio de 
Castilhos, as árvores 
serão disponibiliza-
das gratuitamente pela 
Prefeitura de Canela, 
que fornece ainda a ilu-
minação e a identifica-
ção. O convidado ficará 
responsável pela deco-
ração de sua árvore. Na 
abertura do 32° Sonho 
de Natal, que ocorre em 
26 de outubro, a partir 
das 15h, a comunidade 
vai para a rua enfeitar 
suas árvores. Ao térmi-
no da ação conjunta, 
estimado para ocorrer 
às 20h, será feita a ceri-
mônia de acendimento 
da iluminação de Natal.

Os interessados em 
participar do projeto 
devem entrar em con-
tato com a Secretaria de 

Turismo e Cultura até 
o dia 30 de setembro, 
pelo telefone (54)3282-
5190 ou pelo e-mail: 
cultura@canela.rs.gov.
br. Os enfeites deverão 
ser retirados no dia 6 de 
janeiro. Os comercian-
tes devem estar cientes 

de que a árvore deverá 
contar com volumosa 
decoração, com enfei-
tes resistentes e durá-
veis para todo o perío-
do, que ocorre de 26 de 
outubro até 6 de janeiro 
de 2020, além da tradi-
cional estrela no topo.

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

A Prefeitura de Ca-
nela, por meio da Secre-
taria de Turismo e Cul-
tura, promoverá uma 
ação na próxima hoje 
(27), para celebrar o Dia 
Mundial do Turismo. O 
evento, que será realiza-
do no Espaço de Convi-
vência do Parque Esta-
dual do Caracol (antigo 
restaurante), a partir 
das 14h, também marca 
o engajamento do mu-
nicípio na Greve Mun-
dial pelo Clima contra 
o aquecimento global e 
a degradação do meio 
ambiente.

O projeto de turis-
mo sustentável “Canela 
Sem Rastros” tem por 
objetivo propor iniciati-
vas de mínimo impacto 
em ambiente urbano e 
natural. A proposta visa 
sensibilizar os visitantes 
e a comunidade local 
para a necessidade de 
reavaliação dos padrões 
de consumo atuais e do 
impacto gerado ao lon-
go de atividades diárias. 
Conforme o secretário 
de Turismo e Cultu-
ra de Canela, Ângelo 
Sanches, o projeto está 
alicerçado em quatro 
princípios éticos de 
sustentabilidade: am-
bientalmente correto, 
socialmente justo, eco-
nomicamente viável e 
culturalmente aceito. 
“O Canela Sem Rastros 
busca manter para as 

gerações futuras a mes-
ma qualidade de vida 
e de turismo da nossa 
atual geração”, destaca 
Ângelo Sanches.

Sensibilização em 
ambiente natural
A solenidade con-

tará com a presença de 
alunos da Escola Mu-
nicipal Dante Berto-
luci, que participarão 
de uma sensibilização 
em ambiente natural, 
conforme a proposta 
do projeto Canela Sem 
Rastros. A atividade será 
coordenada pelo bió-
logo Daniel Schlieper 
e pelo gestor ambien-
tal Phillipe Dummer. 
Simultaneamente, por 
meio de transmissão 
online, o secretário Ân-
gelo Sanches lançará o 
projeto na ABAV EXPO 
2019, maior feira de tu-
rismo internacional do 
Brasil, realizada entre 
os dias 25 e 27 de setem-
bro, em São Paulo.

Dia do Turismo
será comemorado 
com o lançamento 
do projeto Canela 

Sem Rastros

FOTO: RITA SOUZA
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:: Quer que o seu pequeno apareça na 
coluna mais fofa da Folha? Entre em 
contato com a gente pelo e-mail arte@
folhadecanela.com.br ou pelos what-
sapp’s da redação: (54) 98429.7910 e 
(54) 3282.2739 (Business) ::

Mundo a Vapor
realiza Campanha 
da Fralda nos dias

5 e 6 de outubro
Ação solidária chega a 11ª

edição e vai beneficiar idosos
de Canela e Gramado

Mais do que um 
gesto de carinho. Uma 
atitude consciente so-
bre o respeito à vida e 
aos idosos. Com esse 
propósito, há 10 anos 
o Mundo a Vapor criou 
a Campanha da Fralda 
com o objetivo de abas-
tecer lares carentes em 
que idosos necessitam 
desse item de higiene 
diariamente.

Além de contribuir 
com a sua própria doa-
ção, o parque escolhe 
um dia do ano em que 
o visitante pode acessar 
o Mundo a Vapor levan-
do um ou mais pacotes 
de fraldas que valem 
como ingresso. “Nesse 
ano vamos dedicar dois 
dias para a Campanha, 
proporcionando a mais 
pessoas a oportunidade 
de passar algumas horas 
aproveitando as atra-
ções do Mundo a Vapor 
e fazendo o bem através 
desse gesto”, reforça Ca-
ren Urbani Facchin, di-
retora de marketing do 
parque.

Como participar

Programe seu pas-
seio em família no Mun-
do a Vapor para o sába-
do, dia 5, ou o domingo, 
dia 6 de outubro. O par-
que abre das 9h às 17h. 
Nestes dias o ingresso 
será um pacote de fral-
das geriátricas (exceto 
tamanho P) de qualquer 
marca. Se você não tiver 
como comprar o paco-
te de fraldas, mas quer 
muito participar da 
ação beneficente não 
tem problema! No dia 
5 você poderá comprar 
o ingresso normalmen-
te na bilheteria do par-
que e estará ajudando 
da mesma forma, pois 
todo o valor arrecadado 
com os ingressos neste 
dia será revertido em 
fraldas que serão doa-
das para quatro locais: 
Órbis Clube de Canela 
(que repassa as doações 
para famílias caren-
tes), Oásis Santa Ânge-
la (Canela), Instituto 
de Longa Permanência 
para Idosos Bom Pas-
tor (Gramado) e Lar de 
Idosos Maria de Nazaré 
(Gramado).

A coordenadora de marketing do Mundo
a Vapor, Jéssica Ramisch de Azevedo lembra

que as doações irão beneficiar idosos carentes
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Arthur completa dois
meses hoje! Parabéns!

Hoje, 4 aninhos do
Antônio Timóteo Trentin 
dos Santos! Parabéns!!!

Lívia Muniz Silveira aproveitando
para tomar um solzinho!

Maísa Ramos 
Antunes
completou no 
último dia 21, 
seu primeiro 
mês. É muita 
fofura!!!

Os coleguinhas Yasmin Athena e Gustavo 
Ulisses honrando as tradições!

Bruna, 6 meses! Registrando o início da Primavera
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FOTO: CANELA FOTO E ARTE
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Débora Oliveira, do SBT, realçando
a beleza no Studio Vânia.

Jenny Runge fazendo check in de
Sabrina Feilu no VSM o novo treinamento

da Ideal42 ocorrido no início do mês.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Felicitas Rovesti da Pousada La Vista em brunch de lançamento do evento Luxo de
Festa- congresso nacional de festas e eventos de Gramado, na Caza Wilfrido, ao lado
dos idealizadores do evento: César Serra e Dionathan Santos.

FOTO: CÁSSIO BREZOLLA

Edson Néspolo
da Gramado Tur,
juntamente com

o Gerente de
Relacionamento

da Sicredi Pioneira
e Lauro Justo, em noite

de Happy Hour da
cooperativa durante

o Festival de Cultura e
Gastronomia de

Gramado.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: PAULA VINHAS

O grupo de dança
“Os Tapejaras”,
participaram dos
festejos da Semana 
Farroupilha da
Estação Campos
de Canella.

La Estación, o primeiro empório
e steakhouse da Serra Gaúcha, abre
as portas em outubro no complexo

turístico e cultural que já é um marco em 
Canela, pelo empresário Leandro Oliveira.

FOTO: CLARA SABÓIA
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Eduardo Zorzanello, Valdir Cardoso e Marta Rossi, no
lançamento do Festuris 2019 para a imprensa da Região
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Hoje o 1 aninho do Arthur de Almeida Lopes. Papais
Nelci e Ronaldo desejam muitos anos de vida!
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Isadora e
Manuela na

diversão que é 
ser criança!
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Turma de Canela conhecendo a beleza de Maceió-AL
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Joaquim com os
primos da família

Lódea comemorando
a Semana Farroupilha

Tales Gottschalk Wagner comemorando seu primeiro
aninho com os papais Letícia e Alessandro.

Janaína e Charles
à espera da Martina
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Mil ideias, mil projetos, mil pos-
sibilidades. É hora de sentar para 
conversar sobre o que precisa ser 
mudado e se manter metódico e 
atento aos detalhes no que deseja 
resolver. Cuidado para não exage-
rar em nada e não crie expectativas 
infundadas.

Devagar e sempre. Esse é o lema 
da semana. E não adianta forçar a 
barra nem fazer tudo que pensou à 
força. Dê tempo ao tempo e antes de 
começar qualquer coisa, resolva o 
que precisa ser resolvido. Respeite 
seus próprios limites e o de todos 
que cruzarem o seu caminho. 

Mas é importante ter foco e fazer 
uma coisa de cada vez. Organize-
se e encontre pessoas que possam 
te ajudar. Mas vá respeitando os 
ritmos, tempos e limites que a vida 
impõe. Melhor fazer uma coisa bem 
feita do que mil coisas mal feitas.

Olhe mais para dentro, o céu da 
semana é mais delicado e pede 
mais reflexão e introspecção. Um 
momento para diminuir o ritmo e 
escolher melhor as relações, proje-
tos e ideias. Não faça nada sem ter 
certeza, e não confie em quem não 
tem certeza também.  

Se tem alguma coisa para falar com 
alguém, diga de uma vez. O impor-
tante é resolver o que for e tirar 
da frente. Uma conversa com uma 
pessoa que gosta muito de você 
pode ser especial e trazer novida-
des. Bons dias para estudos.

Você terá momentos de prazer e ale-
grias. E outros de mais tensão, desa-
fios e dificuldades. O céu da semana 
traz oportunidades que precisam 
ser aproveitadas com cautela. Seja 
o mais organizado e prático que 
puder. E tenha metas bem definidas 
para o próximo ciclo.

Fique atento aos sinais e tenha mui-
to claro em sua mente o que deseja 
para seu ano novo. Mas planejamen-
to e organização são fundamentais 
neste momento. A semana é ótima 
para cuidar de você: do corpo, da 
alma, do visual. Escute sua voz inte-
rior, e ouça menos os outros.

Antes de dar novos passos concen-
tre-se em resolver o que está pen-
dente. Mas não fique mais remoendo 
o que já passou. O céu da semana é 
desafiador pra você. Escolha melhor 
seus projetos, seu foco, suas prio-
ridades, as amizades. E busque as 
melhores respostas dentro de você.

É importante ouvir e falar, interagir 
mais, mas tem que saber ouvir e 
dialogar, porque existe algum risco 
de brigas. Não confie de primeira 
no que te prometem. E antes de se 
comprometer com qualquer coisa, 
pense bem se é isso que você quer.

Uma boa semana para o trabalho. 
Tente concentrar suas forças e ener-
gias no que deseja e siga em frente. 
Um bom momento para pensar em 
como se aperfeiçoar em tudo que 
está fazendo. Um ótimo momento 
para divulgar e fazer contatos. Mas 
já vá planejando o novo ciclo.

Também é boa para cursos, estu-
dos e divulgações. Mas espere para 
lançar coisas muito novas, semana 
que vem será melhor. São dias 
complicados na comunicação com 
as pessoas mais intimas. Escolha 
bem as palavras para evitar mal 
entendidos.

Assuntos de família podem movi-
mentar sua semana. E nas relações, 
talvez seja preciso sentar para 
conversar e aparar certas arestas. São 
dias de intensidade emocional e certa 
dificuldade nas relações, mas se você 
não falar o que está sentindo, a outra 
pessoa não tem como descobrir.

HORÓSCOPO DA FOLHA
*Comunicamos o falecimento da Sra. Irani
Silveira de Souza, aos 67 anos, residente na
cidade de Canela. Foi velada na capela 02 do
São Lucas e sepultada no Cemitério de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Serafin
Salvador da Silva, aos 82 anos, residente na
cidade de Canela. Foi velado na capela 01 do
Centro o sepultado Cemitério Morro Calçado.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Eugenia
Ruth Georges da Fonseca, aos 83 anos, residente
na cidade de Canela. Foi velada na capela 02 do
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e
cerimônia de despedida dia 22/09/2019 as 15:00
no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Ari Biazus,
aos 54 anos, residente na cidade de Canela. Seu
corpo foi velado na capela 02 do São Lucas e
a cerimônia de despedida dia 24/09/2019 as 15:00
no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Maria
Lúcia Borges Fortes Arguelles, aos 79 anos,
residente na cidade de Gramado. Deixa os filhos 
Marcos e Carla e neta Carolina. Foi velada nas
capelas 01 e 02 do Cemitério Ecumênico Parque
das Araucárias e a cerimônia de despedida foi no 
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Manoel
Bruno Cardoso, aos 67 anos, residente na
cidade de Canela. Deixa os filhos Luciano
e Luciane e a esposa Marli. Foi velado na
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das
Araucárias e a cerimônia de despedida aconteceu
no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Alvenicio
Barreto, aos 86 anos, residente na cidade de
Canela. Foi velado na capela do Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias e sepultado
no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Hetor Freitas
Fontoura, aos 86 anos, residente na cidade de
Canela. Deixa as filhas Cláudia, Carmen e Simone 
e esposa Ivone. Seu corpo foi velado na capela do 
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e a
despedida dia 20/09/2019 as 17:00 no Cemitério 
Ecumênico Parque das Araucárias.

> Edital de Casamento nº 6201 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: VINICIUS DOS SANTOS, natural 
deste Estado, nascido nesta Cidade, oficial de rede, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Dona Amália 
Selbach, nº 106, nesta Cidade e NATHALIA DOS 
SANTOS, natural do Estado de São Paulo, nascida na 
Cidade de Guarulhos, caixa, solteira, domiciliada e 
residente na Rua Dona Amália Selbach, nº 106, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 24 de Setembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6122 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: AILTON ARAUJO DA FONSECA, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de São José 
do Ouro, comerciante, solteiro, domiciliado e resi-
dente na Rua Francisco Maria dos Santos, nº 35, nes-
ta Cidade e ORAIDE DA SILVA, natural deste Estado, 
nascida na Cidade de Machadinho, agente educa-
cional, solteira, domiciliada e residente na Rua Fran-
cisco Maria dos Santos, nº 35, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 26 de Setembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6199 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: RODRIGO ANDREIS, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de Carazinho, analista de 
sistemas, divorciado, domiciliado e residente na Rua 
Júlio de Castilhos, nº 775, apto 303, Centro, nesta Ci-
dade e ANGÉLICA AVILA GONÇALVES, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Porto Alegre, analista 
de sistemas, divorciada, domiciliada e residente na 
Rua Júlio de Castilhos, nº 775, apto 303, Centro, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 19 de Setembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento
nº 6120 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar: REMY FELICE BOLOG-
NESI, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, 
aposentado, viúvo, domiciliado e residente na Rua 
Castro Alves, nº 95, nesta Cidade e ODILMA FON-
TELLA ALVES, natural deste Estado, nascida na 
Cidade de Itaqui, do lar, divorciada, domiciliada e 
residente na Rua Castro Alves, nº 95, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma 
da lei.

Canela, 23 de Setembro de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta
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Arremate da trança
A Semana Farroupilha de 2019 

nos trouxe um novo momento 
para o tradicionalismo em Canela 
com a participação das diversas 
entidades que compõem o cenário 
cultural de resgate e manutenção 
das tradições gaúchas no municí-
pio. 

O tema e a áurea que a envol-
veu tornaram possíveis feitos úni-
cos alicerçados na  gura histórica 
do folclorista João Carlos D’Ávila 
Paixão Côrtes.  

O curador do evento, Márcio 
Cavalli, foi pioneiro no tema em 
2017 quando o folclorista ainda vi-
via  sicamente entre nós.

Neste ano o tema “Vida e Obra 
de Paixão Côrtes” foi adotado 
pelo Movimento Tradicionalista 
Gaúcho como um marco para o 
tradicionalismo, pois Paixão foi o 
iniciador deste movimento quan-
do em 1947 retirou da Pira da Pá-
tria uma centelha que  cou sobre 
os cuidados do Departamento de 
Tradições Gaúchas da escola Júlio 
de Castilhos de Porto Alegre. Este é 
o nascedouro de tudo que hoje de-
senvolvemos enquanto tradiciona-
listas. Foi apenas oito, o inesquecí-
vel “Piquete dos Oito”, todos jovens 
estudantes entre 16 e 20 anos de 
idade, e a partir daí, o tradiciona-
lismo só cresceu e se desenvolveu 
tornando-se o maior movimento 
de resgate das tradições do mun-
do com entidades espalhadas por 
todo o Brasil e também no exterior. 
A gauchada tomou conta do globo, 
exaltando nossos costumes onde 
quer que estejam.

A Semana Farroupilha não se 
trata somente de relembrar os fei-
tos dos farrapos, até porque não 
fomos os vencedores da guerra. 
Contudo hoje representa uma 
imensa união entre os mais di-
ferentes grupos humanos, numa 
mescla de culturas ante o proces-
so de colonização e imigração nos 
mais de 400 anos de história do es-
tado e do Brasil sem menosprezar 
e denegrir os nativos habitantes da 
terra, o que com certeza, demons-
tramos com  nossas danças e indu-
mentárias.

Este ano também o Piquete 
de Laçadores Zezé Cardoso aliado 
ao Grupo de Danças os Tapejaras, 

montaram um galpão junto ao Es-
paço Rural no Centro de Feiras de 
Canela  para recepcionar os visi-
tantes e turistas. O  galpão foi total-
mente tematizado e decorado com 
peças antigas de uso pessoal de  
vários amigos que se apropriaram 
da ideia e nos con aram seus per-
tences, todas as pessoas que por lá 
passaram demonstraram  encanto 
e emoção relembrando com deta-
lhe o uso destas peças.

Este trabalho foi realizado com 
muito carinho, cuidado e esmero 
pelos membros do grupo que não 
mediram esforços para decorar e 
caracterizar o espaço, uma simples 
iniciativa que marcou a essência 
deste grupo - “buscar nos detalhes 
o resgate autêntico do passado”.

O evento contou com a partici-
pação de muitas entidades, CTG’s, 
DTGs, Prefeitura, escolas, e empre-
sas privadas que doaram de igual 
valor o seu tempo e participação 
para o fortalecimento das tradições 
em nossa cidade. As atividades 
proporcionaram a democratização 
da cultura gaúcha com palestras, 
des les, apresentações artísticas, 
 lmes e o seminário que levaram 
ao público o fomento do folclore 
e o enriquecimento das tradições. 
Todos que de alguma forma con-
tribuíram foram motivos de orgu-
lho para nossa comunidade.

O tradicionalismo é sem dúvi-
da uma paixão do povo gaúcho que 
se pilcha e se emociona durante o 
mês de setembro, lembrando os 
que vieram antes de nós, aqueles 
que lançaram as sementes de tudo 
que vivemos no tempo presente.

Nossa luta segue ao longo do 
ano, pois acreditamos que cada 
peão ou prenda que venha a par-
ticipar deste movimento será, em 
um breve futuro, um guardião dos 
nossos costumes e tradição. 

Fica de forma singela o meu 
reconhecimento e esperança de 
que juntos somos mais fortes, en-
riquecendo o que amamos; somos 
tradicionalistas e  lhos da mesma 
terra, ventre maior, que aprende-
mos a respeitar desde o nascimen-
to. 

 “O homem começa a valer 
quando aprende a respeitar o chão 
onde pisa.”



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) 99663.3649.

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.

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

• Depósito, no subsolo do prédio com amplo
espaço. Localizado na Rua Ernani Kroeff Fleck,

521, São José. Aluguel R$1.000,00 mais taxas.

• Casa nº 392, com 03 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro social, amplo pátio cercado com vaga para 
carros. Localizada na rua Jucelino Kubitschek, São 

Rafael. Aluguel R$1.500,00 mais seguro.

• Apartamento nº 02 térreo, com 02 dormitórios, sala, 
cozinha, lavanderia, box descoberto para 01 carro. 

Localizado na Rua Borges de Medeiros, nº 1373, Santa 
Terezinha. Aluguel R$690,00 mais taxas.

• Casa nova nº 01 frente, 
com 02 dormitórios, sala 
e cozinha conjugadas, 
banheiro social e vaga 
descoberta para 01 carro. 
Localizada na Rua
Edmundo Drechsler, nº 
169, São Luiz. Aluguel 
R$1.200,00 mais seguro.

• Casa nº 314 frente, 
com 03 dormitórios,

sala, cozinha, banheiro 
social, garagem para

03 carros com lavanderia. 
Localizada na Rua Santa 

Catarina, Canelinha.
Aluguel R$1.100,00

mais taxas.

LICENÇA PRÉVIA

PAULO LUIZ KUNZ • 545.345.690-68

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Licença 
Prévia para atividade de aviário, localizado na Canastra Alta, 
Zona Rural de Canela/RS. Não foi determinado estudo de im-
pacto ambiental.
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Caminhada pelo Setembro Amarelo 
será na próxima segunda-feira

A programação 
em torno do Setembro 
Amarelo, uma campa-
nha que visa à preven-
ção do suicídio, terá 
uma caminhada mar-
cada para a próxima 
segunda-feira (30), no 
Centro. As atividades 
iniciam, no Multipalco, 
às 9h30min, com aula 
de zumba. Em seguida, 
os participantes farão o 
trajeto até a Catedral de 
Pedra.

A programação to-
tal deverá durar duas 
horas, e as atividades 
são abertas e gratuitas. 
O Centro de Atenção 
Psicossocial de Cane-
la (CAPS) pede que os 
participantes vistam 
uma peça de roupa 

amarela. 
Na última terça 

(24), aconteceu pales-
tra, na Câmara Munici-
pal, voltada a professo-
res da rede municipal. 
O tema foi o acolhi-
mento das questões da 
adolescência, aborda-
do pela psiquiatra Ana 
Martinez e pela psicó-
loga Soraia Manara.

A enfermeira Cali-
ne Andrade expôs da-
dos a rede pública. Dos 
10.885 atendimentos 
realizados pelo CAPS 
em 2018, 5% refere-se a 
tentativas de suicídio*, 
15% ideação suicida 
com plano** e 40% so-
mente ideação***.

* Ato intencional de 
matar a si mesmo; ato 

de autoagressão cuja 
intenção é a morte.

** Quando a pessoa 
vai desde o flerte até o 
planejamento detalha-
do, a encenação e o pa-
rassuicídio (refere-se a 
atitudes suicidas, com-
portamentos onde há 
risco de morte ou tenta-
tivas mal-sucedidas de 
suicídio.), que pode ser 
deliberadamente cons-
truído para falhar ou ser 
realmente letais.

*** Termo médico 
utilizado para se referir 
a pensamentos sobre 
suicídio, que podem ser 
tão detalhados quan-
to a formulação de um 
plano, sem o ato suici-
da propriamente dito. 
Embora muitas pessoas 
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Semana do Idoso tem palestras
e atividades para a terceira idade

Uma programação dife-
renciada foi elaborada pela 
Secretaria de Assistência, 
Desenvolvimento Social, Ci-
dadania e Habitação, por 
meio do Centro de Convivên-
cia, para a Semana do Idoso 
que inicia no domingo (29) e 
prossegue até o dia 5 de outu-
bro. Com o tema "Viver é um 
eterno aprender", o evento 
contará com benção aos ido-
sos, apresentações de coral 
da UCS Sênior, do Centro 
Social Padre Franco, oficinas, 
palestras, encerrando com 
uma confraternização com 
almoço e baile na linha São 
Paulo, interior do município.

Confira a
programação:
29/09 (domingo)
Bênção aos idosos nas 

Igrejas locais (no horário das 
reuniões das Igrejas)

30/09 (segunda-feira)
Abertura oficial
Local: Oásis (Rua Don 

Luiz Guanella, 804 – Estrada 
Canela-Gramado)

Horário: 14h
Apresentação Centro 

Social Padre Franco
Coral Sênior da UCS
Tarde de Talentos 

(moda, música, dança, poe-

sia, …)

01/10 (terça-feira)
Conferência Municipal 

de Assistência
Local: Auditório da UCS 

(Rua Rodolfo Schilieper, 222 
– próximo a Rodoviária)

Horário: 8h30min às 17h
Os idosos estão con-

vidados para participar do 
evento

01/10 (terça-feira)
Oficina da Emater
Jantar (galeto, saladas)
Música ao vivo
Local: Salão de festas da 

APAE (Rua Almirante Barro-
so, 295 – próximo a Delega-
cia de Polícia)

Horário: 17h

02/10 (quarta-feira)
Palestra com a Presi-

dente do Conselho Esta-
dual da Pessoa Idosa – Jus-
sara Rath (Porto Alegre)

Bingo com prêmios
Local: Pastoral do Idoso 

(ao lado da Catedral de Pe-
dra)

Horário: 14h
Lanche compartilhado

03/10 (quinta-feira)

Atividades lúdicas/es-
portivas entre avós e netos, 
com Educador Físico e Fi-
sioterapeuta

Oficina de Pizza
Local: CIEP – Neusa Mari 

Pacheco (Rua Presidente 
João Goulart, 478 Bairro Ca-
nelinha)

Horário: 13h30min
** Verificação da pressão 

arterial

04/10 (sexta-feira)
Oficina Gastronômica
Local: UCS Polo Canela
Laboratório de Gastro-

nomia (Rua Rodolfo Schilie-

per, 222 – próximo a Rodo-
viária)

Horário: 14h

05/10 (sábado)
Confraternização na
Linha São Paulo
Missa
Almoço compartilhado
Baile de encerramento
Horário de saída do ôni-

bus: 9h30min (saída na Se-
cretaria de Assistência)

Horário de retorno: 
16h30min

Para participar dos even-
tos é necessário a inscrição.

que desenvolvam uma 
ideação suicida não 

venham a cometer sui-
cídio, algumas prosse-

guem com a ideia e ten-
tam tirar a própria vida.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Bola 8 bate CRC e conquista
o tricampeonato do Veterano

Na última quin-
ta-feira (19), foi dispu-
tada a partida final do 
Campeonato Munici-
pal de Futsal, categoria 
Veterano. CRC Futsal 
e Bola 8 Futsal fizeram 
campanhas consisten-
tes durante o torneio, 
merecendo sua vaga na 
final. Na primeira parti-
da da final, ocorrida no 
dia 12, os times termi-
naram empatados em 
3 x 3. Na quinta-feira 
(19), não foi diferente, 
as equipes entraram 
embaladas, fazendo um 

grande show para quem 
assistia a partida.

A partida terminou 
empatada em 5 x 5 no 
tempo regulamentar, o 
que resultou em prorro-
gação.

No tempo normal, 
os gols do CRC foram 
de Hélio (1), Marcos (2), 
Cristian e para o Bola 
8 foram de Gabriel (2), 
Renan (2) e Marcos (1). 
Na prorrogação o Bola 8 
foi superior, vencendo 
por 2 x 0, Renan e Mar-
cos fizeram os gols do 
título.

Campeão - Bola 8
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Vice Campeão - CRC FutsalAmigos do Tiririca - Terceiro Lugar Tequila - Quarto Lugar

Treinador - Marcelo
Model - Bola 8

Destaque da Final - 
Renan - Bola 8

Lucas - Destaque
Campeonato - CRC

Disciplina - Amigos
do Tiririca

Goleador - Tiago
Fassbinder - AFCEEE

Goleiro - Schmitt - 
Amigos do Tiririca

As competições de categoria de base estão de volta nesse fim de semana
Após longa pausa, as 

competições municipais de 
futsal das categorias sub-09 
e sub-13 voltam a ser dis-
putadas amanhã (28). Co-
meçando com a gurizada 
do sub-09, Leodoro de Aze-
vedo/João Alfredo e Toque 
de Letra “B”, abrem a 4ª ro-

dada do torneio, logo após 
o Toque de Letra “A” entra 
em quadra para enfrentar 
o C.F.A. Rico e fechando a 
rodada Guerreiro Sports e 
Educa Esportes devem fa-
zer um bom confronto.

Ainda no sábado acon-
tece a 4ª rodada do sub-13, 

onde o Educa Esportes abre 
as disputas contra o Toque 
de Letra “A”. Na sequên-
cia, Guerreiro e Dante se 
enfrentam, Gênios da Bola 
e Gaúcho fazem a terceira 
partida da rodada e Toque 
de Letra “B” e Leodoro de 
Azevedo fecham a rodada.
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Última rodada da 
fase de grupos do 

futsal feminino 
acontece hoje

O Campeonato 
Municipal de Futsal Fe-
minino já tem suas se-
mifinalistas, mas ainda 
há confrontos a serem 
realizados. Hoje à noite 
(27), acontece a 14ª ro-
dada da fase de grupos, 
fechando assim esta 
parte da competição. 
Abrindo a rodada, a 
equipe do Marista entra 
em quadra buscando 
sua primeira vitória na 
competição, a jovem 

equipe não conseguiu 
fazer boa campanha 
durante o torneio e quer 
fechar sua participação 
com um bom resultado. 
As adversárias da vez 
são as já classificadas 
Athléticas, que busca 
terminar a fase de gru-
pos na 2ª colocação.

A segunda parti-
da da rodada é entre 
Blackout e Gerações, 
ambas equipes entram 
em quadra apenas para 

cumprir tabela.
As datas para a fase 

semifinal já estão defi-
nidas, no dia 04 de ou-
tubro, sexta-feira, acon-
tecem as partidas de 
ida da fase semifinal, os 
confrontos também já 
foram definidos, a equi-
pe do Donna enfrentará 
o Femme e o Antes do 
Bar enfrentará a equipe 
do Athléticas. Os jogos 
no volta acontecem no 
dia 11 de outubro.

Antes do Bar fecha a participação na fase de grupos hoje à noite
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Primeira Divisão
de Futsal chega
a sua 3ª rodada

Na última segunda-
feira (23), foi disputada 
a 2ª rodada da Primeira 
Divisão do Campeona-
to Municipal de Futsal. 
Abrindo a rodada, o 
Manipulados da Serra 
bateu o Mercado Tiriri-
ca por 1 x 0. A segunda 
partida da rodada ter-
minou empatada em 2 x 
2, Rio Branco e Nova Era 
fizeram um jogo trunca-

do, mas com lampejos 
de qualidade.

Na quarta-feira (25) 
foi disputada a 3ª roda-
da. A equipe do Tequila 
encontrou dificuldades 
para bater o organizado 
Manipulados, que fez 
frente a equipe adversá-
ria até o último segun-
do. O Tequila venceu a 
partida por 5 x 4. O Bola 
8 também venceu na ro-

dada, a equipe foi supe-
rior ao Mercado Tiririca 
durante toda a partida, 
vencendo a partida por 
3 x 1.

Na segunda-feira 
(30), acontece a 4ª ro-
dada. O Mercado Tiri-
rica tenta se recuperar 
contra o Tequila. Na 
sequência Oito e Meia 
e Rio Branco fecham a 
rodada.

Tequila venceu o Manipulados e busca sua segunda
vitória consecutiva contra o Mercado Tiririca
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Primeira Divisão
de Campo volta a

ser disputada amanhã 
depois da pausa

para o feriado
No próximo sába-

do (28), acontece a 3ª 
rodada da Primeira Di-
visão do Campeonato 
Municipal de Futebol 
de Campo. Na Celulose 
acontecerão dois jogos, 
o Cia do Verde abre a 
rodada enfrentando a 
equipe do Mercado Ti-
ririca.

Em seguida, a equi-
pe do Mercenários vai 
jogar contra o União 
Rancho Grande.

A outra partida da 
rodada acontecerá no 
Parque do Sesi, onde 
Âncora e Bola-Bola de-
vem fazer uma das me-
lhores partidas da com-
petição.

Grande goleada marca a
rodada inicial do Futsal Master

O Campeonato 
Municipal de Futsal 
Master foi iniciado 
na última terça-feira 
(24). Abrindo a roda-
da, Amigos do Tiriri-

ca e Mercado Tiririca 
terminaram o jogo 
com um empate em 
2 x 2. O grande des-
taque da rodada foi a 
elástica goleada que 

o Amigos do Bulhões 
aplicou no Comer-
cial. A equipe do Ami-
gos Do Bulhões não 
tomou conhecimento 
do adversário e apli-

cou um humilhante 
14 x 4.

A próxima rodada 
da competição acon-
tece na próxima ter-
ça-feira (01).

No último sába-
do foram disputadas 
as partidas de volta 
das quartas de final do 
Campeonato Municipal 
de Bocha. Jogando em 
casa, o Mar do Minigite 
confirmou o favoritis-
mo e bateu o AFCEEE 
“A” por 3 x 0, se classifi-

cando para a semifinal. 
Outra equipe que con-
firmou o favoristismo 
foi o Leodoro de Azeve-
do, que venceu as duas 
partidas contra o Bar da 
Siloca por 3 x 0. O União 
Rancho Grande tam-
bém venceu seu jogo 
por 3 x 0, despachando 

o Camêlos Bar. A exce-
ção das quartas de final 
foi o Amigos do Canas-
tra, a equipe terminou 
na frente do Saiqui na 
fase de grupos, mas per-
deu as duas partidas, 
uma por 2 x 1 e outra 
por 3 x 0 e está fora da 
competição.

A fase semifinal co-
meça a ser disputada 
amanhã (28), o Saiqui 
vai enfrentar o Bar do 
Minigite e o União Ran-
cho Grande recebe o 
Leodoro de Azevedo.

Os jogos de volta 
acontecem no dia 05 de 
outubro.

Municipal de bocha
chega a fase semifinal
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Sábado de
Conscientização 

na Barragem
da Vila Suzana
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Neste sábado (28), 
acontece o Dia da 
Conscientização Am-
biental promovido pela 
Rio Jordão Papéis, jun-
to à Barragem da Vila 
Suzana.

A empresa irá apre-
sentar o que vem rea-
lizando para a recupe-
ração do local e quem 
passar por lá, das 8h 
às 11h30min, poderá 
dar uma volta de barco 

pela barragem e confe-
rir o potencial natural 
do local, mas também 
o estrago causado pela 
poluição.

A reportagem da 
Folha conferiu este tra-
balho em 2018 e pode 
garantir que vale a pena 
a visita.

O local para acesso 
à barragem é pela Rua 
José Galdino da Rosa, 
muito fácil de achar.

Bombeiros
resgatam cão

no lago
Na madrugada da 

última quinta (26), os 
Bombeiros de Canela 
realizaram o resgate de 
um cão no lago do Pala-
ce Hotel. O animal, por 

volta das 3h30min, ha-
via caído na água e fica-
do preso nas marrequi-
nhas, sendo necessário 
o auxílio dos Bombeiros 
para a retirada.
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Civil prende dois
acusados por homicídio 

de Victor Athaydes
A Polícia Civil de 

Canela prendeu, nes-
ta quarta (25), dois 
homens acusados de 
matarem Victor Hugo 
Athaydes, de 26 anos, na 
noite de sábado, 14 de 
setembro, em uma re-
sidência no Bairro Vila 
Miná. A vítima foi atin-
gida por pelos menos 
três disparos de arma 
de fogo após discussões 
com dois indivíduos.

Os suspeitos foram 
identificados, pela Se-
ção de Investigação da 
Delegacia de Polícia, 
poucas horas após o cri-
me. Os dois chegaram a 
ser interrogados no iní-
cio da semana passada. 
Após, o Delegado Vla-
dimir Medeiros, titular 
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da Delegacia de Polícia 
de Canela e responsável 
pelas investigações, re-
presentou pela decreta-
ção das prisões preven-

tivas dos criminosos. Os 
dois, que têm antece-
dentes policiais, entre-
garam-se no órgão po-
licial após terem fugido 

para fora da cidade.
Os criminosos fo-

ram encaminhados ao 
Presídio Estadual de 
Canela.

A Polícia Civil de Canela de-
teve e encaminhou à Fase, nesta 
terça (24), um adolescente. Ele 
foi detido pelos policiais civis em 
sua residência, no Bairro Santa 
Marta, e levado para cumpri-
mento de medida na cidade de 
Caxias do Sul, após ser condena-
do pela prática de latrocínio. 

O ato infracional ocorreu em 
maio de 2017, quando o adoles-
cente, acompanhado de outros 
adolescentes e maiores de idade, 
invadiu uma residência no Bair-
ro Vila Suíça, em Canela, para 
praticar um roubo. Na casa, esta-
va um casal de idosos, sendo que 
Ernesto Masotti, 70  anos, após 

agressões físicas, veio a falecer 
dias depois do fato.

O Delegado Vladimir Me-
deiros, titular da Delegacia de 
Polícia de Canela, informou que 
o fato, após investigação e escla-
recimento por parte da Polícia 
Civil, concluiu pela participação 
do adolescente.

Adolescente envolvido na morte de
Ernesto Masotti é encaminhado à Fase

Menor é apreendido com
seis pés de maconha 

Na madrugada de 
terça-feira (24/), por 
volta das 02h30, o Pe-
lotão de Operações Es-
peciais (POE), policiava 
a área da Rua Praça das 
Nações, na área central 
de Canela, quando foi 
informado por um mo-
torista que dois jovens 
estavam em situação 
suspeita. 

A guarnição foi na 
direção indicada, onde 
visualizaram e abor-
daram os dois adoles-
centes de 15 e 17 anos. 
Em revista pessoal foi 
encontrado no bolso de 
um deles uma porção 
de maconha. 

Ele indicou onde 
morava para que os 
Policiais Militares pu-
dessem informar aos 
seus pais sobre o delito 
e estes acompanhas-
sem os procedimentos. 
Ao chegar ao pátio da 
residência a guarnição 
se deparou com vários 
papelotes de drogas 
em frente a uma casa 
abandonada que fica no 
mesmo pátio. 

O menor informou 
ainda ter uma balança 
de precisão e alguns pés 
de maconha plantados, 
escondidos nesta casa 
abandonada, que tam-
bém é utilizada por ele 

para prática de tráfico. 
O adolescente in-

frator foi apreendido e 

conduzido a delegacia 
junto com seus respon-
sáveis e o material.
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BM fecha rinhadouro
e prende três pessoas

Prefeitura encaminha mais de 160 animais para adoção

Na noite de segun-
da-feira (23), a Briga-
da Militar, através do 
2° Pelotão de Polícia 
Ambiental de Canela 
(PATRAM), juntamen-
te com a guarnição da 
BM de Canela, realizou 
uma ação na Rua Pa-
trício Zini, Bairro Bom 
Jesus, onde fechou um 
local que funcionava 
como rinha de galo. Foi 
apreendido um rifle e 
carne de caça congela-
da.

Por volta das 
19h30min, após denún-
cias, as guarnições fo-
ram ao local para verifi-
car ocorrência de crime 
ambiental de crueldade 
contra animais por ri-
nha de galos. 

A abordagem foi 
realizada em um galpão 
no terreno, onde esta-
vam cinco pessoas. No 
momento da ação foi 
constatada uma arena 
(tambor) de combate 
de galos (rinha) com 
duas aves brigando. Foi 
realizada vistoria no lo-
cal, sendo encontrado 
dentro de um freezer 
cinco carcaças de tatu 
e um pernil de veado, 
pesando 12 kg. Atrás do 
freezer foi localizado 
um rifle calibre 40, com 
silenciador artesanal.

Também dentro 
do galpão foram loca-
lizados diversos petre-
chos utilizados para 
equipar os galos para 
os combates, tais como 

biqueiras em metal, es-
poras plásticas, além de 
remédios, materiais de 
sutura, medicamentos, 
anabolizantes e outros 
materiais utilizados 
para treinamento das 
aves para combates em 
arena. 

Foram encontrados 
82 galos, 47 galinhas e 
36 pintos.  Ainda, cons-
tatado o lançamento 
de esgoto e dejetos da 
criação das aves em um 
córrego que passa aos 
fundos da propriedade. 

Três homens, de 26, 
38 e 51 anos, foram pre-
sos por crimes contra a 
fauna, um deles inclu-
sive possui anteceden-
te pelo mesmo crime. 
Outro homem de 71 
anos foi preso por porte 
ilegal de arma de fogo. 
Todos encaminhados 
à delegacia onde foi la-
vrada a ocorrência.

Meio Ambiente
encaminha galos
de rinha para
recuperação
A Secretaria Muni-

cipal de Meio Ambiente, 
Trânsito e Mobilidade 
Urbana apreendeu os 
galos de rinha. Segun-
do o secretário Jackson 
Müller, os animais fo-
ram levadas a um local 
que lhes favoreça bem
-estar, a fim de serem 
desintoxicadas e rea-
prender a conviver com 
outras de sua espécie.

Müller evidencia 
que se utilizar de galos 
de rinha não é prática 
esportiva, mas sim in-
constitucional e ilegal, 
proibida no país desde 
1934 pelo Decreto nº 
24.645. Inclusive, a Lei 
dos Crimes Ambien-
tais (nº 9.605/98) não 
admite “atos de abuso, 

maus-tratos, ferir ou 
mutilar animais silves-
tres, domésticos ou do-
mesticados”. No caso 
dos galos de rinha, os 
responsáveis amputam 
as esporas naturais para 
fixação das artificiais, 
além de retirar as penas 
do ventre, das pernas e 
das asas.

“Por tudo isso, nós 
vamos intensificar a fis-
calização para flagrar 
mais ocorrências desse 
crime terrível”, diz Mül-
ler. Para isso, pede-se 
ajuda da comunidade, 
que pode ligar para o 
telefone 3282.5173 (Se-
cretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Ur-
banismo e Mobilidade 
Urbana) ou para o 2º 
Pelotão Ambiental da 
Brigada Militar, no te-
lefone 3282.8547, res-
guardado o sigilo do de-
nunciante.
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Criminosos
envolvidos nas

gravações de
vídeo citando

Canela são presos
em Caxias do Sul

Na tarde de sexta-
feira (19), por volta das 
14 horas, a Brigada Mi-
litar de Caxias do Sul 
prendeu três homens 
e um menor, no Bairro 
Salgado Filho. Com eles 
foi encontrado um veí-
culo Sandero roubado e 
armas.

Entre os presos de 
52, 20 e 18 anos, um era 
foragido do sistema pri-
sional, e o adolescente 
infrator de 15 anos. O 
grupo ainda confessou 
a autoria de homicídio 
ocorrido no Bairro Reo-
lon, em Caxias do Sul.

Com eles foi encon-
trado um revólver cali-
bre 38, uma espingarda 
calibre 12, com nume-
ração suprimida, uma 
metralhadora calibre 
9mm, sem marca defi-
nida e sem numeração 
(com carregador capa-
cidade para trinta mu-
nições), 28 munições 
de 9mm, 04 munições 
de 12, 10 porções de 
maconha, 09 buchas de 
cocaína, rádio comuni-
cador na frequência da 
BM e uma máscara do 
personagem Coringa.

Todos conduzidos a 
Delegacia da Polícia Ci-
vil, onde foi confirmado 
que eles são responsá-
veis pelos com vídeos 
que correram nas redes 
sociais nesta semana, 
onde jovens aparecem 
segurando armas de 
grosso calibre. Em um 
desses vídeos, inclusive, 
citam apoio a um crimi-
noso de Canela (atual-
mente preso em Caxias 

do Sul), pertencente a 
uma facção, relatando 
que poderiam deslocar 
para a região.

No 1º BPAT (Bata-
lhão de Policiamento 
em Áreas Turísticas), 
a Brigada Militar se-
gue atuando forte para 
combater o tráfico de 
drogas, entre outros cri-
mes, com as guarnições 
de serviço do policia-
mento ostensivo e do 
Pelotão de Operações 
Especiais (POE), diu-
turnamente realizando 
a repressão qualificada 
nos locais e horários de 
maior incidência para 
reduzir índices e trazer 
sensação de segurança 
para a comunidade

Vale destacar que 
somente no mês de Se-
tembro (até o dia 20) em 
Canela a Brigada Mili-
tar realizou 75 prisões, 
destas 11 de foragidos / 
procurados, 15 por trá-
fico de drogas, oito por 
posses de entorpecen-
tes, dois por porte ilegal 
de arma de fogo (quatro 
armas apreendidas), 
três por furtos e dois 
presos por roubos.

Capitão Jorge Mas-
carin, comandante da 
Brigada Militar de Ca-
nela, destaca que a co-
munidade 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.
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Homem é preso portando
uma pistola em Canela

Na tarde de sábado (20), 
por volta das 13h30, a Briga-
da Militar, através do Pelo-
tão de operações Especiais 
(POE), em ações no Bairro 
São Lucas, recebeu uma de-
núncia de que um indivíduo 
estaria de posse de arma de 
fogo em uma obra.

Com as características 
informadas, a guarnição 
realizou averiguações no lo-

cal, encontrando o suspeito 
onde foi abordado o indi-
víduo na Avenida Cônego 
João Marchesi.

Em revista pessoal ao 
autor de 28 anos, natural de 
Apodi/RN, foi encontrado 
em sua cintura uma pistola, 
calibre 22, municiada com 
dois cartuchos. Ele foi preso 
em flagrante e encaminha-
do ao presídio de Canela.
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Disputa de vaca parada na OLIMPEC
A Olimpíada Estu-

dantil de Canela (OLIM-
PEC), promovida pelo 
Departamento de Des-
porto Escolar, da Secre-
taria de Educação, Es-

porte e Lazer, mobilizou 
centenas de estudantes 
dias 17 e 18 de setem-
bro, na disputa da mo-
dalidade vaca parada, 
dentro das festividades 

da Semana Farroupilha. 
A atividade aconteceu 
no Espaço Canela Ru-
ral, ao lado do Centro 
de Feiras. Confira os 
vencedores.

Peão (nascidos de 2002 a 2004) - Campeão: Kailan Machado - NMP; 2º 
lugar: Matheus Medeiros Drechler – Danton Corrêa; 3º lugar: Eduardo 

Pereira Salvador - Escola Estadual Neusa Mari Pacheco – CIEP

Prenda (nascidas de 2002 a 2004) - Campeã: Nicole Ferreira
Tomazelli - Escola Estadual Neusa Mari Pacheco – CIEP; 2º lugar:

Luiza Velho - Escola Estadual Neusa Mari Pacheco – CIEP; 3º lugar:
Julia Gross Soares - Escola Estadual Neusa Mari Pacheco – CIEP

Guri (nascidos de 2005 a 2007)
Campeão: Bruno Soares – Escola 
Municipal Severino Travi; 2º lugar: 
Victor Feistaufer Macedo – Escola 
Municipal Barão do Rio Branco;
3º lugar: Pedro Henrique Santos 
Brito – Escola Municipal Barão do 
Rio Branco

Guria (nascidas de 2005 a 2007)
Campeã: Laura Tegner da Luz - Es-
cola Estadual Neusa Mari Pacheco 
– CIEP; 2º lugar:  Eduarda Gabriely 
de O. Andrade - Escola Estadual 
Neusa Mari Pacheco – CIEP; 3º 
lugar: Júlia Camargo – Dante Ber-
toluci

Prenda (nascidas de 2002 a 2004)
Campeã: Nicole Ferreira
Tomazelli - Escola Estadual Neusa 
Mari Pacheco – CIEP; 2º lugar:
Luiza Velho - Escola Estadual Neu-
sa Mari Pacheco – CIEP; 3º lugar: 
Julia Gross Soares - Escola Esta-
dual Neusa Mari Pacheco – CIEP

Piazito (nascidos de 2008 a 2012)
Campeão: Ruan da Silva – Dan-
te Bertoluci; 2º lugar: Felipe Taiã 
Camelo de Andrade – Escola Muni-
cipal Barão do Rio Branco; 3º lugar: 
Otávio H. de Brito Andrade – Escola 
Municipal Barão do Rio Branco Escola Campeã Geral: Escola Estadual Neusa Mari Pacheco – CIEP

Prendinha (nascidas de 2008 a 2012) -
Campeã: Nicole Ferreira dos Reis - Escola
Municipal Barão do Rio Branco; 2º lugar:
Júlia de Abreu Machado – Escola Municipal 
Barão do Rio Branco; 3º lugar: Emanuelly
Basei de Andrade – Escola Estadual Neusa 
Mari Pacheco – CIEP

A Secretaria de Educa-
ção, Esporte e Lazer agra-
dece a Paulo Celir Rachel 
de Jesus, que atuou na arbi-
tragem da competição, bem 
como ao Secretário Muni-
cipal de Meio Ambiente, 
Urbanismo e Mobilidade 
Urbana, Jackson Müller, 
pela liberação de um fun-
cionário que auxiliou nas 
atividades e aos estudantes 
Wagner da Silva Andrade, 
da Escola Estadual Danton 
Corrêa, Bernardo Cairú de 
O. Lodéa e Pedro Henrique 
de Brito, ambos da Esco-
la Municipal Barão do Rio 
Branco, pela atuação como 
narradores das atividades.
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Atletismo da João Alfredo
conquista medalhas em Osório

O projeto de atletismo desenvolvido na Escola Municipal João Alfre-
do Corrêa Pinto segue dando resultado com premiações. No domingo 
(22), os alunos, capitaneados pelo sargento famoso e a professora Josi, 
participaram da 8 ° Rústica de Osório, na categoria Kids e trouxeram seis 
premiações individuais, do 2º ao 5º lugar, marcando presença no pódio.

Os alunos participantes foram Bruno Pimel, Felipe Cavalin, Juliano, 
Gabriel, Marlei, Cláudio e Raphael.

FOTO: REPRODUÇÃO
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 02/2019

O MUNICÍPIO DE CANELA/RS, instituição de direito público interno, com sede nesta ci-
dade, sito à Rua Dona Carlinda, nº 455, prédio da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob 
nº 88.585.518/0001-85, NOTIFICA os contribuintes que não foram localizados nos endereços 
cadastrados nesta municipalidade, de que eles, a contar da data da publicação do presente EDI-
TAL, dispõem de 20 (vinte) dias para quitar, parcelar ou impugnar administrativamente os crédi-
tos inscritos em Dívida Ativa, conforme legislação vigente.

Após o prazo fi xado acima, o MUNICÍPIO DE CANELA promoverá o protesto e/ou a Execu-
ção Fiscal do débito.

A relação dos contribuintes que se encontram nessa situação está disponível na Secretaria 
Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico.

Canela/RS, 17 de setembro de 2019

Constantino Orsolin • Prefeito Municipal

Álvaro Ricardo Grulke • Secretário Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico

Ofício SMGPG/DLC n.º 350/2019

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

Pregão Eletrônico 023/2019 – Registro de preços para aquisição de eletrodomésticos para 
as escolas da rede municipal de ensino.

Pregão Presencial 55/2019 -  Registro de preços de horas de coleta de imagem de drone.
Pregão Presencial 56/2019 – Registro de preços para aquisição de cargas de gás P13 e 

P45.
Pregão Presencial 57/2019 – Contratação dos serviços de limpeza e segurança desarmada 

para o 32º Sonho de Natal Canela 2019.
Termo de Suspensão de Concorrência Pública 12/2019 – Contratação de empresa para 

execução de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização, da Estrada Caracol-Ferradura. 
Financiamento nº 0530.776 – FINISA – CEF.

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, 26 de setembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Da série, coisas que só
acontecem por aqui:
Não guincharam o caminhão de
Bombeiros porque não deu!
No � nal da tarde de quarta (25), 

por volta das 18h, sai correndo para 
cobrir um acidente de trânsito na Rua 
João Pessoa, próximo ao entroncamen-
to com a Rua São João, e lhe confesso, 
foi uma das situações mais inusitadas 
que presenciei como jornalista, tanto 
que optei por usar em meu espaço de 
opinião e não como matéria.

Pois bem, os Bombeiros iam aten-
der uma ocorrência de fogo em mato e 
o caminhão-tanque acabou batendo 
na traseira de outro veículo. A Brigada 
Militar foi chamada e foi aí que o bo-
chincho começou.

Primeiro porque a João Pessoa 
neste horário tem um grande � uxo e 
acabou parando tudo para atendimen-
to dos ocupantes do veículo atingido, 
depois, porque ao veri� car os veículos, 
a Brigada Militar constatou que o ca-
minhão dos bombeiros estava com os 
documentos vencidos e ia recolher o 
caminhão.

Aí Bombeiros ligam para supe-
riores, Brigada liga para os superio-
res, por pouco a coisa não foi parar 
no Governador. En� m, o caminhão 
seria guinchado, ponto, decisão to-
mada. Mas, tinha um problema: Ca-
nela não tem um guincho para remo-
ver um caminhão daquele tamanho. 
Então, o caminhão-tanque foi levado 
ao quartel e de lá não pode sair até a 

regularização.
Fui veri� car o motivo dos docu-

mentos vencidos e descobri que se 
trata do veículo de apoio, pois o ca-
minhão de combate a incêndio leva 
água apenas para alguns minutos 
de trabalho e o segundo reabastece. 
Como o veículo de apoio de Canela 
está no conserto, este veio de Vacaria, 
emprestado, para que nossa cidade 
não � casse desguarnecida.

Mas, os Bombeiros de Canela 
não sabiam que o veículo estava com 
os documentos vencidos, já que é 
emprestado.

Agora, vejam o rolo, o Estado � s-
caliza o Estado e veri� ca que ele não 
pagou os tributos devidos a ele mes-
mo. Assim, o Estado multa o Estado e 
recolhe o veículo de sua propriedade, 
mas o Estado não tem como recolher, 
por fata de equipamento, então o Es-
tado encosta o seu veículo que estava 
irregular. Por � m, para o Estado, pou-
co mudou, mas para a comunidade 
de Canela sim, pois � cou sem o veí-
culo de apoio de combate a incêndio.

Claro que brigadianos e bombei-
ros estavam fazendo seu serviço, mas 
o sistema público é isso aí, feito para 
não funcionar.

Me diz, então, leitor, não é de dar 
com um gato morto na cabeça até o 
gato miar?

FO
TO

: F
R

A
N

C
IS

C
O

 R
O

C
H

A

A CBF está mudando
o conceito da frase:
apito de chamar urubu!
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