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Festival de Bonecos terá 
100% dos espetáculos 

gratuitos e dois desfiles
Outra novidade é o tradicional Desfile de 
Bonecos, que terá uma segunda edição 

na manhã de domingo, dia 20. pg. 6

PROJETO SOCIAL LEVA 
CRIANÇAS DE CANELA 

PARA CONHECER O
THEATRO SÃO PEDRO

CONTRACAPA

Alunos da Academia de Arte e Cultura que recebem
aulas gratuitas de diferentes modalidades artísticas

estiveram no teatro na última segunda-feira

FOTO: GIULIA SECCO

Polícia Civil de Canela
identifica motorista

que atropelou e fugiu.
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Hoje tem semifinal
do futsal feminino.
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Sonho de Natal
seleciona voluntários
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“Acredite que você pode. Assim,
você já estará no meio do caminho”.

Dia do
Açougueiro

Tão antiga quanto o 
próprio registro das ci-
vilizações é a pro� ssão 
de açougueiro. O nome 
que deriva do árabe "as-
soq" (açougue), apare-
ceu pela primeira vez 
na língua portuguesa 
em 1254, quando a pa-
lavra ainda era escrita 
"azougue" - segundo o 
Dicionário Etimológico 
da Língua Portuguesa, 
de José Pedro Machado. 

Mais tarde, a gra� a 
evoluiu para "aaçou-
gue", e pouco depois se 
consolidou no conhe-
cido "açougue". Como 
forma de homenagear 
esses pro� ssionais que 
percorrem a história 
mundial, a cultura po-

pular brasileira esco-
lheu a data de 9 de ou-
tubro, como o Dia do 
Açougueiro.

A data também é 
comemorada no dia de 
São Bartolomeu, tido 
como padroeiro dos 
açougueiros.

Nesta edição, al-
guns parceiros da Folha 
homenageiam a catego-
ria. Parte do valor dos 
anúncios publicados 
serão revertidos para a 
campanha do Encontro 
de Açougueiros de Ca-
nela, que acontece no 
dia 8 de novembro, para 
a compra de duas cadei-
ras de rodas adaptadas 
para crianças carentes 
de Canela.
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Primavera
O Início da Primavera 2019 

aconteceu às 04h50min. do dia 
23 de setembro.

A primavera é a estação que 
antecede o verão e sucede o in-
verno. No Hemisfério Sul, onde 
está localizado o Brasil, esta es-
tação é caracterizada pelo desa-
brochar das � ores, chuvas e pelo 
aquecimento da temperatura.

Nesta estação, o clima é mais 
ameno, ou seja, não tão quente 
quanto no verão, e nem muito 
frio como no inverno.

Essa época é muito aprecia-
da por boa parte das pessoas, 
pois a natureza � ca mais colori-
da com � ores de variados tipos. 
Por conta disso, é um período 
conhecido também como "esta-
ção das � ores".

Equinócio da Primavera
O equinócio é um fenômeno 

astronômico onde o Sol atinge 
com maior intensidade as re-

giões próximas à linha do Equa-
dor. Nessa altura do ano, o dia 
tem a mesma duração no hemis-
fério Norte e no hemisfério Sul.

Primavera: 
Tempo de Renovação
Uma vez mais, com o início 

da estação da primavera chega 
também o espírito de alegria e 
emoção que é compartilhada pe-
las pessoas. 

Muitos corações, portanto 
sentem-se inspirados, quando 
assistem à renovação da vida que 
brota da terra fria e estéril após 
um inverno que acaba de passar.

A primavera é o momento 
em que a maioria das plantas � o-
resce e este ato na natureza sim-
boliza o renascimento da vida.

Nos meses da primavera ini-
cia a temporada do nascimento 
da eterna e silenciosa etapa da 
vida, a terra começa a esquentar 
com aumento de duração nas 
horas de luz natural como con-

seqüência da inclinação do eixo 
da terra para o sol. 

Podemos con� ar que a mãe 
natureza outra vez brindará 
‘uma nova primavera’, como o 
fez desde os primeiros dias da 
criação, dando à temporada seu 
maravilhoso nome próprio.

A principal característica
É o re� orescimento da � o-

ra, sendo considerada a estação 
mais � orida do ano. Esse perío-
do é marcado por belas paisa-
gens formadas pela natureza, 
com uma grande diversidade de 
� ores, tais como: orquídeas, jas-
mim, violeta, hortênsia, crisânte-
mo, entre outras.

Fim da Primavera
O � m da primavera é marca-

do por outro evento astronômi-
co: o solstício de Verão. Este é o 
período em que o hemisfério sul 
está inclinado cerca de 23,5º na 
direção do Sol.



A Folha de Cane-
la e o Portal da Folha 
promovem mais uma 
noite de premiação, 
no próximo dia 20 de 
novembro, a partir das 
19h30min, na Churras-
caria Garfo & Bomba-
cha. Nesta noite, serão 
conhecidos os Profis-
sionais do Ano 2019 de 

Canela e os Destaques 
Turismo Hortênsias 
2019.

Troféu Dr. Adir
Pedro Dalla Porta
O troféu Dr. Adir 

Pedro Dalla Porta será 
entregue aos Profissio-
nais do Ano 2019. Na 
primeira etapa da con-

sulta popular, através 
do Portal da Folha na 
Internet, mais de 19 mil 
pessoas votaram em 45 
profissões, indicando 
seus preferidos.

Nesta semana, um 
novo formulário está 
no ar, com a consul-
ta sobre mais 45 pro-
fissões. O formulário 

pode ser acessado na 
página principal do 
Portal da Folha.

Criado em 2016, 
o nome do prêmio é 
uma homenagem ao 
Dr. Adir, médico comu-
nitário que atuou em 
Canela, reconhecido 
como um grande pro-
fissional.
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Folha promove noite de
premiações em novembro

Profissionais do Ano e Destaque Turismo
Hortênsias serão conhecidos no dia 20

Rio Jordão promove o Dia da 
Conscientização Ambiental

A Rio Jordão Pa-
péis promoveu o Dia da 
Conscientização Am-
biental, no último sába-
do (27), na barragem do 
Arroio Santa Terezinha, 
na Vila Suzana.

A iniciativa tem 
como objetivo mostrar 
a limpeza e manuten-
ção da área, em con-
formidade com Ter-
mo de Ajustamento de 
Conduta assinado com 
o Ministério Público 
da cidade. Além disso, 
evidenciar que muito 
esgoto e lixo acaba en-
trando na barragem, 
poluindo o local que é 
uma área de preserva-
ção ambiental.

Mesmo com a po-
luição, fui possível ob-
servar a variedade de 
fauna e flora dentro 
e no entorno do lago, 
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bem como os locais 
mais preocupantes, 
aonde o leito está muito 
assoreado.

Quem esteve na 
barragem na manhã de 
sábado pode dar uma 
volta de barco pelo lago. 

Diversos moradores 
dos arredores, inclusive 
com seus filhos, apro-
veitaram a experiência.

Gilberto Cezar 
busca projeto
de incentivo

ao esporte
para Canela

O vice-prefeito de 
Canela, Gilberto Cezar 
(PSDB), esteve em Porto 
Alegre nesta quarta-fei-
ra(02), onde se reuniu 
com o secretário de es-
porte e lazer do estado, 
João Derly, 

Cezar tratou sobre a 
possibilidade de atração 
de eventos, sobre a Lei 
Pró-Esporte e Lei Pelé, 
e do interesse de Canela 
em fazer parcerias nes-
tas áreas. O vice-prefei-
to atualizou o secretário 
estadual com dados do 
município e contou so-
bre o momento que a 
cidade de Canela vem 
vivendo em relação ao 
seu desenvolvimento. 

Um dos assuntos 
principais do encontro 
foi a possibilidade de 
Canela ser sede de um 
Projeto Piloto na área 
esportiva, focado na 
juventude, com obje-
tivo de potencializar e 
incentivar a prática de 
diversos esportes, in-
clusive com patamar 

olímpico. 
De acordo com o 

vice-prefeito , “o es-
porte tem uma enorme 
contrapartida social, 
podemos através dessa 
relação com o governo 
estadual, viabilizar inú-
meros projetos em par-
ceria para a juventude 
da nossa cidade”.

O Secretário João 
Derly vai agora, com sua 
equipe, reunir esforços 
e organizar uma série 
de ações para viabilizar 
o projeto, e deve inclu-
sive visitar Canela nos 
próximos dias.

Destaque no espor-
te, Derly foi o primeiro 
brasileiro a ser campeão 
mundial de judô na ca-
tegoria principal, em 
2005. Tornou-se bicam-
peão dois anos depois. 
Nos Jogos Pan-america-
nos de 2007, conquistou 
medalha de Ouro. Pos-
teriormente, elegeu-se 
vereador em Porto Ale-
gre e, depois, deputado 
federal.

Gilberto Cezar e João Derly

FOTO: DIVULGAÇÃO
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CURSOS SUPERIORES
DE TECNOLOGIA

“O ingresso nos cursos superiores de Tecnologia ofertados pelo Pro-
grama UCSTec ocorre via Processo Seletivo Contínuo, com aproveita-
mento das notas do ENEM ou de vestibulares anteriores da UCS, ou, ai-
nda, com nova prova de redação – a próxima edição ocorre no dia 24 de 
outubro. Em Canela, é possível graduar-se pelo Programa em Gestão de 
Recursos Humanos, Eventos, Gastronomia, Gestão Comercial e Hotelaria 
com uma formação rápida graças à possibilidade do aproveitamento 
da formação técnica na área de estudos, além de certificações inter-
mediárias ao longo da trajetória de estudos e com valores acessíveis.”

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

Curso: Por que Desenvolver Indicadores para Gestão
de Pessoas? Parceria UCS e ACIC
Data: 7, 8, 9 e 10 de outubro de 2019
Ministrante: Patrícia Heimann Lapa – Especialista em Gestão
Estratégica de Pessoas
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
Ministrante: Gilvan Bertinati  - Professor de Gastronomia da UCS
Horário: quarta-feira, das 19h às 22h
Inscrições até 6 de outubro de 2019

Curso: Estudos Avançados de Recursos Cíveis - Apelação
Data: 11 de outubro de 2019
Ministrante: Moisés João Rech -  Advogado e Mestre em Direito
Horário: sexta-feira, das 17h30min às 19h30min
Inscrições até 6 de outubro de 2019

Curso: Gestão do Tempo e Produtividade - Parceria UCS e ACIC
Data: 15 a 23 de outubro de 2019
Ministrante: Dale Brant - Especialista em Gestão Estratégica de
Marketing e Gestão de Pessoas
Horário: terças e quartas-feiras, das 19h às 22h
Inscrições até 10 de outubro de 2019

Experiência Gastronômica: Gourmetizando os Bolos da Vovó
Data: 21 de outubro de 2019
Ministrante: Kátia Viana de Souza - Professora de Gastronomia da UCS
Horário: segunda-feira, das 16h30min às 18h30min
Inscrições até 16 de outubro de 2019

Secretaria de Educação 
combate a evasão escolar 

na Rede Municipal
A Prefeitura de Ca-

nela está engajada no 
Programa Busca Ativa 
Escolar: Fora da Escola 
Não Pode - uma plata-
forma para ajudar os 
municípios a combater 
a exclusão escolar, de-
senvolvida pelo Fundo 
das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF) em 
parceria com a União 
Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Edu-
cação (Undime) e o 
Colegiado Nacional de 
Gestores Municipais de 
Assistência Social (Con-
gemas). A iniciativa 
busca identificar, regis-
trar, controlar e realizar 
o acompanhamento de 
crianças e adolescentes 
que estão fora da escola 
ou em risco de evasão.

O responsável pelo 
programa na Secretaria 
de Educação de Canela 
é o chefe de setor Ro-
berto Oliveira, que reve-
la que este ano já foram 
realizados 116 proce-
dimentos pelo FICAI - 
Ficha de Comunicação 
do Aluno Infrequente. 
Entre os estudantes en-
volvidos nos processos, 

46 retornaram aos ban-
cos escolares. “As visitas 
são feitas diariamente e 
a SMEEL disponibiliza 
um servidor e um carro 
para o trabalho. Geral-
mente as buscas tam-
bém contam com um 
representante d a escola 
envolvida no caso”, ex-
plica Roberto Oliveira.

Andamento
do processo
A Secretaria de Edu-

cação executa a aber-
tura de um FICAI após 
o estudante registrar 

cinco faltas consecuti-
vas ou dez faltas inter-
caladas em um mês. Os 
cadastros são lançados 
em uma planilha, para 
acompanhamento diá-
rio de todas as fases do 
FICAI. “Com este pro-
grama estamos visuali-
zando todos os alunos, 
incluindo os que estão 
em sala de aula e tam-
bém fazendo o resgate 
daqueles que estão fora 
da escola. A evasão esco-
lar implica na perda de 
recursos para o municí-
pio e principalmente na 

perda de oportunidades 
para estes jovens, além 
de gerar distorção de 
idade/série”, analisa o 
secretário de Educação, 
Gilberto Tegner. O Pro-
grama Busca Ativa Es-
colar conta com apoio 
do Conselho Tutelar e 
do Ministério Público. 
“Queremos que as nos-
sas crianças e os nossos 
adolescentes tenham 
boas oportunidades na 
vida e que se tornem 
adultos de sucesso”, 
projeta Gilberto Teg-
ner.

FO
TO

: E
D

U
A

R
D

O
 ID

A
L

IN
O

Estado promete obras
na Escola Neusa Mari

Pacheco para início de 2020
Em reunião realiza-

da nesta segunda-feira 
(30), em Porto Alegre, 
entre o senador Lasier 
Martins e o secretário 
estadual da Educação, 
Faisal Karam, foram 
discutidos meios para 
agilizar uma obra pre-
vista na Escola Neusa 
Mari Pacheco, de Ca-
nela. Por ajustes neces-
sários ao projeto, além 
de outras burocracias, 
o assunto vem se arras-
tando há vários anos.

Para cobertura e 
melhorias da quadra es-
portiva da escola, o se-
nador Lasier destinou, 

em 2016, por meio de 
emenda parlamentar, 
R$ 500 mil à institui-
ção, que é referência 
em ensino integral no 
Rio Grande do Sul. "A 
obra é muito importante 
para que a Neusa Mari 
Pacheco aprimore ain-
da mais o belo trabalho 
que já realiza” justifi-
cou Lasier. O secretário 
da Educação, por sua 
vez, pediu aos técnicos 
que concentrem esfor-
ços para resolver o as-
sunto. "Vamos começar 
esta obra nos primeiros 
meses do próximo ano", 
prometeu Karam.
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Após a reunião, o 
senador Lasier telefo-
nou ao diretor da es-
cola, Márcio Boelter, 
informando sobre a 
conversa com o secre-
tário e sugeriu que a 
comunidade escolar 
continue cobrando agi-
lidade do Estado para a 
realização da obra.

Também partici-
param da audiência 
o Chefe de Gabinete 
da Secretaria Estadual 
de Obras, Pedro Luiz 
Maboni – pasta a quem 
compete a adequação 
do projeto, e o encar-
regado de convênios da 
Secretaria da Educação, 
Joel Rech.
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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.

Secretaria de Educação
promove o 1º Encontro de 

Formação de Monitores
A Prefeitura de Ca-

nela, por meio da Se-
cretaria de Educação e 
Cultura, está realizando 
o 1º Encontro de For-
mação de Monitores 
da Rede Municipal de 
Ensino, com o objetivo 
de oferecer uma capa-
citação e proporcionar 
trocas de experiências 
aos 27 profissionais que 
atuam no município.

A formação está 
sendo desenvolvida em 
quatro encontros, sen-
do que o conteúdo pe-
dagógico foi construído 
em conjunto com os 
profissionais envolvi-
dos nas atividades. "Os 
monitores possuem pa-
pel fundamental nas es-
colas. Auxiliam no pro-
cesso de mediação entre 
as famílias, os estudan-
tes e as instituições de 
ensino. E esta formação 
prepara os profissionais 
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para este trabalho, vi-
sando sempre a melhora 
no processo de inclusão 
e aprendizagem", ex-
plica Ângela Perotto, 
coordenadora do Cadie 
- Centro de Atenção e 
Desenvolvimento Inte-
gral ao Estudante.

A formação engloba 
diversas áreas da Edu-
cação, incluindo nutri-

ção, desenvolvimento 
infantil, acessibilidade e 
mobilidade nas escolas, 
atendimento de estu-
dantes com deficiência, 
atraso no desenvolvi-
mento ou dificuldades 
de aprendizagem, entre 
outras. "Estamos inves-
tindo pesado na edu-
cação e na capacitação 
dos nossos profissionais. 

É através da educação 
que poderemos propor-
cionar um futuro me-
lhor para as próximas 
gerações e para nossa 
comunidade", avalia o 
secretário Gilberto Teg-
ner. O encerramento do 
1º Encontro de Forma-
ção de Monitores está 
marcado para o dia 3 de 
outubro.

Coopec fecha parceria com a
Unisinos e abre polo EAD em Canela
Neste mês de se-

tembro, a Coopec e a 
Unisinos firmaram uma 
parceria para a instala-
ção de um Polo de Edu-
cação a Distância em 
Canela. Com o objetivo 
de possibilitar opções 
de qualidade no ensino 
superior, o projeto terá 
a oferta inicialmente 
de 16 cursos de Gra-
duação, entre Bacha-
relados, Tecnólogos e 
Licenciaturas. O Polo 
já está atendendo e o 
evento de inauguração 
oficial será dia 29 de ou-
tubro.

A Unisinos refor-
mulou toda sua EAD em 
2019 com a abertura de 
novos polos, hoje são 34 
em todo Brasil, a imple-
mentação de um novo 
ambiente de apren-
dizagem e uma nova 
política de valores de 
mensalidade, mais ade-
quada aos alunos, além 
dos cursos híbridos, nos 
quais o aluno faz ativi-

dades online e realiza as 
práticas em encontros 
quinzenais em São Leo-
poldo.

No Polo Canela se-
rão ofertados os cursos 
totalmente EAD. Os 
Bacharelados em Ad-
ministração, Ciências 
Contábeis, Relações 
Públicas e Sistemas de 

Informação. A Licen-
ciatura em Pedagogia 
e os Tecnólogos em 
Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas, Co-
mércio Exterior, Gestão 
Comercial, Gestão da 
Tecnologia da Informa-
ção, Gestão Financeira, 
Gestão Pública, Gestão 
de Recursos Humanos, 

Logística, Marketing, 
Processos Gerenciais e 
Sistemas para Internet. 
Todos os cursos estão 
com inscrições abertas.

Maiores informa-
ções podem ser obtidas 
pelo unisinos.br/vesti-
bular e pelos fones da 
Coopec (54) 3278-1204 
e (54) 3278-1514.
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Festival de Bonecos
terá 100% dos espetáculos 

gratuitos e dois desfiles
Patrimônio cultural 

da cidade, o Festival de 
Bonecos de Canela con-
firma sua tradição de 31 
anos oferecendo ao pú-
blico, uma diversificada 
programação. Com foco 
em espetáculos total-
mente gratuitos pelo se-
gundo ano consecutivo, 
o evento este ano reúne 
artistas de cinco países: 
Brasil, Alemanha, Espa-
nha, Equador e Argen-
tina, que ocuparão as 
praças João Corrêa e da 
Matriz.

Na programação, 
espetáculos de classi-
ficação livre, com di-
ferentes técnicas de 
manipulação, privile-
giando a comunicação 
com o grande público. 
Em caso de baixas tem-
peraturas, além de co-
bertura e proteção late-

ral nos palcos, o festival 
irá distribuir mantinhas 
para todos os visitantes, 
como forma de retribui-
ção a esse público fiel, 
que acompanha cari-
nhosamente o festival 
ao longo de sua história.

Outra novidade é 
que o tradicional Des-
file de Bonecos, às 
14h30min do sábado, 
dia 19, terá uma segun-
da edição no final da 
manhã de domingo, dia 
20, sempre no percurso 
entre a Catedral da Pe-
dra e a Praça João Cor-
rêa, centro da cidade. A 
ideia é possibilitar que 
mais pessoas possam 
curtir e fotografar esse 
momento mágico de in-
teratividade entre artis-
tas, bonecos e público.

A progamação 
completa, fotos e o re-

Criaturas Particulares, espetáculo
com o espanhol Robert White
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sumo de cada espetá-
culo você encontra no 

Portal da Folha, na in-
ternet.

Apae vai lançar seu calendário 2020 com
fotos de crianças atendidas na instituição

A Apae Canela vai 
lançar seu Calendário 
2020, tendo como mo-
delos 19 alunos aten-
didos na associação, 
todos portadores da 
Síndrome de Down.

Segundo a fonoau-
dióloga da Apae, Pris-
cilla Toledo, o objetivo 
é divulgar a doença, o 
trabalho realizado em 
Canela e reforçar a ne-
cessidade de partici-
pação da comunidade 

nesta causa.
Neste ano, o tema 

será inspirado nas his-
tórias da Disney, com 
príncipes e princesas. 
As fotos são de Fabiane 
Blankenheim e prati-
camente toda a des-
pesa foi bancada pelo 
setor social da rede 
Laghetto.

O lançamento 
acontece no dia 16 de 
outubro, às 19h, na 
Cervejaria do Farol.
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Juliana Alano
lança livro “Coach

que Realiza e 
Transforma”
em Gramado

No último dia 05 
de setembro, foi lança-
do na Livraria Travessa 
no Rio de Janeiro o li-
vro “Coach que Realiza 
e Transforma” que tem 
como co-autora Juliana 
Alano.

O lançamento em 
Gramado será no dia 11 
de outubro das 20h às 
22h no Guest Lounge 
(Gramado Tênis Clube) 
com um coquetel aber-
to ao público.

“Com um tema 
atualíssimo, Coach que 

Realiza Transforma 
traz as experiências de 
pessoas que fazem “a 
vida acontecer”, quer na 
transformação de sua 
própria realidade ou na 
de seus clientes. A felici-
dade que estou sentindo 
em poder compartilhar 
um pouquinho do meu 
conhecimento estão 
traduzidas nas pági-
nas desse livro”. O livro 
pode ser adquirido no 
site www.julianaalano.
com ou no dia do even-
to.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Segundo vereador, inquérito 
sobre combustíveis diz

que não há cartel em Canela
Há alguns meses, 

o vereador Jonas Bohn 
Bernardo protocolou 
um requerimento jun-
to ao Ministério Pú-
blico (MP), para que 
fosse investigado o alto 
custo dos combustíveis 
na cidade de Canela. 
Ao buscar explicações 
para tanta diferença em 
relação a cidades pró-
ximas como Igrejinha 
e Três Coroas onde em 
alguns casos apresenta 
uma diferença de até 70 
centavos a cada litro de 
gasolina.

O vereador teve há 
alguns dias a conclusão 
do inquérito por parte 
do MP.

Para Jonas, os ve-
readores devem estar 
sempre atentos a estes 
assuntos para defender 
a comunidade e fisca-
lizar: "Há muito tempo 
que o preço do combus-
tível tem sido polêmica 
em nossa cidade, e nós, 
vereadores, somos co-
brados diuturnamente 
acerca de providências 
para coibir tamanha di-
ferença entre o valor do 
combustível na cidade 
de Canela em compara-
ção com o combustível 
dos municípios vizi-
nhos", ressaltou.

Após a conclusão 
do inquérito, ficou pro-
vado e comprovado que 

não existe qualquer es-
pécie de "cartel", ou or-
ganização que pudesse 
comandar os preços 
cobrados nos postos do 
município. A grande di-
ferença, é que na região 
do Vale do Paranha-
na, que envolve cidade 
como Novo Hamburgo, 
Igrejinha, Sapiranga, 
e demais municípios, 
conseguem às vezes a 
gasolina 15 a 20% mais 
baixa que aqui na Serra, 
através do fluxo de ven-
da dos combustíveis, e 
também por bandeira 
branca. 

"Agradeço imensa-
mente o Ministério Pú-
blico e o Promotor pela 

investigação realizada 
após o meu pedido, e aos 
gerentes e donos de pos-
tos de combustíveis de 
Canela, que ajudaram 
prontamente em tudo 
que foi solicitado a eles", 
finalizou Jonas.
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Projeto de lei que 
permite visita de 
pets em hospitais
no RS é aprovada
Na última terça-

feira (01), a Assembleia 
Legislativa do Rio Gran-
de do Sul aprovou um 
projeto de lei que per-
mite que pacientes in-
ternados em hospitais 
possam receber a visita 
de seus pets. O projeto 
agora aguarda a sanção 
do Governador Eduardo 
Leite.

A Terapia Assistida 
por Animais, também 
conhecida como Pet Te-
rapia já é uma prática 
comum em diversos paí-
ses, e chega para com-
plementar tratamentos 
convencionais. Para que 
seja permitida a visita 

do animalzinho ao pa-
ciente, é necessário que 
um veterinário conceda 
um laudo, atestando a 
boa saúde do animal e 
comprovando que a va-
cinação esteja em dia. 
O projeto ainda estipula 
que a permissão para a 
visitação deve respeitar 
os critérios definidos 
por cada instituição de 
saúde.

O projeto aprova-
do é de autoria do de-
putado estadual Dirceu 
Franciscon (PTB), que 
reapresentou o projeto 
criado pela deputada 
Regina Becker no ano de 
2015.
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Sonho de Natal
seleciona voluntários 

para auxiliar visitantes
Os moradores de 

Canela poderão parti-
cipar diretamente da 
programação artística 
do 32° Sonho de Natal. 
Com uma proposta iné-
dita, o projeto Voluntá-
rios do Sonho oportuni-
zará que a comunidade 
possa contribuir com 
orientações ao público 
durante o evento.

Para as pessoas que 
quiserem aderir ao Vo-
luntários do Sonho, as 
inscrições e o treina-
mento serão realizados 
em 15 de outubro (ter-
ça-feira), no auditório 
do Campus da UCS em 
Canela, às 15 horas e 19 
horas (duas turmas).

Os voluntários sele-
cionados deverão tirar 
dúvidas e passar infor-
mações aos visitantes 
sobre cada atração do 
Sonho de Natal, pon-
tuando principalmen-
te horários e locais das 
atrações.  “A iniciativa 
pretende envolver ainda 
mais a comunidade por 

um trabalho voluntário, 
onde as pessoas interes-
sadas poderão partici-
par do evento acolhen-
do visitantes e tirando 
dúvidas”, comenta o 
roteirista do Sonho de 
Natal, Tiago Melo.

No transcorrer 
da promoção natali-
na, acontecerão mais 

de 280 apresentações 
gratuitas entre shows, 
desfiles, paradinhas e 
espetáculos. Os volun-
tários estarão identifi-
cados com camisetas 
oficiais com a escrita 
“Posso Ajudar?”.  Ser 
comunicativo, gostar 
de recepcionar público 
e ter mais de 18 anos 

de idade são quesitos 
fundamentais para ser 
escolhido voluntário do 
Sonho de Natal. Mais 
informações podem ser 
obtidas através do tele-
fone (54) 3282-5190.

O 32° Sonho de Na-
tal ocorre de 26 de ou-
tubro de 2019 até 12 de 
janeiro de 2020.
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Tannenbaumfest: 
faça parte da grande 

festa do Natal Luz 
de Gramado

Com aquele toque 
especial dado pela co-
munidade e empresas 
de Gramado, o Tan-
nenbaumfest sempre se 
consagrou como uma 
das principais atrações 
do Natal Luz de Grama-
do. A tradicional Festa 
dos Pinheiros acontece-
rá no dia 03 de novem-
bro, às 17h até às 20h, e 
tomará a Avenida Bor-
ges de Medeiros.

As inscrições estão 
abertas para a adoção 
de um pinheiro. Empre-
sas, comércios, presta-
dores de serviço, hotéis, 
restaurantes e famílias 
podem entrar em con-
tato com a Coordena-
ção do evento pelo tele-
fone (54) 3286.2002 com 

Franciele ou e-mail gra-
madotur@gramadotur.
net.br . O valor do pi-
nheiro será de R$ 650. 
As inscrições encerram 
dia 21 de outubro e de-
verão ser feitas na sede 
da Gramadotur junto a 
ExpoGramado em horá-
rio comercial de segun-
da a sexta-feira. A loca-
lização dos pinheiros na 
Avenida Borges de Me-
deiros será por sorteio.

Uma Comissão Es-
pecial com cinco mem-
bros será formada para 
avaliar os 60 pinheiros 
decorados pela prin-
cipal Avenida de Gra-
mado. Maiores infor-
mações pelo fone (54) 
3286-2002, com Fran-
ciele Till.
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Natal de Nova Petrópolis
terá decoração inspirada em

contos dos Irmãos Grimm
O Natal no Jardim da Serra 

Gaúcha será especial em 2019. 
Nova Petrópolis cultiva com 
muito orgulho as tradições ger-
mânicas e, para oferecer aos mu-
nícipes, visitantes e turistas uma 
decoração natalina excêntrica, 
os materiais serão inspirados em 
cinco contos infantis dos Irmãos 
Grimm. O evento contará tam-
bém com desfiles temáticos que 
retratarão as histórias em movi-
mento na Avenida 15 de Novem-
bro.

“Decidimos incrementar 
o Natal de Nova Petrópolis e 
apostamos em uma decoração 
linda e que transmita a essência 
da cidade para os munícipes e 
visitantes”, enfatiza o prefeito 
de Nova Petrópolis, Regis Luiz 
Hahn. “Contamos com a parce-
ria de empresas do setor privado 
para tornar as propostas reais 

e transformar Nova Petrópolis 
em um lugar mágico durante a 
época de maior movimento na 
Serra Gaúcha”, complementa o 
secretário Municipal de Turismo 
Indústria e Comércio, Paulo Ro-
berto Staudt.

“Hansel e Gretel” (João e 
Maria); “A Pequena Vendedora 
de Fósforos”; “O Sapateiro e os 
Elfos”; “A Protegida de Maria” e 
“A Fábrica de Natal” são as histó-
rias que irão basear os elementos 
natalinos decorativos de 2019. 
Cada conto terá um elemento 
representativo que será exibido 
nas rótulas, atrativos turísticos e 
nos materiais de divulgação do 
Natal no Jardim da Serra Gaúcha.

O Natal no Jardim da Serra 
Gaúcha 2019 contará também 
com desfiles que terão como te-
mática “Natal do Imaginário” e a 
tradicional Caminhada das Lan-

ternas terá alegorias, bonecos, 
personagens e crianças que irão 
compor as cenas que contarão 
com um elenco de cerca de 200 
pessoas.

Projeto de parte
da decoração da cidade

FOTO: REPRODUÇÃO
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3° Petit Sabores será
reeditado no próximo

final de semana

O novo conceito 
do 3° Petit Sabores foi 
aprovado e o sucesso 
fez a diretoria da ACIC 
prorrogar o evento para 
o próximo final de se-
mana. O tempo enso-
larado contribuiu para 
o movimento intenso 
no último final de se-
mana, na praça João 
Corrêa. Além de boa 
gastronomia e música 
de qualidade com o 3° 
Canela Beatles Festival, 
o Sabores de Canela é 
palco de reflexão sobre 
a sustentabilidade nas 
palestras realizadas em 
uma inédita estrutura 
geodésica.

O coordenador 
do Sabores de Canela, 
Gino Bazzan, desta-
ca que a organização 

decidiu prolongar a 
programação para um 
segundo final de sema-
na por acreditar no po-
tencial do roteiro que 
reúne 22 restaurantes e 
pousadas no Centro de 
Canela. "Os público e os 
participantes sentiram e 
aprovaram a atmosfera 
criada para o evento. Ti-
vemos música, comida 
saudável e sustentabili-
dade", afirma.

O diretor do Grupo 
de Pousada Serra Gaú-
cha, Ditmar Bellmann, 
salienta que o roteiro 
superou as expectati-
vas dos hoteleiros. Com 
nove pousadas associa-
das, o grupo comercia-
liza bolos em seu es-
tande no Petit. O valor 
arrecadado será desti-

nado para a Casa Lar, 
que abriga crianças em 
vulnerabilidade social 
no bairro Canelinha. 
"Foi uma grata surpre-
sa o resultado do even-
to. É do feitio do Grupo 
de Pousadas promover 
ações sociais e o resul-
tado ficou acima das 
nossas expectativas. Es-
tamos com as cozinhas 
de todos os hotéis tra-
balhando na produção 
de mais bolos", afirma 
Bellmann, elogiando a 
iniciativa de prorrogar o 
evento.

"O Petit Sabores na 
praça cria mais uma 
atração turística para 
Canela. Traz movimen-
tação turística para a 
cidade em mês de baixa 
temporada", frisa.
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Sabores de Canela 
promove Concurso 
Receitas de Família

Além de 
valorizar a qua-
lidade da gas-
tronomia que 
está em franca 
expansão na 
cidade, o 10º 
Sabores de Ca-
nela também 
trouxe a susten-
tabilidade para 
o evento, que 
terá mais um fi-
nal de semana, 
sendo realizado 
nos dias 4, 5 e 6 
de outubro, das 
11h às 22h, na 
praça João Cor-
rêa. E este final 
de semana de 
Petit Sabores de Canela 
chega com uma novida-
de: o concurso Receitas 
de Família irá premiar 
as três melhores recei-
tas, aquelas que pas-
saram de geração para 
geração de canelenses.

A UCS é parceira 
na iniciativa e estará 
fazendo a curadoria, 
selecionando as recei-
tas que chegarão a final. 
"Ficamos felizes em par-
ticipar dessa iniciativa, 
pois ela busca preservar 

FOTO: ADRIANA SILVEIRA/DIVULGAÇÃO

as raízes, a história da 
cidade através da gas-
tronomia", revela Ká-
tia Souza, professora e 
coordenadora do Cur-
so de Gastronomia da 
UCS. Ela revela que o 
trabalho de seleção das 
receitas será feito pelos 
alunos do grupo Sênior 
da UCS. Além disso, se-
rão selecionadas dez re-
ceitas que irão integrar 
o livro de receitas da 10ª 
edição do Sabores de 
Canela.

Para parti-
cipar, basta ir 
até a UCS Ca-
nela e levar a 
receita e um 
breve descritivo 
falando da sua 
origem, con-
tando a história 
dessa receita na 
família. As três 
receitas mais 
originais serão 
s e l e c i o n a d a s 
para a etapa 
final, onde os 
part ic ipantes 
deverão apre-
sentá-las na 
Praça João Cor-
rea, integrando 

a programação de do-
mingo, dia 6, do Petit 
Sabores de Canela.

PRÊMIOS
Os três finalistas 

serão premiados da se-
guinte forma:

1º lugar – Uma via-
gem para o Nordeste (1 
pessoa)

2º lugar – Forno 
Microondas e um curso 
na UCS

3º lugar – Um curso 
na UCS

A lei que declara o município de 
Igrejinha a Capital Estadual do Volun-
tariado e que reconhece o voluntariado 
de Igrejinha como de relevante interes-
se cultural para o estado foi sancionada 
pelo governador Eduardo Leite, na ma-
nhã desta quarta-feira (2), em cerimônia 
realizada no Salão Negrinho do Pastoreio 
do Palácio Piratini.

Ao parabenizar o município, Leite 
reconheceu Igrejinha como um exemplo 
a ser seguido, onde a preocupação com a 
organização da cidade não é responsabi-
lidade apenas dos órgãos públicos, mas 
também da sociedade civil. “Igrejinha 
desenvolve a força de sua economia a par-
tir do voluntariado, que é tão característi-
co no município”, elogiou o governador.

Sancionada lei que declara Igrejinha a capital estadual do voluntariado
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Campanha da Fralda
do Mundo A Vapor é

neste final de semana
Mais do que um gesto de 

carinho, uma atitude conscien-
te sobre o respeito à vida e aos 
idosos. Com esse propósito, há 
11 anos o Mundo a Vapor criou a 
Campanha da Fralda com o ob-
jetivo de abastecer lares carentes 
em que idosos necessitam desse 
item de higiene diariamente.

Encontro dos
personagens
No sábado à tarde, às 15 ho-

ras, acontecerá o 3º Encontro 
dos Personagens que sempre é 
motivo de alegria e diversão, re-
unindo representantes de diver-
sos atrativos turísticos da região. 
“As crianças adoram essa intera-
ção, então fica o convite para que 
as famílias venham participar 
da campanha e trazer seus filhos 
para esse encontro”, reforça Ca-
ren Urbani Facchin, diretora de 
marketing do parque.

Como participar
Programe seu passeio em 

família no Mundo a Vapor para 
o sábado, dia 5, ou o domingo, 
dia 6 de outubro. O parque abre 
das 9h às 17h. Nestes dias o in-
gresso será um pacote de fraldas 
geriátricas (exceto tamanho P) 
de qualquer marca. Se você não 
tiver como comprar o pacote de 

Anfitrião do parque, Peppe estará recebendo
os visitantes no Encontro dos Personagens que

foram convidados a participar da campanha

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

 M
U

N
D

O
 A

 V
A

P
O

R

O Alpen Park pre-
parou uma programa-
ção especial para o mês 
de outubro, toda pen-
sada para as crianças. 
Em outubro, não vão 
faltar atrações, surpre-
sas e diversão para os 
pequenos. Bart, o mas-
cote do parque, terá 
uma agenda diferencia-
da, ficando ainda mais 
próximo da criançada.

 Aos sábados, das 
13h às 14h, ele vai par-
ticipar da Hora do Con-
to com o amigo Pedro 
Pudim da Criamigos, 
no castelo do Alpen 
Kids, convidando as 
crianças que estiverem 
no parque para parti-

ciparem e interagirem. 
O carismático masco-
te também vai circular 
pelo parque, passando 
pelas atrações e deck, 
à disposição para fo-
tos com os visitantes, 
todas as sextas-feiras, 
sábados e domingos de 
outubro, das 10h30min 
às 11h30min e das 14h 
às 15h.

Especializada na 
venda de bichinhos de 
pelúcia, a Criamigos 
também vai partici-
par do Mês da Crian-
ça Alpen Park. Quem 
comprar o passaporte 
Kids concorrerá a seis 
presentes da Criami-
gos, definidos em sor-

teio realizado no final 
de outubro, e durante 
todo o mês diversos ur-
sinhos da marca esta-
rão no castelo do Alpen 
Kids para as crianças 
brincarem. Além dis-
so, quem visitar esta 
atração receberá um 
cupom de desconto de 
10% na compra de um 
urso da Criamigos, que 
conta com onze lojas 
no Brasil.

“Ter uma progra-
mação especial e vol-
tada para os pequenos, 
dentro do castelo do 
Alpen Kids, é muito gra-
tificante para nós. Este 
espaço foi projetado 
especialmente para as 

Alpen Park tem programação
especial no Mês da Criança

crianças se divertirem 
e viverem experiências 
diferenciadas. A ação 
em parceria com a Cria-

migos cumpre essa mis-
são e com certeza dei-
xará o mês de outubro 
mais divertido no Alpen 

Park!”, ressalta o Dire-
tor de Marketing e Hos-
pitalidade do parque, 
Renato Fensterseifer Jr.

Alpen Kids é um atrativo criado especialmente para os pequenos
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fraldas, mas quer muito partici-
par da ação beneficente não tem 
problema! No dia 5 você poderá 
comprar o ingresso normalmente 
na bilheteria do parque e estará 
ajudando da mesma forma, pois 
todo o valor arrecadado com os 
ingressos neste dia será revertido 

em fraldas que serão doadas para 
quatro locais: Órbis Clube de Ca-
nela (que repassa as doações para 
famílias carentes), Oásis Santa 
Ângela (Canela), Instituto de Lon-
ga Permanência para Idosos Bom 
Pastor (Gramado) e Lar de Idosos 
Maria de Nazaré (Gramado).

Peregrinos de
cinco estados
percorrem os
Caminhos de

Caravaggio
Na manhã desta ter-

ça (01), a reportagem da 
Folha flagrou um grupo 
de peregrinos que está 
fazendo o roteiro Cami-
nhos de Caravaggio, o 
qual passa pela Rua Pa-
dre Cacique, ao lado da 
redação. O grupo é com-
posto por caminhantes 
de Criciúma, Guarami-
rim e Florianópolis/SC, 
Itú/SP, Nova Friburgo/
RJ, Brasília/DF e Porto 
Alegre/RS.

Recentemente, o 
grupo percorreu a Via 
Podiensis, em Le Puy, na 
Francça, de onde parte 
um dos Caminhos de 
Santiago de Composte-
la, com mais de 800 km.

Os peregrinos per-
noitaram em Vila Oliva, 

localidade rural de Caxias 
do Sul, para alcançar o 
Santuário de Farroupilha, 
na quarta (02).

Canelenses 
participam
Entre os peregri-

nos, as irmãs Dalva e 
Leda Salvador, canelen-
ses que hoje moram em 
Porto Alegre. Elas rela-
taram, com muito orgu-
lho, que sua família par-
ticipou da construção da 
Catedral de Pedras. 

Dalva cita ainda que 
a experiência é muito 
significante, pois, além 
de ser natural de Canela, 
a família tinha sítio na 
localidade de Vila Oliva, 
parte do caminho a ser 
percorrido.
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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) ::

15 dias de fofura do Francisco

Milk bath do gatinho Pedro
para comemorar seus 6 meses!

5 meses da
princesa

Júlia Helena

Muito amor
dos manos
Ana Júlia e
Luiz Otávio

Clara Schmitt
Assmann
completou
ontem 3 aninhos.
Parabéns sua 
linda!

Quem completa 8 anos
amanhã dia 05 de outubro

é o gatinho Antônio
Nascimento dos Reis. Recebe 

todo carinho do papai
Sandro e da mana Isadora.

Rotary recebe
governador distrital

O Rotary Clube de 
Canela recebeu, na úl-
tima segunda (30), a 
visita do Governador 
Distrital, Osvaldo Pe-
tersen Filho. Durante 
a agenda, foram visita-

dos Câmara e Prefeitu-
ra, além do Hospital de 
Canela, Apae e Oásis 
Santa Ângela, entida-
des que foram auxilia-
das pelo clube de ser-
viço.
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Mais de 200
pessoas no jantar 

baile do Rotary

A comunida-
de canelense deu um 
exemplo de cidadania 
e generosidade, com-
parecendo em peso no 
Jantar Baile do Rotary 
Club de Canela, com 
mais de 200 pessoas, no 
último dia 27, no Espor-
te Clube Serrano.

O Rotary e o Oásis 

agradecem a participa-
ção das empresas patro-
cinadoras e a presença 
de todos que prestigia-
ram o evento em bene-
fício ao lar das idosas. O 
resultado da ação, que 
deve pagar a realização 
do PPCI do Oásis, deve 
ser divulgado na próxi-
ma semana.
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O mês de outubro 
é o mês em que Rotary 
destina sua atenção 
para o Dia Mundial de 
Combate à Pólio, em 24 
de outubro, quando mi-
lhares de Rotary Clubes 
realizarão ações e cam-
panhas de arrecadação 
para comemorar o nos-
so progresso global na 
luta contra a paralisia 

infantil.
O Ministério da 

Saúde alerta sobre o 
alto risco de retorno da 
poliomielite em pelo 
menos 312 cidades bra-
sileiras.

Em Canela, o dia de 
conscientização acon-
tece em 24 de outubro, 
às 17h30min, em frente 
à Catedral de Pedras.

Dia Mundial de
Combate a Polio
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55 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Carmen Simões,
Flávia Bruschi e
Clea Menegotho
em evento de
comemoração
do Magrass Gramado.

Álvaro e Kimie
Masotti, Aline Viezzer
e Everton Manéa nos 

60 Anos da Masotti.

O Chef Del Hay com Tiago Cardoso e Flávio Prestes, na noite espanhola do evento Chef 
Recebe.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

A relações públicas Carla Leidens
com o irmão Carlos e a sobrinha Carol, 

ajuda importante na organização do
Gastronomade no Parador Hampel.

Fernanda Kelen e Niçara Ecke
curtindo a terceira edição do Petit

Sabores, na praça de Canela.

Gustavo Martins Colombo em
sua festinha de aniversário, ao lado

da mãe Roseara e irmã Yasmin.
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Grupo da
Brilho da

Serra
Turismo, com 

integrantes
de Canela e 

Gramado,
visitando a 

terra dos
faraós
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Na última semana, o empresário gramadense 
Eduardo Zorzanello recebeu a premiação
entre os 100 mais poderosos do turismo
nacional, oferecido pela Revista Panrotas.
O reconhecimento foi entregue durante a
realização da ABAV Expo, em São Paulo,
coroando a trajetória empreendedora que
completa uma década no setor. Eduardo é
sócio-diretor da Rossi & Zorzanello Eventos
e Empreendimentos, onde é CEO da Feira
Internacional de Turismo de Gramado (FES-
TURIS) e atualmente preside o Convention & 
Visitors Bureau da Região das Hortênsias.

Laura e Tiago à espera
de Catarina!

Helena, junto com a Mamãe Eni e
o Papai Ederson, comemorando com 
uma festa linda, seu segundo aninho!

FOTO: GUSTAVO BAUER/DIVULGAÇÃO

Cintia e Alessandro recepcionaram seus
convidados do casamento no restaurante

Magnólia que aconteceu no último sábado.

O empreendimento Vihara Residencial,
da Vilmar Boniatti (foto) Incorporações em
Canela, foi apresentado aos corretores, no dia
25 de setembro, no Aeroporto de Canela, na sede 
da Tri Táxi Aéreo. Logo após, os convidados
puderam ter uma visão mais ampla e detalhada 
do projeto através de vôos de helicóptero que
sobrevoaram Canela e as obras em andamento.
O edifício Vihara tem localização privilegiada,
em uma das ruas mais importantes e centrais
da cidade: na Avenida Osvaldo Aranha, 320.

Wood Night

O Wood Hotel, em Gramado, se prepa-
ra para realizar mais uma edição da 
Wood Night, dia 10 de outubro, a par-
tir das 19h30min. A mais nova festa 
queridinha dos gramadenses, que já 
virou point na cidade sempre na se-
gunda quinta-feira de cada mês, segue 
a proposta descolada do empreendi-
mento: um ambiente com ótima sele-
ção musical preparada por DJs convi-
dados, drinques clássicos e autorais da 
carta e as incríveis opções culinárias 
elaboradas pelo chef Rodrigo Bellora, 
adepto da “cozinha de natureza”.

FOTO: RAFAEL CAVALLI
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O que você fizer com outras pessoas 
promete mais sucesso e as relações 
importantes precisam ser melhores 
cuidadas. Você pode se sentir com 
mais coragem e iniciativa e isso será 
fundamental para decidir e agir. 
Mas pense e planeje antes de fazer 
qualquer coisa. 

Essa semana é maravilhosa para 
você tentar organizar sua rotina. 
Assuntos de trabalho podem ganhar 
cara nova e as mudanças nesta área 
são bem vindas. Também é bom 
momento para cuidar melhor da 
sua saúde e buscar mais qualidade 
de vida.

Sua vida fica mais animada. Tem 
criatividade extra à disposição e o 
céu pede para relaxar, tornar sua 
rotina mais agradável, incluir mais 
esporte e alguma outra coisa que 
você ama fazer. Mas cuidado com 
os extremos.

Assuntos de família ganham mais 
importância ainda, e não tem 
muito como fugir disso. É um ótimo 
momento para mudança de casa ou 
na casa, e para qualquer mudança 
de vida. O céu do momento pede 
mais diálogo e reconciliação, mais 
paciência e persistência.

Uma semana ótima para comuni-
cação em geral. Os encontros são 
marcantes e decisivos. Você pode se 
sentir mais forte e cheio de ener-
gia para seguir em frente. Dias de 
conquistas, viagens, bons negócios, 
divulgações e contatos importantes. 

É hora de se concentrar em inves-
tir bem seu dinheiro e organizar 
melhor a sua planilha. O céu do mo-
mento traz ganhos e oferece resul-
tados bem concretos, para que você 
perceba se está mesmo no caminho 
certo. Um bom momento para se 
aproximar de quem você gosta.

Aproveite para colocar energia 
no que você mais deseja. Use sua 
criatividade e não tenha medo de 
se posicionar, de falar e fazer o que 
você deseja. Não tenha receio de ser 
egoísta, o céu está esperando isso de 
você. É uma semana de contato mais 
intenso com suas emoções.

É um bom momento para autoco-
nhecimento, espiritualidade, intros-
pecção, reflexão, meditação e tudo 
mais que te colocar em contato mais 
profundo com sua alma. É um ótimo 
momento para resolver assuntos do 
passado. Não tenha medo de virar a 
página.

As reuniões de trabalho são bem suce-
didas, os encontros com amigos são di-
vertidos, as trocas oferecem crescimen-
to e oportunidade. É hora de sentar e 
colocar no papel tudo que deseja fazer 
e colocar em prática tudo que puder, já 
que é semana para inícios.

O céu da semana oferece a oportu-
nidade de novidades profissionais, 
sucesso extra, mais visibilidade, 
fama, sucesso e tudo de bom. Mos-
tre seu melhor. Coloque energia 
nos projetos mais importantes. Faça 
acontecer. Bons dias para mudar de 
trabalho e de vida. 

Olhe para o futuro, enquanto plane-
ja ele, faça as coisas acontecerem no 
presente. Ótimos dias para estu-
dar, começar alguma coisa nova e 
repensar certos passos. Um ótimo 
momento para repensar a forma 
como se relaciona com as pessoas, 
em busca de trocas mais justas.

Um período de mudanças, tente 
repensar sua rotina e seu ritmo. É im-
portante ter qualidade de vida para 
manter a saúde em dia. Bom momen-
to para repensar seus investimentos 
e organizar melhor suas finanças. E 
se quer mudar qualquer coisa em sua 
vida, o momento é justamente esse.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6205 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar: LUCIANO GASPAR MI-
CHEL, natural deste Estado, nascido na Cidade de 
Três Coroas, porteiro, solteiro, domiciliado e resi-
dente na Rua da Fraternidade, nº 51, nesta Cidade e 
LUCIANA PEREIRA DA SILVA, natural deste Estado, 
nascida nesta Cidade, governanta, solteira, domicil-
iada e residente na Rua da Fraternidade, nº 51, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 27 de Setembro de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

> Edital de Casamento nº 6206 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar: ADAIRTON MAZZAROPO, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Bom Je-
sus, motorista, divorciado, domiciliado e residente 
na Rua Pastor Herbert Wolf, nº 45-B, Bairro Distrito 
Industrial, nesta Cidade e ROSANGELA SOUZA DOS 
SANTOS, natural do Estado do Acre, nascida na Ci-
dade de Cruzeiro do Sul, técnica em enfermagem, 
solteira, domiciliada e residente na Rua Pastor Her-
bert Wolf, nº 45-B, Bairro Distrito Industrial, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 27 de Setembro de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

> Edital de Casamento nº 6203 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: FLAVIO JOSE DA ROSA, natural 
deste Estado, nascido em Eletra, município de São 
Francisco de Paula, pedreiro, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Linha Caçador, nº 950, nesta Cidade 
e ZAIRA TEREZINHA PEREIRA, natural deste Esta-
do, nascida em Eletra, município de São Francisco de 
Paula, serviços gerais, divorciada, domiciliada e resi-
dente na Rua Linha Caçador, nº 950, 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 6204 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: JOSUÉ MELLO FERREIRA, natu-
ral deste Estado, nascido na Cidade de Sant’Ana do 
Livramento, garçom, solteiro, domiciliado e resi-
dente na Rua Gilda Tanelo Bolognesi, nº 85, Bairro 
Alpes Verdes, nesta Cidade e CAROLINA LEOBET, 
natural deste Estado, nascida nesta Cidade, auxiliar 
de serviços gerais, solteira, domiciliada e residente 
na Rua Gilda Tanelo Bolognesi, nº 85, Bairro Alpes 
Verdes, 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 6207 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: DIEGO CARDOSO SCHECK, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Porto 
Alegre, autônomo, solteiro, domiciliado e residente 
na Rua João Pessoa, nº 25, nesta Cidade e DÉBORA 
JANICE MARQUES, natural deste Estado, nascida na 
Cidade de Taquari, autonôma, divorciada, domicili-
ada e residente na Rua João Pessoa, nº 25, nesta Ci-
dade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 03 de Outubro de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

• Comunicamos o falecimento da Sra. Elizete
Aparecida da Silva, aos 51 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na
capela 02 do Centro, e o sepultamento
dia 01/10/2019 ás 16:00 no Cemitério Municipal.

• Comunicamos o falecimento do Sr.
Norberto Antônio da Silva Toniello, aos 36
anos, residente na cidade de Canela. Seu corpo
foi velado na capela 01 do Centro e sepultado
no Cemitério do Banhado Grande.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Julio
Adail Marques, aos 62 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque
das Araucárias e sepultado no Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Jurgen
Tiago Wentz, aos 30 anos, residente na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias,
e sepultado no Cemitério Parque das Araucárias.
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Fronteira vai, fronteira vem

As linhas de fronteira do Rio 
Grande e conseqüentemente do 
Brasil colonial eram definidas 
por tratados e acordos de além 
mar. O reino português definia o 
território, a cada nova linha deli-
mitada os impactos eram direta-
mente sentidos pelos habitantes 
destas terras. Nesta volteada ire-
mos abordar integração do Chuí.

Mesmo alguns meses do de-
sembarque do brigadeiro Silva 
Paes na barra de Rio Grande em 
1737, já Cristóvão Pereira havia 
montado um posto avançado 
português no cerro de São Mi-
guel, próximo ao arroio Chuí. Sil-
va Paes inspecionou esses locais, 
deixando junto ao arroio uma 
guarda de 15 dragões. 

Em 1763 a invasão dos espa-
nhóis, a partir de Buenos Aires, 
conquistou toda a faixa litorânea 
até a Vila de Rio Grande e ao lado 
Norte da Barra. 

Após a expulsão dos espa-
nhóis e reconquista de Rio Gran-
de, 1777 o Tratado de Santo Ilde-
fonso determinou os limites das 
possessões lusitanas e espanholas 
em nossa região de fronteira. Mas 
em todas as fronteiras secas (sem 
rios) foi deixada uma faixa neutra 
de um lado e outro, para evitar no 
confronto direto entre os vizinhos 
ainda com ânimos exaltados. Pra-
ticamente todo o território, desde 
o Taím até o Chuí, ficou incluído 

nesses “Campos Neutrais”. Mas 
com a criação da Capitania de 
São Pedro do Rio Grande do Sul, 
o primeiro capitão general (Don 
Diogo de Souza) concedeu terras 
neutras aos oficiais de seu exérci-
to e assim preparou o futuro re-
conhecimento de propriedade.

As guerras da Cisplatina tor-
naram as fronteiras ainda con-
fusas. Em 1828 é assinada uma 
Convenção Preliminar de Paz 
e a 27 de agosto desse ano é re-
conhecida a independência do 
novo país, República Oriental do 
Uruguai. 

O artigo 17 da Convenção 
determinava que fosse feito um 
acordo definitivo de limites en-
tre o Brasil e o Uruguai. Mas as 
perturbações internas do Uru-
guai (principalmente durante a 
“Grande Guerra” entre Rivera 
e Oribe, de 1842 a 1851), torna-
ram inviável essa definição. A 
oportunidade somente veio a se 
apresentar em 1851. Para decidir 
a questão de limites foi indicado 
André Lamas, como representan-
te do Uruguai e Carneiro Leão e 
o Marquês de Abaeté como re-
presentantes do Brasil. Em 12 de 
outubro era assinado o Tratado 
de Limites, Comércio e Navega-
ção, Aliança e Extradição sendo 
os campos neutrais do Chuí-Taím 
definitivamente incorporados ao 
território do Brasil.

A Secretaria da Adminis-
tração de Gramado abriu novo 
Processo Seletivo Público para 
Contratação de Estagiários em 
diversas áreas. As inscrições se-
guem até o dia 16. A data prová-
vel de realização da prova é dia 
27.

As vagas são para nível mé-
dio e superior, sendo algumas 

para cadastro reserva, com carga 
horária de 20h, 25h e 30h sema-
nais. A bolsa-auxílio varia entre 
R$ 461,45 e R$ 954, 61.

As inscrições devem ser feitas 
através do site www.cieers.org.
br ou no Posto de Atendimento 
do Centro de Integração Empre-
sa-Escola (CIEE), das 8h às 12h e 
das 13h30min às 17h30min.

Prefeitura de
Gramado realiza seleção 

para estagiários



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.

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

• 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.



Sexta-feira, 4 de outubro de 2019 17REGIÃOwww.portaldafolha.com.br

Abrasel Hortênsias trabalha
para o fortalecimento do setor

Entidade vem desenvolvendo várias ações em favor do segmento gastronômico

Mais do que repre-
sentar um setor, a Abra-
sel Hortênsias tem uma 
postura proativa, na 
qual assume o papel de 
protagonista no desen-
volvimento de um dos 
segmentos mais rele-
vantes da economia da 
Região das Hortênsias: 
o da alimentação fora 
do lar. Durante o mês 
de agosto, a entidade 
promoveu dois encon-
tros importantes, um 
em Nova Petrópolis e 
outro em São Francisco 
de Paula, ambos com o 
propósito de apresentar 
aos empresários e lide-
ranças locais o trabalho 
que é realizado pela As-
sociação Brasileira de 
Bares e Restaurantes.

“Destaco a relevân-
cia das atividades que 
vem sendo realizadas 
pela Abrasel Hortênsias, 
porque ela se envolve 
efetivamente em cada 
uma delas, está cada 
vez mais inserida em 
um contexto regional e 
é isso que precisamos. 
São Francisco recebeu 
muito bem esse encontro 
e quem esteve presente 
ficou naturalmente in-
teressado pelo trabalho 
que é realizado, porque 
reconheceram o valor 
desse trabalho que está 
atrelado à gastronomia, 
mas que também resulta 
no desenvolvimento do 
turismo”, declara o se-
cretário de Turismo de 
São Francisco de Paula, 
Rafael Castello.  

PRESENÇA ATIVA
“Queremos que 

as pessoas conheçam 
o nosso trabalho e o 
quanto ele pode ser 
útil para o seu negó-
cio. É importante que 
compreendam melhor 
qual é o papel da enti-
dade e tudo o que ela 
tem a oferecer, como a 
curadoria para eventos 
gastronômicos, suporte 
na área jurídica, bene-
fícios exclusivos junto 
a fornecedores, cursos 
e qualificações, enfim, 

diversos serviços que 
potencializam o desen-
volvimento dos negócios 
ligados a gastronomia”, 
explica o presidente 
da Abrasel Hortênsias, 
Felipe Andreis. Ele re-
força que o objetivo da 
atual diretoria é ser um 
agente transformador 
nas comunidades onde 
está presente, contri-
buindo de forma ativa 
no desenvolvimento da 
alimentação fora do lar, 
orientando empresá-
rios do setor, sugerindo 
ações, colaborando em 
eventos já existentes ou 
auxiliando na criação 
de novos.

Presença no
Congresso
Nacional 
da Abrasel
A Abrasel Hortên-

sias também esteve 
representada no 31º 
Congresso Nacional 
Abrasel, realizado de 13 
a 15 de agosto, em Bra-
sília/DF. Reconhecido 
como o maior encon-
tro de conhecimento e 
inteligência do setor da 
alimentação fora do lar, 
o evento contou com a 
participação dos prin-
cipais líderes políticos, 
empresariais e da gas-
tronomia do Brasil.

IMPORTÂNCIA
Além da progra-

mação técnica, os par-
ticipantes - regionais 
e seccionais vindas de 
todo o País - aprovei-
taram o espaço Loun-
ge de relacionamento 
Abrasel para fazer uma 
aproximação junto aos 
principais parceiros 
da entidade buscando 
estreitar negócios. A 
Abrasel Hortênsias es-
teve representada pelo 
seu presidente, Felipe 
Andreis, pela vice-pre-
sidente Carolina Mo-
ras, e pelos executivos 
da entidade, Alberto 
Ecker e Juliana Ribas. 
Eles foram convida-
dos a apresentar para 
os congressistas o mo-

delo de atuação que 
aplicado na entidade, 
principalmente no que 
diz respeito ao apoio e 
a execução de eventos 
como o Festival de Gas-
tronomia de Grama-
do, Gramado Summit, 
Chefs Gourmet, Choco-
fest, Festuris e Sabores 
de Canela. “Saímos do 
Congresso mais fortale-
cidos e ainda mais con-
victos da importância 
do nosso trabalho no de-
senvolvimento da nossa 
região, que tem grande 
representatividade tu-
rística, muito associada 
a sua diversidade e qua-
lidade gastronômica”, 
destaca Felipe.

Agilidade,
articulações
e resultados
A responsabilidade 

de representar um dos 
setores mais impor-
tantes da economia da 
Região das Hortênsias 
faz com que a entidade 
tenha um compromisso 
com resultados cons-
tantes. Para isso, sabe 
que precisa ser ágil e ar-
ticulada, buscando tra-
zer para os associados 
os melhores resultados. 
Algumas ações realiza-
das pela Abrasel Hor-
tênsias nos últimos me-
ses retratam um pouco 
o papel da entidade e 
as conquistas alcança-
das através do trabalho 
realizado em diversas 
frentes:

CAPTAÇÃO
DE RECURSOS
Viagem a São Paulo 

para reuniões com em-
presas como Cielo, Re-
decard e GetNet;

VIAGEM
AO CHILE
Captação de parce-

rias para o Festival de 
Gastronomia incluindo 
visita a INACAP (Uni-
versidad Tecnológica 
de Chile) e encontro 
com Cesar Torres, defi-
nido como o curador do 
evento;

Encontro da Abrasel em Nova Petrópolis reuniu o secretário
de Turismo da cidade, Paulo Staud, o presidente da Abrasel, Felipe

Andreis e o presidente da Acinp, Marcos Alexandre Streck

VIAGEM AO PERU
Divulgação do 

Festival de Gastrono-
mia e da cidade por 
meio da Secretaria de 
Turismo de Gramado;

PAGAMENTO
DE PATROCÍNIO

Páginas para di-
vulgação da Páscoa em 
Gramado nas mídias 
sociais do evento, em 
apoio a Achoco, Chefs 
Gourmet e Festival de 
Gastronomia;

CEDÊNCIA DE

385 CORTESIAS
Repasses feitos 

nos últimos dois anos 
para a captação de 
eventos para a região, 
ações junto as Secreta-
rias de Turismo, even-
tos municipais, entre 
outros.
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1. SÚMULA DOS CONTRATOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO/2019

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de SETEMBRO/2019: CONTRATO NÚMERO 212/2019-
SOLI ARMANDO DE OLIVEIRA, CPF 199.662.370-20. Dispensa de licitação Art. 24 X. Objeto –Locação do imóvel localizado à Rua Willibaldo Rinaldo Dieterich, 361, destinada a 
instalação e funcionamento da EMEI Eva Alzira Bianchi. Valor – R$ 2.786,95 (dois mil setecentos e oitenta e seis reais e noventa e cinco centavos)mensal. Assinatura – 02 de 
Setembro de 2019.Vigência-12 de Setembro de 2020.CONTRATO NÚMERO 213/2019– LUZ E FORMA COMÉRCIO E DECORAÇÕES LTDA, CNPJ 02.742.361/0002-10. Pregão 
Presencial 33/2019.Objeto – Contratação de empresa para locação, montagem, desmontagem, manutenção e transporte de Decoração Natalina para o evento “32º Sonho de Natal 
Canela 2019”. Valor – R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Assinatura  –02 de Setembro de 2019.Vigência-20 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 214/2019 
– VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ 17.856.392/0001-98. Pregão Presencial 06/2019. Objeto – Contratação de mão de obra para 
assentamento de paralelepípedo, blocos de concreto e colocação de meio-fio na rua Travessa Canelinha. Valor – R$ 3.172,50 (três mil cento e setenta e dois reais e cinquenta 
centavos).Assinatura –02 de Setembro de 2019. Vigência-31 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 215/2019 – VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ 17.856.392/0001-98. Pregão Presencial 06/2019.Objeto – Contratação de mão de obra para assentamento de paralelepípedo e colocação de 
cordão meio-fio na sede da SMEEL. Valor – R$ 6.687,00(seis mil seiscentos e oitenta e sete reais). Assinatura –02 de Setembro de 2019.Vigência-31 de Dezembro de 2019.
CONTRATO NÚMERO 216/2019– ABAV-Associação Brasileira de Agências de Viagens, CNPJ 27.287.283/0001-50. Inexigibilidade Art. 25, caput. Objeto – Contratação de 1 
(uma) cota de participação no estande “Serra Gaúcha”, com espaço total de 20m2, no evento 47° ABAV -Expo Center Norte, em São Paulo/SP, com montagem básica, que será 
dividido com os Municípios de Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi E São Francisco de Paula. Valor – R$ 5.359,45 (cinco mil, trezentos e cinquenta e nove 
reais e quarenta e cinco centavos).Assinatura –03 de Setembro de 2019.Vigência-30 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 217/2019– SABRINA PRUX VIANA 01168578035, 
CNPJ 28.971.590/0001-19. Dispensa de licitação Art. 24 I. Objeto – Contratação de empresa para prestação do serviço de mão de obra para construção de guarita. Valor – R$ 
31.900,00 (trinta e um mil e novecentos reais).Assinatura –04 de Setembro de 2019.Vigência-03 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 218/2019 –BEATLES BRASIL 
ENTRETENIMENTO LTDA-ME, CNPJ 24.599.413/0001-00. Pregão Presencial 50/2019.Objeto–Contratação dos serviços de pré-produção, produção e pós-produção para a                                                                                                                                               
“Semana Farroupilha de Canela 2019”. Valor – R$ 138.800,00 (cento e trinta e oito mil e oitocentos reais).Assinatura –05 de Setembro de 2019.Vigência-25 de Setembro de 2019.
CONTRATO NÚMERO 219/2019 – DE SOUZA & RIBAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA, CNPJ 12.324.563/0001-14. Dispensa de licitação Art.24 I. Objeto –Contratação 
de empresa para execução de projeto de muro a ser reconstruído, localizado na Rua Gravataí, conforme processo judicial 9001465-44.2016.8.21.0041. Valor – R$ 4.800,00 (quatro 
mil e oitocentos reais).Assinatura –05 de Setembro de 2019.Vigência-04 de Setembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 220/2019–  TRANSVACCARI TRANSPORTE LTDA. CNPJ 
07.375.620/0001-54. Concorrência 08/2019.Objeto–   Realização do transporte dos servidores do Parque Estadual do Caracol. Valor – R$ 149,99 (cento e quarenta e nove reais e 
noventa e nove centavos) por dia. Assinatura –09 de Setembro de 2019.Vigência-31 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 221/2019–MOBILIZZA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ 29.452.110/0001-76. Tomada de Preços 11/2019.Objeto – Execução de obra de reforma do telhado, pintura externa do prédio e acesso do 
elevador no 3º piso do Paço Municipal, instalações de portas automáticas no acesso frontal do prédio, com fornecimento de materiais e mão de obra. Valor –R$ 399.270,76 (trezentos 
e noventa e nove mil, duzentos e setenta reais e setenta e seis centavos).Assinatura –09 de Setembro de 2019.Vigência- 03 de Setembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 222/2019 
– VIVENDO PROGRAMAS EXPERIENCIAIS LTDA, CNPJ 16.603.700/0001-00. Inexigibilidade Art. 25 II. Objeto – Realização do projeto “Sensibilização Ambiental” com as escolas 
infantis da rede municipal, aprovado pelo Conselho do Meio Ambiente. Valor – R$ 18.375,00 (dezoito mil e trezentos e setenta e cinco reais). Assinatura –10 de Setembro de 2019.
Vigência-04 de Outubro de 2019. CONTRATO NÚMERO 223/2019.– JRS TURISMO LTDA, CNPJ 02.400.185/0001-57.Dispensa de licitação Art. 24 II. Objeto –Transporte dos 
participantes do Projeto Curiaçu- “Guardiões da Floresta”- Flona de Canela, aprovado pelo Conselho do Meio Ambiente. Valor– R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais). 
Assinatura –09 de Setembro de 2019.Vigência-05 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 224/2019– DANIELA RODRIGUES, CPF 691.370.130-68. Inexigibilidade Art. 25 
caput. Objeto – Contratação de profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde. Valor – R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).Assinatura –11 de Setembro de 2019.
Vigência-11 de Setembro de 2020.CONTRATO NÚMERO 225/2019 –ONÉLIO BOSSLE DA COSTA, CPF 523.418.790-04. Dispensa de licitação Art. 24 X. Objeto –Destinada a 
aluguel sócia, beneficiária ELISETE PEDROSO. Valor – R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais).Assinatura –11 de Setembro de 2019.Vigência-11 de Março de 2020.CONTRATO 
NÚMERO 226/2019– CARACOL TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ 04.466.598/0001-60. Dispensa de Licitação Art. 24 IV. Objeto – Contratação Emergencial de 
serviços de transporte escolar para a ROTA 17, - EMEIF Machado de Assis e Ensino Médio. Valor – R$ 992,61 (novecentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos). 
Assinatura –13 de Setembro de 2019.Vigência-16 de Março de 2019.CONTRATO NÚMERO 227/2019– VERAZ COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 01.815.111/0001-19. Dispensa de 
Licitação Art. 24 IV. Objeto–Serviços de publicidade e Propaganda, visando o planejamento, criação, produção e distribuição e veiculação, de campanhas e ações de comunicação de 
interesse, em regime de execução indireta por empreitada por preço global. Valor – Conforme percentual de desconto definido na tabela. Assinatura –16 de Setembro de 2019.
Vigência-14 de Março de 2020.CONTRATO NÚMERO 228/2019– SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO EIRELI ME, CNPJ 20.522.473/0001-66. Tomada de Preços 
07/2018Objeto – Contratação de empresa de topografia que execute o serviço de cadastro dos loteamentos irregulares e boletim de cadastro imobiliário para os lotes localizados no 
Distrito Industrial, na Estrada Rancho Jane e na rua Otaviano Amaral Pires (Loteamento Corrêa), totalizando 121 (cento e vinte e um) lotes. Valor –R$ 97,00 (noventa e sete reais) 
por lote. Assinatura –18 de Setembro de 2019. Vigência-06 (seis) meses, a contar da data da assinatura da Ordem de Início. CONTRATO NÚMERO 229/2019– VALE SERVIÇOS 
DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS EIRELI – ME, CNPJ 20.983.684/0001-04. Pregão Presencial 64/2018.Objeto – Contratação de empresa para execução de serviços de 400 
(quatrocentas) horas-máquina, de uma MOTONIVELADORA. Valor– R$116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).Assinatura –23 de Setembro de 2019.Vigência-22 de Dezembro 
de 2019.CONTRATO NÚMERO 230/2019-THOMAZI TERRAPLANAGEM LTDA EPP, CNPJ 05.255.106/0001-50. Pregão Presencial 64/2018. Objeto –Contratação de empresa 
para execução de serviços de 400 (quatrocentas) horas-máquina, de um CAMINHÃO TRUCK, e 200 (duzentas) horas-máquina de uma retroescavadeira. Valor –R$ 45.792,000 
(quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e dois reais).Assinatura –23 de Setembro de 2019.Vigência-22 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 231/2019-VIA SUL 
TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ 17.856.392/0001-98. Pregão Presencial 06/2019.Objeto – Contratação de mão de obra para assentamento 
de paralelepípedo e colocação de meio-fio nas ruas. Valor –R$ 23.917,50 (vinte e três mil, novecentos e dezessete reais e cinquenta centavos).Assinatura –26 de Setembro de 
2019.Vigência-22 de Dezembro de 1019.CONTRATO NÚMERO 232/2019-CARACOL TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ 04.466.598/0001-60. Concorrência 09/2019.
Objeto – Transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino na localidade interior do Município. Valor – Rota 05 o valor de R$ 725,38 (setecentos e vinte e cinco reais e trinta 
e oito centavos) por dia; Rota 06 o valor de R$ 708,41 (setecentos e oito reais e quarenta e um centavos) por dia; Assinatura –26 de Setembro de 2019.Vigência-26 de Setembro 
de 2020.CONTRATO NÚMERO 233/2019-GARCIA SINALIZAÇÕES EIRELI, CNPJ 25.244.685/0001-42. Pregão Presencial 15/2019.Objeto – Execução e manutenção da sinalização 
viária das vias de trânsito do Município. Valor –R$ 122.142,50 (Cento e vinte e dois mil, cento e quarenta e dois reais e cinquenta centavos).Assinatura –26 de Setembro de 2019.
Vigência-10 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 234/2019-PIPPI & RODRIGUES LTDA, CNPJ 06.898.721/0001-47 .Dispensa de Licitação Art. 24 IV. Objeto – Serviços 
de consultoria especializada para implantação do projeto de turismo sustentável “Canela Sem Rastros”.Valor –R$ 16.980,00 (dezesseis mil, novecentos e oitenta reais). Assinatura 
–27 de Setembro de 2019.Vigência-15 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 235/2019-CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04. 
Tomada de Preços 13/2019.Objeto – Execução de obra de pavimentação asfáltica, drenagem, passeio público e sinalização das ruas Egon  Arnold e rua dos Ciprestes. Valor –R$ 
452.716,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e dezesseis reais). Assinatura –30 de Setembro de 2019.Vigência-90 (noventa) dias a contar do Termo de Início da 
Obra. CONTRATO NÚMERO 236/2019-CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04. Tomada de Preços 15/2019.Objeto – Obras de 
pavimentação asfáltica, drenagem, passeio público e sinalização da rua dos Eucaliptos. Valor –R$ 287.397,38 (duzentos e oitenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta 
e oito centavos).Assinatura –30 de Setembro de 2019.Vigência-90 (noventa) dias a contar do Termo de Início da Obra. CONTRATO NÚMERO 237/2019-OFICINA PERMANENTE 
DE TÉCNICAS CIRCENSES – OPTC (GRUPO THOLL), CNPJ 06.348.432/0001-74. Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto –Contratação do espetáculo “O Desfile Mágico do Natal de 
Canela” para a 32ª Edição do Sonho de Natal Canela 2019.Valor –R$632.500,00 (seiscentos e trinta e dois mil e quinhentos reais). Assinatura –30 de Setembro de 2019.Vigência-21 
de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 238/2019-SANTOS & MARTINOTTO LTDA, CNPJ nº 05.765.408/0001-78. Inexibilidade Art. 25 III. Objeto –Contratação dos serviços de 
Direção Musical da 32ª Edição do Sonho de Natal Canela 2019.Valor –R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).Assinatura –30 de Setembro de 2019.Vigência-02 de Fevereiro de 2020. 
QUINTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 122/2018 – GOMES E FERREIRA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 23.025.558/0001-27, Tomada de Preços 02/2018. Valor – R$ 3.186,73 
(três mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e três centavos). Assinatura – 03 de setembro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÚMERO 032/2018 
– MOLDADOS ARYAL LTDA, CNPJ 03.752.761/0001-98, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Valor – R$ 7.752,48 (sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito 
centavos) mensais. Prazo – 05 de agosto de 2020. Assinatura – 04 de setembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 206/2018 – SANTOS RECH & CIA LTDA, 
CNPJ 86.854.817/0001-42, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Prazo – 17 de setembro de 2019. Assinatura – 10 de setembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 188/2018 – BRK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 23.474.020/0001-08, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Valor – R$ 3.406,33 (três mil, quatrocentos 
e seis reais e trinta e três centavos). Prazo – 31 de dezembro de 2019. Assinatura – 10 de setembro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 113/2019 – 
INSTITUTO BRASILEIRO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS – IBRAPT, CNPJ 05.054.979/0001-02, Dispensa de Licitação, art. 24, IV. Valor – Altera para R$ 55.000,00 (cinquenta 
e cinco mil reais) mensais a contar do mês de agosto/2019. Assinatura – 10 de setembro de 2019. DÉCIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 129/2016 – HOSPITAL DE 
CARIDADE DE CANELA, CNPJ 88.210.794/0001-69, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – O presente Aditivo tem por objeto adequar o Documento Descritivo – Anexo 
I, com base no Decreto Municipal nº 8.335, de 23 de abril de 2019, onde Declara Estado de Calamidade Pública no setor Hospitalar do Sistema Único de Saúde do Município de 
Canela/RS. Assinatura – 10 de setembro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 146/2017 – SYSNOVA INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ 07.103.031/0001-17, 
Inexigibilidade de Licitação, art. 25, I. Valor – R$ 1.148,39 (hum mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) mensais. Prazo – 11 de setembro de 2020. Fiscalização 
– Altera-se o fiscalizador do contrato para o servidor Moisés de Souza. Assinatura – 12 de setembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 217/2018 – 
SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL PRIMAVERA, CNPJ 90.615.543/0001-06, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Valor – R$ 774,17 (setecentos e setenta e quatro reais e 
dezessete centavos) mensais. Prazo – 06 de setembro de 2020. Assinatura – 12 de setembro de 2019. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 098/2017 – BENEFATTO 
PRÉ FABRICADOS LTDA EPP, CNPJ 23.684.733/0001-98, Tomada de Preços 04/2017. Prazo – 13 de janeiro de 2020. Assinatura – 12 de setembro de 2019. QUARTO ADITIVO 
AO CONTRATO NÚMERO 100/2016 – BIO DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA., CNPJ 90.264.276/0001-70, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, 
caput. Prazo – 01 de outubro de 2020. Assinatura – 12 de setembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 203/2019 – T.M CAMARGO VARELA E CIA LTDA,  
CNPJ 11.750.649/0001-46, Pregão Presencial 25/2019.Objeto - Contratação de empresa prestadora de serviços de zeladoria e vigilância não armada de bens públicos, sendo: 
exclusão da EMEIF Santa Terezinha e a inclusão da EMEIF Severino Travi; e alteração de horário nas escolas: EMEIF DANTE BERTOLUCCI, EMEIF BERTHOLDO OPPTIZ e EMEIF
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SEVERINO TRAVI. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 093/2016 – BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, CNPJ 60.860.087/0001-07, Pregão 
Presencial 30/2016. Prazo – 31 de Agosto de 2020. Assinatura – 13 de setembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 189/2018 – MENGER VIGILÂNCIA 
LTDA, CNPJ 21.064.311/0001-94, Pregão Presencial 19/2018. Prazo – 11 de setembro de 2020. Assinatura – 13 de setembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 218/2019 – BEATLES BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA – ME, CNPJ 24.599.413/0001-00, Pregão Presencial 50/2019. Objeto – Fica incluído na Cláusula Primeira – 
Objeto, do referido Contrato, a contratação de um tablado extra medindo 10mx4mx10cm, a ser anexado em frente ao palco já existente, para o evento “Semana Farroupilha de Canela 
2019”. Valor – R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Assinatura – 19 de setembro de 2019. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 122/2018 – GOMES E FERREIRA 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 23.025.558/0001-27, Tomada de Preços 02/2018. Prazo – 17 de dezembro de 2019. Assinatura – 25 de setembro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO 
CONTRATO NÚMERO 214/2018 – JRS TURISMO LTDA, CNPJ 02.400.185/0001-57, Concorrência Pública 05/2018. Prazo – 31 de agosto de 2020. Assinatura – 26 de setembro 
de 2019. SEGUNDO ADITIVO CONTRATO NÚMERO 133/ 2017 – FERNANDA VON ZUCCALMAGLIO, CPF 623.771.830/34, Pregão Presencial 48/2017. Prazo – 21 de agosto 
de 2020. Assinatura – 26 de setembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 108/2019 – TAÍSA MORAIS FARO, CPF 289.768.298-16, Credenciamento SMS 
01/2019. Objeto – Ficam excluídos no presente Contrato, os itens 2.6 e 2.7. Assinatura – 26 de setembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 202/2019 – 
ANGELA GRASIELA NAZZI EHMS, CPF 015.167.660-75, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, Caput. Objeto – Ficam excluídos no presente Contrato, os itens 2.6 e 2.7. Assinatura 
– 26 de setembro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 080/2019 – CHULIPA AVALIAÇÕES S/S, CNPJ 74.913.013/0001-98, Dispensa de Licitação, art. 24, 
I. Prazo – 30 de setembro de 2019. Assinatura – 26 de setembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 151/2019 – GASPERIN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
LTDA - ME, CNPJ 12.671.029/0001-84, Pregão Presencial 28/2019. Valor – R$ 25.061,00 (vinte e cinco mil e sessenta e um reais). Prazo – 08 de novembro de 2019. Assinatura – 
27 de setembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 106/2019 – MÉTRICA GEOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS EIRELI, CNPJ 05.594.264/0001-
34, Pregão Eletrônico 06/2019. Prazo – 29 de dezembro de 2019. Assinatura – 30 de setembro de 2019.

Canela, 04 de outubro de 2019.

CONTINUAÇÃO DAS SÚMULAS DA PÁGINA ANTERIOR

Pedro Augusto Machado Schutz
Diretor do Depto de Suprimentos

Luciano do Nascimento de Melo
Sec. Mun. de Governança, Planejamento e Gestão - Interino

EXTRATO DE EDITAL Nº 54/2019 DE SELEÇÃO
PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

Conforme Edital nº 54/2019, estarão abertas ins-
crições aos estudantes de nível médio, técnico ou su-
perior, com idade mínima de 16 anos, que estejam in-
teressados em participar da seleção pública mediante 
provas objetivas e de semestralidade (nível superior), 
visando a realização de estágio não obrigatório remu-
nerado nesta Prefeitura, para suprimento de vagas e 
formação de cadastro reserva. As inscrições estarão 
abertas a partir de 7 de outubro, junto ao Posto de Aten-
dimento do CIEE Gramado (Av. das Hortênsias, 2040, 
sala 20 A, Centro de Gramado/RS) ou via internet atra-
vés do site www.cieers.org.br. O edital na íntegra pode 
ser consultado no mural oficial, no site do CIEE-RS e 
site www.canela.rs.gov.br, onde podem ser verificadas 
as vagas por nível/curso e demais requisitos para inscri-
ção e estágio. A remuneração por nível e carga horária 
corresponde ao valor de R$ 357,82 a 1.007,82, acresci-
da de auxílio-transporte. 

Em 04/10/2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL/ONLINE E INTIMAÇÃO
 

Alexsandro Pereira, Leiloeiro Público Oficial e Rural, ou sua preposta, devidamente autorizados pelo EXMO. SR. DR. MM. JUIZ 
ARTUR PEIXOTO SAN MARTIN DA 1º VARA DO TRABALHO DE GRAMADO - RS. Processo nº: 0000311-81.2014.5.04.0351; 
Reclamante: Edmilson Silva da Conceição; Reclamada: Oxygym Academia Ltda. - ME e outros (5). 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, imóvel: UM TERRENO (Nº. 400, COM 2 
RESIDÊNCIAS, ALVENARIA, UMA COM APROXIMADAMENTE 200 METROS QUADRADOS E A OUTRA COM APROXIMADA-
MENTE 300 METROS QUADRADOS, APENAS 1  AVERBADA E 2 FUNDAÇÕES PARA CONSTRUÇÕES SIMILARES), MATRÍ-
CULA 18.713, SITUADO NA RUA CARLOS FELIPPE SPINDLER, COM ÁREA TOTAL DE 1.900,00M², com as seguintes dimensões 
e confrontações: 110,24m em uma frente, em curva ao oeste (O) e sudoeste (SW), no alinhamento da Rua Carlos Felippe Spindler, 
lado dos números ímpares; 32,60m ao sudeste (SE), com o lote 31, de Roberto Lopes Gervini; ao leste (L)  e sudoeste (SW), em 4 
segmentos de reta medindo, 20,85m, 22,80m, 2,63m, 19,25m, com Antônio de Lisboa Mello e Freitas e Maria Ercilia Santos de Mello 
e Freitas. Registro anterior: M-13919, livro 2-RG, folha 01, de 23.12.2004. Ônus e Gravames: R-3-18713; R-5-18713; Av-6-18713; 
Av-7-18713; Av-8-18713, Av-9-18713; Av-10-18713; R-11-18713; R-12-18713; R-13-18713; R-14-18713; R-15-18713; R-16-18713; 
R-17-18713; R-18-18713; R-19-18713; R-20-18713; R-21-18713; R-22-18713; R-23-18713; R-24-18713; R-25-18713; R-26-18713; 
R-27-18713; R-28-18713; Av-29-18713; Av-30-18713; Av-31-18713; Av-32-18713; Av-33-18713; Av-34-18713; Av-35-18713; Av-36-
18713; Av-37-18713; Av-38-18713; Av-39-18713; Av-40-18713 e Av-41-18713. 1º Leilão: 03/11/2019, às 10 horas, igual ou superior a 
Avaliação: R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais); 2º Leilão: 14/11/2019, às 10 horas, maior oferta, igual ou superior 
a R$ 800.000,00 (oitocentos mil 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 cadas-
tramento completo para lances online, com até 24 horas de antecedência do leilão presencial; para o leilão presencial é necessária 
a chegada com antecedência de 30 min. para cadastramento. O 2º leilão somente será realizado se não houver arrematação no 
1º leilão. Caso não haja expediente nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e 
horário. Propostas de parcelamento, somente serão aceitas se apresentadas por escrito, antes de cada leilão, conforme condições 
específicas contidas no edital de leilão. O pagamento da arrematação/comissão do leiloeiro deverá ser efetuado à vista, exclusiva-
mente 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 deve-
dor, 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.

Leilão Online até a data de 30/10/2019 às 10h, pelo site 
www.alexsandroleiloes.com.br entre e obtenha edital de 
leilão completo, fotos, cadastre-se e dê seu lance, será obri-
gatório o cadastramento completo para lances online, com até 
24 horas de antecedência, antes da finalização do Leilão. Lo-
tes levados a leilão: VW/GOL 1.6 POWER 2005/2005, lance 
mínimo R$ 4.999,00; GM/CHEVROLET D70 1986/1987, lan-
ce mínimo R$ 4.999,00; RENAULT/MASTERAMB RON-
TAN 2013/2014, lance mínimo R$ 24.999,00; VW/GOL 1.6 
POWER 2005/2005, lance mínimo R$ 4.999,00; MERCEDES 
BENZ 1984/1985, lance mínimo R$ 7.999,00; Conjunto de 
sucatas e mobiliários escolares, lance mínimo R$ 299,00; 
Trilhadeira lance mínimo R$ 299,00; Compactador lance 
mínimo R$ 299,00. Todos os Lotes poderão ser visitados na 
Rua Dona Úrsula, 641, centro, Cambará do Sul/RS, fone (54) 
3251-1532, mediante agendamento com a Prefeitura Munici-
pal. Leiloeiro Oficial, Alexsandro Pereira – Matrícula 300/15. 
Informações: pelo site www.alexsandroleiloes.com.br, pelo 
e-mail alexsandroleiloes@hotmail.com e pelo telefone: (54) 
99711.3411.

LEILÃO ONLINE EXTRAJUDICIAL 2019
PREFEITURA DE CAMBARÁ DO SUL/RS

Polícia Civil prende homem 
por pedofilia em Canela

Na manhã desta 
segunda (30), a Polícia 
Civil, por meio da De-
legacia de Polícia de 
Repressão aos Crimes 
Informáticos – DRCI, do 
Departamento Estadual 
de Investigações Crimi-
nais – DEIC, coordenado 
pelo Delegado de Polícia 
André Lobo Anicet, com 
apoio da DP de Canela 
em cumprimento a dois 
mandados de busca e 
apreensão, na cidade de 
Canela/RS, com o obje-
tivo de apurar a prática 

do delito de pedofilia, na 
modalidade de armaze-
namento de conteúdo 
pornográfico infantil.

Na ação, foi pre-
so em flagrante delito 
E.S.R., de 34 anos, con-
siderando que foi loca-
lizado armazenado no 
computador do indicia-
do conteúdo pornográ-
fico infantil, configuran-
do o crime previsto no 
art. 241-B, ECA.

Diante desses fatos, 
o indiciado foi autuado 
em flagrante delito pelo 

crime e após a realiza-
ção dos procedimentos 
de policiais judiciária, o 
indivíduo será encami-

nhado ao sistema prisio-
nal, caso não satisfaça a 
fiança arbitrada para o 
caso.

Conteúdo pornográfico infantil foi
encontrado no computador do investigado
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Polícia Civil de Canela identifica
motorista que atropelou e fugiu

Celta preto foi apreendido pelos policiais civis

A Polícia Civil de 
Canela identificou o 
motorista que atrope-
lou Júlio Adail Mar-
ques na madrugada do 
último sábado (28). A 
vítima voltava de Gra-
mado do trabalho em 
sua bicicleta quando foi 
atingida por um veículo 
Celta preto na entrada 
da cidade. Após o atro-
pelamento, o motorista 
deixou o local sem pres-
tar socorro à vítima, que 
foi levada ao Hospital 
de Caridade de Canela 
em estado gravíssimo e, 
depois, a outro hospital 
em Caxias do Sul, onde 
faleceu na manhã desta 
segunda-feira (30). 

Agentes da Seção de 
Investigação da Delega-
cia de Polícia de Canela 
verificaram câmeras de 
segurança da cidade, 
apurando que, após o 
atropelamento, o mo-
torista deixou o local no 

sentido do Bairro São 
Luiz em alta velocidade.

Na manhã de hoje 
(02), a Polícia Civil de 
Canela apreendeu o 
veículo em uma resi-
dência no Bairro São 
Lucas. O motorista foi 
identificado e se apre-
sentou, com advogado, 
para interrogatório na 
Delegacia de Polícia. 
Ouvido, afirmou não ter 
percebido, no momen-
to da colisão, que se tra-
tava de atropelamento, 
tendo deixado o local 
do fatos com medo de 
ser agredido. Quando 
tomou conhecimento 
dos fatos, procurou ad-
vogado para se apresen-
tar à Polícia Civil.

O delegado de Ca-
nela, Vladimir Medei-
ros, disse que sua equi-
pe trabalhou desde o 
final de semana para 
identificar o motorista 
e apreender o veículo. 

FOTOS: DP CANELA

A autoridade policial, 
além de enaltecer o tra-
balho dos policiais ci-
vis, agradeceu o auxílio 
da comunidade, que a 
todo instante repassava 
à Polícia Civil informa-

ções para as investiga-
ções. "A comunidade 
mostrou-se muito soli-
dária em ajudar a escla-
recer os fatos e encontrar 
o carro", afirmou Vladi-
mir.

O veículo, que está 
com o para-brisas da-
nificado, será encami-
nhado à perícia. O mo-
torista responde por 
homicídio culposo na 
direção de veículo au-

tomotor e omissão de 
socorro, ele foi libera-
do após o depoimen-
to, pois, neste caso, a 
legislação não permite 
prisão em flagrante ou 
preventiva.

Menor é apreendido com réplica de arma
de fogo em frente a uma escola em Canela
Na tarde de quarta-

feira (02), por volta das 
14h40min, a Brigada 
Militar, através do Pe-
lotão de Operações Es-
peciais (POE), recebeu 
informação que um jo-
vem estaria armado na 
frente de uma escola no 
Bairro Canelinha. 

Os policiais milita-
res realizaram buscas 
e localizaram, através 
das características, o 
suspeito. O adolescen-
te de 14 anos informou 

que esteve na frente da 
escola com um simula-
cro (réplica) de arma de 
fogo e que depois entre-
gou ao dono. Ele ainda 
indicou onde estava o 
dono e levou a guar-
nição até a residência 
dele. 

O menor de 17 anos 
foi avistado no pátio da 
casa, sendo indagado 
relatou que o simulacro 
estava na sua casa e en-
tregou a guarnição. 

Os dois menores fo-
ram conduzidos à dele-
gacia, juntamente com a 

réplica da arma, onde foi 
registrada a ocorrência.

FOTO: REPRODUÇÃO/1º BPAT

Polícia Civil de
Canela prende
apenado que

rompeu tornozeleira
A Polícia Civil de 

Canela prendeu, nes-
ta segunda-feira (30), 
um apenado que rom-
peu sua tornozeleira 
eletrônica. Em razão 
disso, teve sua prisão 
preventiva decretada. 
Agentes da Seção de 
Investigação realiza-

ram a prisão em uma 
residência no bairro 
Ulisses de Abreu. 

O criminoso, que 
tem antecedentes por 
roubo, tráfico de dro-
gas, furto, ameaça e 
lesão corporal, foi en-
caminhado ao Presídio 
Estadual de Canela.

Ele estava foragido desde junho
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Homem foragido há 25 anos é preso em Gramado
Na tarde de segun-

da-feira (30), por volta 
das 18h, a Brigada Mi-
litar, através do Pelotão 
de Operações Especiais 
(POE), após informa-
ções sobre um foragido 
no Bairro Moura, em 
Gramado, foi ao ende-
reço e visualizou o sus-
peito quando chegada 
em sua residência.

O autor de 56 
anos, com antecedente 
por roubo de veículo 
(ocorrência de 1993), 
foi abordado, sendo 
constatado que ele es-
tava foragido do pre-
sídio de Canela desde 
03/01/1994. 

Ele foi preso em 
flagrante e encaminha-
do ao sistema prisional.
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Vereador Jerônimo
se posiciona contra

transferência do
Comandante da BM

de Canela 
O vereador Jerôni-

mo Rolim utilizou espa-
ço na ordem do dia da 
última sessão legislativa 
(30) para se manifestar 
e posicionar contrário 
a transferência do co-
mandante da Brigada 
Militar de Canela, o Ca-
pitão Jorge Mascarin, 
para assumir posto na 
cidade de Caxias do Sul.

A cidade de Caxias 
do Sul atualmente está 
apenas com um Capitão 
oficial, mas possui Ba-
talhão próprio, enquan-
to a cidade de Canela já 
sofreu amargo tempo 
quando ficou sem Co-
mandante.

Rolim destaca o tra-
balho de Mascarin em 
conjunto com a comu-
nidade, como o Proerd, 
com mais de 400 alunos 
este ano e a finalização 
da conclusão do quartel 
da Brigada Militar.

"Canela sempre teve 
que aceitar ter menos 
policiais, menos viatu-

ras e menos armamen-
to que Gramado, por 
exemplo, que fica aqui 
do lado. Embora o mu-
nicípio de Canela não 
tenha a política do au-
xílio moradia, estamos 
finalizando um quartel 
e o trabalho do Capitão 
Mascarin no comando é 
vital, não podemos cor-
rer o risco de ficarmos 
novamente sem um Co-

mandante, deixando a 
cidade sem orientação 
na segurança pública”.

O vereador apre-
sentou uma Moção de 
D e s c o n t e n t a m e n t o 
aprovada a unanimida-
de com a contrariedade 
da transferência do Ca-
pitão Jorge Mascarin, 
a qual será enviada ao 
comando da Brigada 
Militar.

FOTO: REPRODUÇÃO

Menino procura
Polícia de Canela para 

doar brinquedos
O pequeno Gabriel, de 4 anos, quis colaborar

com o Dia das Crianças Solidário

A Polícia Civil de 
Canela foi procurada, 
no início da semana, 
por um menino de ape-
nas 4 anos. Gabriel, 
morador do Bairro Re-
manso, fez um pedido 
especial à mãe para 
este Dia das Crianças: 
queria ajuda dos po-
liciais para doar seus 
brinquedos a outras 
crianças.

Na manhã desta 

quarta-feira (02), po-
liciais civis estiveram 
na casa da família de 
Gabriel, que os rece-
beu de braços abertos e 
fez questão de carregar 
seus brinquedos para a 
viatura.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular da 
Delegacia de Polícia de 
Canela, informou que 
as doações serão repas-
sadas ao Centro de Re-

ferência da Assistência 
Social (CRAS) do Bairro 
Santa Marta, para des-
tinação a crianças da-
quela região de Canela. 
Medeiros destacou que 
“o carinho demonstra-
do por Gabriel às crian-
ças e à Polícia Civil é o 
tipo de manifestação 
que faz com que possa-
mos continuar acredi-
tando e seguindo as ba-
talhas diárias”.
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Espingarda calibre 12 é 
apreendida pela BM após 
homem atirar contra cão

Na manhã de do-
mingo (30), por volta 
das 08h40, a Brigada 
Militar de Canela foi 
acionada na Avenida 
Cônego João Marchesi, 
Bairro Saiqui, por uma 
moradora que relatou 
que seu vizinho teria 
efetuado disparo de 

arma de fogo contra seu 
cachorro e na sequência 
fugiu e levou o cão para 
o mato, supostamente 
para enterrá-lo, deixan-
do a arma com outro vi-
zinho.

Os Policiais Milita-
res realizaram contato 
no local onde apreen-

deram a arma, uma es-
pingarda calibre 12. Fo-
ram realizadas buscas, 
mas o autor não foi lo-
calizado, assim como o 
cachorro também não.

A vítima foi condu-
zida a delegacia onde 
foi registrada a ocorrên-
cia.
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Promotoria do Caí
instaura procedimentos 

para investigar queimadas
e agrotóxicos na água

A Promotoria Re-
gional Ambiental da Ba-
cia Hidrográfica do Rio 
Caí instaurou inquérito 
civil para apurar notícia 
da presença de agrotó-
xicos na água para con-
sumo humano em onze 
municípios da Bacia 
Hidrográfica do Rio Caí.

Segundo notícia 
veiculada na imprensa, 
foram detectados agro-
tóxicos nas águas dos 
municípios de São José 
do Sul, Canela, Farrou-
pilha, Ivoti, São Fran-
cisco de Paula, Monte-
negro, Nova Santa Rita, 
Nova Petrópolis, Sal-

vador do Sul, Triunfo 
e Caxias do Sul. Como 
providência preliminar, 
a promotora de Justiça 
Cíntia Foster de Almei-
da requisitou informa-
ções ao secretário de 
Vigilância em Saúde, do 
Ministério da Saúde.

Também foi ins-
taurado Procedimento 
Administrativo para 
apuração da responsa-
bilidade por queima-
das não licenciadas nos 
Campos de Cima da 
Serra, Bacia do Rio San-
ta Cruz, conforme noti-
ciado pelo Município 
de Canela. “Tais quei-

madas podem impactar 
a qualidade das águas 
captadas na região do 
Poço das Facas, locali-
zado em São Francisco 
de Paula e que abaste-
cem o Município de Ca-
nela”, explicou a pro-
motora.

Como diligência 
inicial, foi solicitado 
ao Gabinete de Asses-
soramento Técnico do 
MPRS a realização de 
levantamento dos focos 
de queimada e dos da-
nos ocasionados. Serão, 
por fim, realizadas au-
diências com os muni-
cípios envolvidos.
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Bons jogos marcam a rodada 
da Primeira de Futsal

Na segunda-feira 
(30/09), foi disputada a 
4ª rodada da Primeira 
Divisão do Campeona-
to Municipal de Futsal. 
Abrindo a rodada, Mer-
cado Tiririca e Tequila 
ficaram no 2 x 2, Lucas 
e Edmar fizeram para o 
Merc. Tiririca, Renan e 
William balançaram as 
redes pelo Tequila. Na 
sequência, o Oito e Meia 
goleou o Rio Branco por 
4 x 1, Darlan (2), Diego 
(1) e Charles (1) marca-
ram os gols da vitória, 
Jéferson (1) descontou 
para o Rio Branco.

Na quarta-feira 
(02), foi disputada a 5ª 
rodada da competição. 
O Rio Branco não co-
meçou bem o campeo-
nato, sendo derrotado 
mais uma vez por 4 x 1, 
desta vez o carrasco foi 
a equipe do Mercado 
Tiririca. Guilherme (2), 
Marquinhos (1) e Ed-
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mar (1) fizeram os gols 
da vitória, Émerson (1) 
fez o gol de honra.

A segunda partida 
da rodada foi uma das 
melhores até aqui no 
campeonato, o Bola 8 
venceu o Manipulados 

da Serra por 4 x 3. Nenê 
(2), Danrlei (1) e Mateus 
(1) fizeram os gols da 
vitória, Alexander (1), 
Guilherme (1) e Wesley 
diminuíram para o Ma-
nipulados.

Na segunda-feira 

(07) acontece a 6ª roda-
da. O Manipulados vai 
tentar se recuperar da 
derrota na última roda-
da, o adversário da vez é 
o Oito e Meia. Fechan-
do a rodada, o Nova Era 
enfrentará o Tequila.

Manipulados da Serra

Hoje à noite
tem semifinais 

no Futsal
Feminino

Na sexta-feira pas-
sada (27/09), foi dispu-
tada a última rodada 
da fase de grupos do 
Campeonato Munici-
pal de Futsal Femini-
no. Abrindo a rodada, 
a equipe do Athléticas 
goleou o Marista por 
12 x 0, Milena Ramos 
marcou 8 gols, Mile-
na Dias, 3 e Narléa fez 
1 gol. Com a vitória, a 
equipe terminou a fase 
de grupos na 2ª coloca-
ção com 16 pontos. A 
equipe do Marista en-
cerrou sua participação 
no campeonato na lan-
terna, sem conquistar 
pontos.

A segunda partida 
da noite foi vencida pelo 
BlackOut, que bateu o 
Gerações por 4 x 3. Julia 
(3) e Juliana (1) fizeram 
os gols da vitória, Helena 
(2) e Elisandra (1) mar-
caram para o Gerações. 
A equipe do Blackout 
terminou o campeonato 
na 5ª posição, a equipe 
do Gerações terminou 
em 6º lugar.

Hoje à noite acon-
tecem as partidas de 
ida da fase semifinal, 
abrindo as disputas, o 
Donna enfrenta o Fe-
mme, em seguida o 
Athléticas enfrenta o 
Antes do Bar.
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Toque de Letra domina as
competições de base em Canela

No última sábado (28/09) 
foi a vez da gurizada mostrar 
seu talento. As esportividades 
se iniciaram com o Campeona-
to Municipal de Futsal Sub-09. 
Abrindo a rodada, o Leodoro de 
Azevedo aplicou 7 x 1 no Toque 
de Letra “B”. William (2), Viní-
cius (2), Lorenzo (2) e Braian (1) 
marcaram os gols da vitória, o 
gol de honra do Toque “B” foi de 
Dionatas (1). A equipe do Leodo-
ro terminou a rodada na 2ª posi-
ção, o Toque de Letra “B” ficou 
na lanterna.

Na partida seguinte, foi a vez 
do Toque de Letra “A” golear, 
equipe venceu o C.F.A. Rico por 
7 x 2. Dudu (2), Isaac (2), João 
Victor (1), Francisco (1) e Ber-
nardo (1) balançaram as redes e 
fizeram sua equipe conquistar os 
3 pontos. Henry (1) e Gabriel (1) 
descontaram para o Rico. Desta 
forma, o Toque “A” fica isolado 
na liderança do Sub-09, o Rico 
termina a rodada na 3ª posição.

Fechando a rodada do Sub-
09, Guerreiro e Educa Esportes 
terminaram empatados em 4 x 4. 
João Reis (2), João Victor (1) e Lo-
renzo (1) marcaram para o Guer-
reiro, os gols do Educa saíram 

dos pés de Luiz Antônio (2), João 
Alfredo (1) e Matheus (1).

A 5ª rodada acontece ama-
nhã (05). Abrindo as disputas, o 
Toque “B” enfrentará o Guerrei-
ro, o Leodoro de Azevedo joga 
contra o Toque “A” e o Rico fecha 
a rodada contra o Educa Espor-
tes.

Assim como no Sub-09, o 
Toque de Letra “A” lidera o Sub-
13, que também teve rodada no 
último sábado. A equipe enfren-
tou o Educa Esportes e acabou 
vencendo a partida por 6 x 0. 
Matheus marcou 4 vezes, Rafael 
e Lucas completaram o placar. 
Na segunda partida da rodada, 
o Guerrero bateu a equipe da 
Dante Bertolucci por 5 x 3. Spen-
cer (3) foi o destaque da partida, 
Matheus e João Freitas comple-
taram o placar que deu a vitória 
a equipe, os gols da Dante Berto-
lucci foram marcados por Kauã, 
Kelvin e Yarlei.

A terceira partida da rodada 
também terminou em goleada, o 
Gênios da Bola aplicou um 8 x 4 
no Gaúcho. Anderson (6) domi-
nou a partida, carregando o Gê-
nios da Bola para a vitória, Pietro 
e Pedro Henrique fecharam o 

placar. Pelo Gaúcho, Luan (3) foi 
o destaque e Lucas (1) também 
marcou.

Fechando a rodada, o Toque 
de Letra “B” venceu o Leodoro 
de Azevedo por 4 x 3. João Ga-
briel (2), Vinícius (1) e Gustavo 
(1) marcaram os gols da vitória. 
Hélton (3) fez os gols do Leodoro.

Amanhã será disputada a 5ª 
rodada, onde a equipe do Gaú-
cho enfrentará o Educa Espor-
tes, a Dante Bertolucci enfren-
ta o líder Toque de Letra “A”, o 
Leodoro de Azevedo enfrenta o 
Guerreiro e Toque de Letra “B” 
fecha a rodada contra o Gênios 
da Bola.
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No último sábado 
(28/09), foi disputada a 
3ª rodada da Primeira 
Divisão do Campeona-
to Municipal de Futebol 
de Campo. No Campo 
da Celulose, dois bons 
jogos foram disputados, 
abrindo a rodada, o Cia 
do Verde bateu o Merca-
do Tiririca por 4 x 2, Be-
nhur (2), Igor (1) e Arthur 
(1) marcaram os gols da 
vitória. Pedro (2) descon-
tou para o Tiririca.

A segunda parti-
da da rodada foi venci-
da pelo União Rancho 
Grande, que teve dificul-
dades para bater o Mer-
cenários. O confronto foi 
vencido por 2 x 1, com 
gols de Fábio (1) e Fabi-

nho (1) para o U.R.G. e 
Bruno (1) para o Merce-
nários.

No Parque do Sesi 
aconteceu o empate en-
tre Bola-Bola e Âncora. 
A partida terminou 1 x 1 
com gol de Espeto para 
o Âncora e Darlan para o 
Bola-Bola.

Caso o tempo fique 
bom, amanhã será dis-
putada a 4ª rodada da 
competição. No Campo 
da Celulose será disputa-
da a partida entre Âncora 
e Cia do Verde. No Par-
que do Sesi acontece os 
confrontos entre União 
Rancho Grande e Merca-
do Tiririca e na sequên-
cia Bola-Bola x Mercená-
rios.

O clima ajuda e a
Primeira Divisão de 

Campo tem bons jogos
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Sei não se ele
tá morto ou tá
só � ngindo...

Semana do Idoso
encerra com encontro 

na Linha São Paulo
A Semana Nacional 

do Idoso é comemo-
rada em Canela com 
uma série de atividades 
organizadas pela Pre-
feitura. As atividades 
iniciaram no dia 29 de 
setembro e seguem até 
o dia 5 de outubro com 
a confraternização de 
encerramento na Linha 
São Paulo. Na ocasião, 
acontece missa, almoço 

compartilhado e baile 
de encerramento. Um 
ônibus sairá da Secre-
taria de Assistência às 
9h30min e retorno, às 
16h30min.

Durante a sema-
na diversas atividades 
marcaram a semana 
com o� cina da Ema-
ter, jantar e música ao 
vivo no Salão de festas 
da APAE; palestra com 

a Presidente do Con-
selho Estadual da Pes-
soa Idosa, Jussara Rath, 
bingo com prêmios na 
Pastoral do Idoso ativi-
dades lúdicas/esporti-
vas entre avós e netos, 
com educador físico e 
� sioterapeuta, veri� ca-
ção de pressão arterial, 
além de o� cina da pizza 
na Escola Estadual Neu-
sa Mari Pacheco – CIEP.
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Biometria eleitoral
terá atendimento

nos bairros
A Justiça Eleitoral 

convoca os eleitores de 
Canela para a realiza-
ção do recadastramen-
to biométrico obriga-
tório. O eleitor que não 
comparecer terá o título 
cancelado. Os eleitores 
precisam passar pela 
identi� cação biométri-
ca.

Até o momento, 
50% dos eleitores de Ca-
nela ainda não realiza-
ram o cadastrametno.

O Cartório Eleito-
ral da 65ª ZE, ao qual 
pertence Canela, aler-
ta para que esta etapa 
não seja deixada para a 
última hora. O Cartório 
Eleitoral funciona de se-
gunda a sexta, das 12h 
às 19h.

Para fazer o reca-
dastramento biomé-

FOTO: REPRODUÇÃO

A Prefeitura de Canela 
está com inscrições 

abertas para estágio re-
munerado de estudantes 
de nível médio, técnico 
ou superior, com idade 
mínima de 16 anos, que 
estejam interessados em 
participar da seleção pú-
blica mediante provas 
objetivas e de semestra-
lidade (nível superior). 
As inscrições estarão 
abertas a partir de 7 de 
outubro, junto ao Posto 
de Atendimento do CIEE 
Gramado. O edital com-
pleto você confere na pá-
gina 19 desta edição.

trico, basta apresentar 
original do documento 
de identidade e do com-
provante de residência 
atualizado.

Para facilitar à co-
munidade, acontecerá 
atendimento descen-
tralizado, 12h às 19h 
nos seguintes locais: 

- Escola Neusa Mari 

Pacheco – Dias 16, 17 e 
18

- Cras – Santa Marta 
– Dias 22 a 25 de outu-
bro

- Escola Rodolfo 
Schlieper – Apae – 05, 06 
E 07 de novembro

- Escola Dante Ber-
tolucci (São Luiz) – 12, 
13 E 14 de novembro

Neste domingo, 
dia 6 de outubro, acon-
tece a votação para 
eleger os membros do 
Conselho Tutelar de 
Canela. A eleição será 
na Câmara de Verea-
dores, das 8h as 17h. 
Para votar é necessário 
levar um documento 
original com foto e tí-
tulo de eleitor e tam-
bém estar com o título 
regularizado no muni-
cípio até julho.

Toda a população 

canelense está convi-
dada a participar da 
eleição, que apesar 
de não ser obrigatória 
é importante, pois o 
Conselho Tutelar zela 
pelo cumprimento dos 
direitos das crianças 
e adolescentes em um 
mandato de 4 anos.

Na página 7 des-
ta edição você confere 
a relação de todos os 
candidatos, lembran-
do que se vota em ape-
nas um e os 5 mais vo-

tados serão eleitos.

Eleições pro Conselho Tutelar 
acontecem no domingo
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Projeto social leva crianças de Canela
para conhecer o Theatro São Pedro

Alunos da Academia de Arte e Cultura que recebem aulas gratuitas de diferentes
modalidades artísticas estiveram no teatro na última segunda-feira

Alunos do projeto 
social Academia de Arte 
e Cultura, de Canela, ti-
veram a oportunidade 
de ver de perto um dos 
templos da cultura no 
Rio Grande do Sul: o 
Theatro São Pedro. Re-
cebidos por uma equipe 
do local, os mais de 60 
alunos que desceram 
a serra rumo à capital 
conheceram um pouco 
mais dos 186 anos de 
história do teatro e visi-
taram os bastidores do 
lugar. Os jovens, com 
idades entre 8 e 16 anos, 
ainda tiveram a oportu-
nidade de assistir uma 
peça nas galerias do 
Theatro. 

A visita fez parte de 
uma série especial de 
aulas em que os 120 alu-
nos deixaram de lado 

sapatilhas, colchões, 
pincéis, tecidos, ma-
lhas e microfones para 
dar lugar ao projetor. 
“Desde o início do mês 
de agosto, os alunos ti-
veram aulas teóricas 
em sala de aula sobre o 
funcionamento de um 
espetáculo, ambientes 
de um teatro e os prin-
cipais teatros do país”, 
explica a coordenadora 
pedagógica do projeto 
Andrelise Santorum. 

Para finalizar esse 
ciclo alinhando teoria à 
prática, os alunos tive-
ram a oportunidade de 
conhecer de perto o que 
viram em sala de aula. 
“Estudar sobre o palco, 
as galerias, as coxias, 
a rotunda e o mezani-
no foi muito legal, mas 
conseguir ver ao vivo e a 

cores tudo o que apren-
demos em sala de aula 
foi uma experiência in-
crível. Ainda mais no 
Theatro São Pedro, um 
lugar tão importante”, 
conta Eduarda Kohl-
rausch, 16 anos, aluna 
do projeto.

Mantido e criado 
há sete anos pela em-
presa de entretenimen-
to D’arte Multiarte em 
parceria com a Associa-
ção Cultural das Hor-
tênsias, o projeto social 
já atendeu mais de 400 
crianças e adolescentes 
da rede municipal de 
ensino de Canela com 
aulas totalmente gratui-
tas de acrobacia aérea 
em tecido, acrobacia 
de solo, artes visuais, 
ballet, teatro e técnica 
vocal. 

Além de propor-
cionar uma rotina de 
atividades no turno in-

verso às aulas escolares, 
a Academia de Arte e 
Cultura é uma oportu-

nidade para o desenvol-
vimento de habilidades 
artísticas.

Alunos conheceram a estrutura do Theatro São Pedro em visita guiada 
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