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“O desejo vence, o medo atropela
inconvenientes e arrasa difi culdades”

Mateo Alemán

Campanha de cons-
cientização realizada 
por diversos segmentos 
no mês de outubro, di-
rigido a sociedade e às 
mulheres sobre a im-
portância da prevenção 
e do diagnóstico preco-
ce do câncer de mama.

Movimento surgi-
do na corrida pela Cura 
em 1990 em Nova York. 
Desde então, vem sido 
promovido anualmente 
em diversas cidades do 
Brasil e em outros paí-
ses. O nome remete a 
cor do laço que simbo-
liza a causa.

A importância
da Caminhada.
Segundo especialis-

tas, se manter em mo-
vimento reduz os níveis 
sanguíneos de insulina 
e de certos fatores de 
crescimento, que esti-
mulariam a multiplica-
ção de células malignas. 
“Mulheres com câncer 
de mama que praticam 
atividade física como 
uma caminhada de no 
mínimo 30 minutos, 
cinco vezes por semana, 
tem menor chance de re-
torno da doença”.

Prevenções contra 
o câncer de mama.

Pare de fumar e a 
regra mais importante 
para prevenir o câncer 
de mama; Uma alimen-
tação saudável pode 
reduzir as chances do 
câncer em pelo menos 
40%; Evite a ingestão 
de bebidas alcoólicas; A 
dieta diária deverá con-
ter pelo menos cinco 
porções de frutas, ver-
duras e legumes; Evite 
gordura de origem ani-
mal; Pratique atividades 
físicas moderadamente 
pelo menos cinco vezes 
por semana; Mulheres 
com 40 anos ou mais 
devem realizar o exa-
me clinico das mamas 
anualmente.

Como ocorre o
câncer de mama.
O câncer de mama é 

em parte decorrente de 
uma série de fatores de 
risco: Tais como: Idade 
avançada; Predisposi-
ção genética hereditá-
ria; Histórico familiar; 
Menarca precoce; Me-
nopausa tardia; Radio-
terapia prévia na região 
do tórax; Mamas den-
sas; Obesidade; Seden-
tarismo; Alcoolismo; 
Tabagismo; Terapia de 
reposição hormonal 

(após a menopausa).

Dentre estes, cons-
tam fatores que podem 
ser considerados fato-
res modi� cáveis e ou-
tros não modi� cáveis.

Fatores
modifi cáveis.
Você pode ajudar 

a prevenir o câncer 
mantendo um peso 
saudável, uma dieta 
balanceada, fazendo 
atividade física, não fu-
mando, não ingerindo 
bebidas alcoólicas em 
excesso.

Fatores não
modifi cáveis. 
Idade, histórico fa-

miliar e mamas densas.

Além disso, para 
mulheres na menopau-
sa, é aconselhável não 
fazer reposição hor-
monal, ou fazê-lo sob 
orientação rigorosa de 
um médico. Fonte- re-
vista Vida e saúde.

12 De Outubro.
No dia 12 de ou-

tubro, comemoram-se 
três datas, embora pou-
cos se lembrem de to-
das elas:

• Nossa Senhora 
Aparecida, padroeira 
o� cial do Brasil

 • O Dia das Crian-
ças e o Descobrimento 
da América. Nosso fe-
riado nacional, no en-
tanto, deve-se somente 
à primeira data, e, em-
bora a devoção à santa 
remonte aos idos do sé-
culo XVIII, só foi decre-
tado em 1980.

Há duas fontes so-
bre o achado da ima-
gem, que se encontram 
no Arquivo da Cúria 
Metropolitana de Apa-
recida e no Arquivo Ro-
mano da Companhia de 
Jesus, em Roma.

Segundo estas fon-
tes, em 1717 os pesca-
dores Domingos Mar-

tins García, João Alves 
e Filipe Pedroso pesca-
vam no rio Paraíba, na 
época chamado de rio 
Itaguaçu. 

Ou melhor, tenta-
vam pescar, pois toda 
vez que jogavam a rede, 
ela voltava vazia, até 
que lhes trouxe a ima-
gem de uma santa, sem 
a cabeça. Jogando a 
rede uma vez mais, um 
pouco abaixo do ponto 
onde havia pescado a 
santa, pescaram, desta 
vez, a cabeça que falta-
va à imagem e as redes, 
até então vazias, passa-
ram a voltar ao barco 
repletas de peixes. Esse 
é considerado o pri-
meiro milagre da santa. 
Eles limparam a ima-
gem apanhada no rio e 
notaram que se tratava 
da imagem de Nossa 
Senhora da Conceição, 
de cor escura.

Durante os próxi-
mos 15 anos, a imagem 
permaneceu com a fa-
mília de Felipe Pedro-
so, um dos pescadores, 
e passou a ser alvo das 
orações de toda a co-
munidade. 

A devoção cresceu 
à medida que a fama 
dos milagres realizados 
pela santa se espalhava. 
A família construiu um 
oratório, que, logo se 
constatou, era pequeno 
para abrigar os � éis que 
chegavam em número 
cada vez maior. 

Em meados de 
1734, o vigário de Gua-
ratinguetá mandou 
construir uma capela 
no alto do Morro dos 
Coqueiros para abri-
gar a imagem da santa 
e receber seus � éis. A 
imagem passou a ser 
chamada de Aparecida 
e deu origem à cidade 
de mesmo nome.

Em 1834 iniciou-se 
a construção da igreja 
que hoje é conhecida 
como Basílica Velha. 

Em 06 de novembro de 
1888, a princesa Isabel 
visitou pela segunda 
vez a basílica e deixou 
para a santa uma coroa 
de ouro cravejada de 
diamantes e rubis, jun-
tamente com o manto 
azul.

 Em 8 de setembro 
de 1904 foi realizada 
a solene coroação da 
imagem de Nossa Se-
nhora da Conceição 
Aparecida e, em 1930, 
o papa Pio XI decreta-a 
padroeira do Brasil, de-
claração esta rea� rma-
da, em 1931, pelo presi-
dente Getúlio Vargas.

A construção da 
atual Basílica iniciou-se 
em 1946, com projeto 
assinado pelo Enge-
nheiro Benedito Calixto 
de Jesus. A inauguração 
aconteceu em 1967, por 
ocasião da comemora-
ção do 250.º Aniversário 
do encontro milagroso 
da imagem, ainda com 
o templo inacabado.

O Papa Paulo VI 
ofertou à santa uma 
rosa de ouro, símbolo 
de amor e con� ança pe-
las inúmeras bênçãos e 
graças por ela concedi-
das. A partir de 1950 já 
se pensava na constru-
ção de um novo tem-
plo mariano devido ao 
crescente número de 
romarias. O majestoso 
templo foi consagrado 
pelo Papa, após mais 
de vinte e cinco anos 
de construção, no dia 
4 de julho de 1980, na 
primeira visita de João 
Paulo II ao Brasil.

A imagem encon-
trada e até hoje reve-
renciada é de terracota 
e mede 40 cm de altura. 
A cor original foi cer-
tamente afetada pelo 
tempo em que a ima-
gem esteve mergulha-
da na água do rio, bem 
como pela fumaça das 
velas e dos candeei-
ros que durante tantos 
anos foram os símbolos 
da devoção dos � éis à 
santa.

Em 1978, após o 
atentado que a reduziu 
a quase 200 pedaços, 
ela foi reconstituída 
pela artista plástica Ma-
ria Helena Chartuni, na 
época, restauradora do 
Museu de Arte de São 
Paulo. Peritos a� rmam 
que ela foi moldada 
com argila da região, 
pelo monge beneditino 
Frei Agostinho de Jesus, 
embora esta autoria seja 
de difícil comprovação.

Fonte: Baseado no 
artigo de Márcia Bu-
sanello, site Ao Mestre 
Com Carinho - www.
aomestrecomcarinho.
com.br

Em nossa cidade.

• Outubro Rosa 
com diversas ações e 
palestras. Ver site da 
Prefeitura para obter a 
programação. Partici-
pem!

• Canelense con-
tinue comprando em 
nossa cidade e utilizan-
do a prestação de servi-
ços daqui.

Outubro Rosa
miliar e mamas densas.

Outubro Rosa
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RGE poda, mas não recolhe
e suja estrada na zona rural

Moradores das li-
nhas Chapadão e Be-
netti, na zona rural de 
Canela, entraram em 
contato com a Folha 
para reclamar do ser-
viço de poda, realizado 
pela RGE, embaixo das 
linhas de transmissão 
de alta tensão, que pas-
sam pelas localidades.

Segundo os mora-
dores, os restos de poda 
foram deixados nas va-
letas, impedindo o es-
coamento da água, em 
alguns trechos, sobre a 
estrada, di  cultando a 
passagem de veículos e, 
até mesmo, jogados so-
bre cercas das proprie-
dades.

Nossa reportagem 
foi ao local conferir a 
denúncia e constatou a 
péssima qualidade do 
serviço prestado. Após, 
entramos em contato 
com a concessionária, 
que respondeu:

“A RGE está fazen-
do podas e roçadas nas 
localidades, visando 
eliminar riscos de inter-
rupção no fornecimen-
to de energia e danos à 
rede elétrica. Esse tra-
balho encontra-se em 
andamento. Os resíduos 
originados das podas 
recentes foram deixados 
fora da estrada, devi-
damente empilhados, 
como é o procedimento 
padrão das equipes de 
poda, para que os pro-
prietários das áreas pos-
sam utilizá-los da forma 
que lhes convier. O que 
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talvez tenha acontecido 
é que na semana passa-
da houve muita chuva 
e vento e isso pode ter 
empurrado os resíduos 

para a beira da estrada.”
Na manhã desta 

quarta (9), moradores 
informaram que fun-
cionários da empresa 

estiveram no local, re-
tirando os galhos da 
estrada e jogando mais 
para dentro do mato, 
uma medida paliativa.

MDB promoveu
curso de capacitação 

para servidores
comissionados 

O MDB de Canela 
reuniu servidores co-
missionados na manhã 
deste sábado (5), duran-
te um Workshop de Ca-
pacitação Pro  ssional. 

As atividades foram 
lideradas pelo Dr. Joel 
Maciel, do Instituto Ino-
vação, contando com a 
participação do presi-
dente do MDB, Vilmar 
da Silva Santos (foto) e 

do Prefeito Constantino 
Orsolin. 

“Cada um de nós 
possui um papel funda-
mental no processo de 
transformação da nossa 
cidade! Precisamos es-
tar preparados e unidos 
para darmos continui-
dade neste projeto de 
gestão pública que já é 
referência no Estado e 
no País”, avalia Vilmar.

Preparando nossas crianças para o amanhã
Criado há mais de 60 anos, o Kumon traz de volta 
a Canela a metodologia que prepara seus alunos 
para a vida, por desenvolver neles alta habilida-
de acadêmica e autodidatismo, base para sobre-
viverem nos novos tempos que estão chegando.
 A orientadora da nova unidade, Cibelle Al-
ves, acredita que ensinar não é só entre-
gar conteúdo, motivo pelo qual decidiu tra-
balhar com essa ferramenta poderosa que 
desenvolve nos alunos capacidades como 
raciocínio lógico, interpretação e compreen-
são textual, hábito de leitura e muitas outras.
Nossa missão é levar o Kumon para mais e mais 
crianças, para que tenhamos pessoas capazes 
de “aprender, desaprender e aprender nova-
mente” no futuro, segundo ela.
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PÓS-GRADUAÇÃO
Inscrições:

https://www.ucs.br/site/portallato/

Especialização em Gestão Financeira
Aplicada
Início das aulas: 11 de março de 2020
Horário: quartas e quintas, das 19h30min às 
22h30min
Inscrições até o dia 04 de março de 2020

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

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

Curso: Boas Práticas em Serviços
de Alimentação
Data: 18 e 19 de outubro de 2019
Ministrante: Heloísa Theodoro (Mestre em 
Saúde Coletiva e Professora da UCS)  
Gabriela Chilanti (Mestre em Biotecnologia e 
Professora da UCS)
Horário: sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 
18h,
e sábado, das 9h às 12h, e das 13h às 18h
Inscrições até 13 de outubro de 2019

Curso: Planejamento Estratégico
na Prática - 3ª Edição
Data: 21, 22, 28 e 29 de outubro de 2019
Ministrante: Rodrigo Sangali (Especialista em 
Gestão Estratégica da Produção)
Horário: segundas e terças-feiras, das 19h às 
22h
Inscrições até 16 de outubro de 2019

Curso: Estudos Avançados de
Recursos Cíveis - Agravo de Instrumento
Data: 25 de outubro de 2019
Ministrante: Luiz Fernando Castilhos Silveira 
(Doutor em Direito e Professor da UCS)
Horário: sexta-feira, das 17h30min às 19h30min
Inscrições até 20 de outubro de 2019

Curso: Responsabilidade Civil nos EUA:
Casos de Destaque - Ministrado em Inglês
Data:  22 de outubro de 2019
Ministrante:Luiz Fernando Castilhos Silveira 
(Doutor em Direito e Professor da UCS)
Horário: terça-feira, das 17h30min às 19h30min
Inscrições até 17 de outubro de 2019

Secretaria de Obras
realiza plantio de 45 mil

mudas de flores pela cidade
A Prefeitura de 

Canela, por meio da 
Secretaria de Obras, 
Serviços Urbanos e 
Agricultura, está reali-
zando o plantio de 45 
mil mudas de flores nos 
canteiros centrais e ou-
tras regiões da cidade. 
A ação é liderada pelo 
secretário titular da 
pasta, Luiz Cláudio da 
Silva, que explica como 
funciona este trabalho 
de paisagismo. “A cada 
seis meses revitalizamos 
todos os canteiros do 
município com as cha-
madas flores de estação, 
que são trocadas no in-
verno e na primavera”, 
revela Luiz.

Canteiros coloridos
As flores estão sen-

do plantadas nos can-
teiros das Ruas João 
Pessoa e Felisberto 
Soares, além das Ave-

nidas Júlio de Casti-
lhos e Osvaldo Aranha 
e outras vias de Cane-
la. “A comunidade tem 
nos ajudado bastante 
a conservar estes espa-
ços, inclusive florindo 

canteiros em frente a 
residências e estabele-
cimentos comerciais. 
Com isso todos nós ga-
nhamos, pois nossa ci-
dade está cada vez mais 
bela”, conclui o secre-

tário Luiz Cláudio da 
Silva. As flores que es-
tão colorindo as ruas de 
Canela são das espécies 
Begônia, Flor de Mel, 
Alegria de Jardim Colo-
rida e Vermelha.
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Ciências Contábeis da UCS Hortênsias
recebe 4 estrelas no Guia da Faculdade
O bacharelado de 

Ciências Contábeis 
da UCS Hortênsias foi 
avaliado com 4 estre-
las pelo Guia da Facul-
dade, considerado por 
especialistas como de 
grande credibilidade 
em nível nacional. A 
avaliação é elaborada 
pela parceria entre a 
empresa Quero Educa-
ção e o jornal Folha de 
São Paulo.

A direção do cam-

pus recebeu a notícia 
do conceito 4 estrelas 
no início deste mês 
com muita festa, e da 
mesma forma celebrou 
o fato de que a UCS, 
pelo segundo ano con-
secutivo, é considerada 
a Universidade mais 
inovadora do Brasil 
dentre as instituições 
comunitárias e priva-
das, segundo o Ranking 
Universitário Folha.

“Assim como Nutri-

ção e Gastronomia, bem 
avaliados pelo MEC no 
semestre passado, agora 
recebemos esse conceito 
alcançado pelo nosso 
curso de Ciências Con-
tábeis. Todas essas no-
tícias são fruto de todo 
o trabalho do campus, 
que tem sua contribui-
ção também no desta-
que de a UCS ser a ins-
tituição mais inovadora 
do país”, reforça a dire-
tora do campus, Mar-

garete Lucca.
O Guia da Faculda-

de analisou a qualidade 
de mais de mil cursos 
superiores de institui-
ções brasileiras cadas-
tradas no Ministério da 
Educação. Para partici-
par do processo, cada 
uma delas indica todos 
os seus cursos supe-
riores na modalidade 
presencial que estejam 
recebendo novos estu-
dantes.

Equipes da Saúde participam de nova
etapa do "Cuidando Cuidadores"

Duas equipes da Secreta-
ria Municipal da Saúde parti-
ciparam de mais uma etapa de 
formação do programa Cui-
dando Cuidadores, que traba-
lha módulos com os servido-
res responsáveis pelo contato 
com o público nos variados se-
tores da rede pública. Ambas 
as capacitações aconteceram 
no Sindicato dos Servidores 
Municipais, na terça-feira (9).
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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.

Marista Maria Imaculada 
conquista 2º lugar em

Festival Marista de Robótica
Entre reuniões de equipes, 

treinos, rounds oficiais e ofi-
cinas, crianças e adolescentes 
da Rede Marista e Instituições 
de Ensino Externas aprendem 
sobre integração, trabalho em 
equipe, pesquisa, programação, 
inovação e uso de tecnologias 
para aprendizagem: esse é o Fes-
tival Marista de Robótica 2019, 
evento realizado na PUCRS pe-
los Colégios e Unidades Sociais 
da Rede Marista nos dias 3 e 4.

Neste ano, um grupo de es-
tudantes do Marista Maria Ima-
culada conquistou o segundo 
lugar na Modalidade de Desafios 
de Robôs, categoria Avançado 
Lego. Para a Instrutora de Ro-
bótica do Grupo, Camila Farias, 
este é um momento de muita 
emoção e vibração pela con-
quista, "Foram meses de preparo 
de todo o grupo, até o momento. 
Entre acertos e erros, o importan-
te é fomentarmos o protagonis-
mo juvenil nas diferentes com-
petências a serem apresentadas, 
como a engenharia dos Robôs, 
pesquisa e programação", com-
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Gilberto Cezar oficializa pedido
de Escola Cívico Militar em Canela

O prefeito em exercí-
cio Gilberto Cezar esteve 
reunido com o secretário 
de Educação do Estado, 
Faisal Karam, onde refor-
çou o pedido feito por ele 
no dia 28 de agosto para 
implantação no município 
de Canela uma Escola Cívi-
co Militar.

O requerimento justi-
fica-se pelo interesse em 
ter no município projeto 
que reforce e resgate va-
lores cívicos de nossos jo-
vens, como já defendido 
pelo Gilberto Cezar e tam-

bém indicado pela Câmara 
no dia 17 de setembro, por 
meio do vereador Jerôni-
mo Rolim.

"Vamos buscar viabi-
lizar através da nossa rede 
municipal em parceria com 
o Estado, pois o projeto Fede-
ral ficou restrito inicialmente 
a três escolas no Rio Grande 
do Sul, inclusive já conversei 
com o Prefeito Constantino 
e secretário de Educação de 
Canela, Gilberto para que 
possamos ajustar em breve 
uma parceria com o Estado", 
destacou Gilberto Cezar.
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pleta a educadora.
Ao todo o Marista Maria 

Imaculada enviou uma delega-
ção com quatro equipes para 
a competição: Maristonautas, 
Cidade-Laboratório; Apolo MI, 
Incubando Ideias; Rhyviluar Ro-
botics, lego iniciante e Hal 9000, 
lego avançado;

O evento, considerado um 
dos maiores do país nesse seg-
mento, reuniu cerca de 1,5 mil 

estudantes na PUCRS. Ao todo, 
participaram 150 equipes com 
integrantes do 1º ano do Ensi-
no Fundamental até o 3º ano do 
Ensino Médio de 54 instituições 
de ensino público e privado. Ro-
bôs, drones, cidades virtuais de 
Minecraft, ideias empreendedo-
ras e muita interação marcaram 
presença no maior evento tec-
nológico realizado pelos Colé-
gios da Rede Marista.

Alunos da Bertholdo visitam Arena do Grêmio
Alunos da Escola Municipal Bertholdo Oppitz esti-

veram, recentemente, na Arena do Grêmio.
A visita fez parte do projeto Aluno Nota Azul, desen-

volvido na escola, quando os estudantes cumprem as 
metas das notas em sala de aula e são recompensados.

A escola agrade ao Consulado do Grêmio em Ca-
nela, parceiro na visita. “Foi uma experiência única e 
emocionante para os nossos alunos. Alegria e emoção re-
sumem o que representou esse dia na vida deles. Inesque-
cível”, resumiu a diretora Salete Klein.
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Alunos da Dante
comercializam produtos

cultivados na horta da escola
A Secretaria Mu-

nicipal de Educação, 
Esporte e Lazer está 
desenvolvendo um pro-
jeto para implantação 
de hortas nas escolas 
de Canela, com o ob-
jetivo de incentivar os 
alunos a terem contato 
direto com a terra e a 
natureza. A Escola Mu-
nicipal Dante Bertoluci 
está engajada no proje-
to, no qual os estudan-
tes do 1º ano do Turno 
Integral participam de 
atividades durante o 
contraturno escolar. Os 
alunos são responsáveis 
por executar tarefas que 
compreendem todo o 
processo de produção 
de hortaliças, desde o 
plantio até a colheita.

Com o crescimen-
to da produção, surgiu 
a ideia de criar a 'Feira 
de Produtos da Dante' 
para oferecer verduras 
e legumes fresquinhos 
à comunidade escolar. 
"Já estamos na 3ª edição 
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da nossa feira e os estu-
dantes adoram partici-
par. Além de promover 
o resgate da vivência 
com a terra, este proje-
to também incentiva os 
alunos a valorizarem os 
alimentos, despertando 
esta consciência nas fa-
mílias", analisa André 
Toledo, diretor da esco-
la. A verba arrecadada 
com as vendas é utili-
zada na aquisição de 
materiais pedagógicos e 
jogos escolares.

Produção
de suculentas
Outra atração da 

'Feira de Produtos da 
Dante' são os vasos 
com plantas suculentas 
produzidos e comercia-
lizados pelos alunos do 
6º ano, com o apoio da 
professora Merci Kurs-
chmer. Recentemente, 
o secretário da Fazen-
da e Desenvolvimento 
Econômico, Luciano 
Melo e o secretário 
Adjunto de Meio Am-

biente, David Keller, 
estiveram na escola e 
acompanharam o tra-
balho dos estudantes 
na feira durante a en-
trega de boletins. "Es-
tão todos de parabéns 
por desenvolverem esta 
consciência de sustenta-
bilidade", disse David. 
"É um projeto que tam-
bém trabalha a educa-
ção financeira nestes jo-
vens, algo fundamental 
nos dias atuais", avalia 
Luciano.

Marcelo Savi
sugere faturas

de cobranças de
serviços públicos 
em leitura Braille
O Presidente do 

Legislativo Canelen-
se, Marcelo Savi, teve 
aprovado por unani-
midade pelos verea-
dores o Projeto de Lei 
Indicação, que "De-
termina a disponibi-
lização de faturas de 
cobranças de serviços 
públicos municipais 
em leitura Braille". Se 
for sancionada a lei, as 
empresas concessio-
nárias prestadoras de 
serviços públicos, bem 
como as autarquias do 
município de Canela 
deverão disponibili-
zar aos seus usuários 
as faturas de cobrança 
dos serviços em leitura 
Braille.

Assim, ficará ga-
rantido a pessoa com 
deficiência visual o di-
reito de receber os bo-
letos de pagamentos de 
suas contas em Braille, 

sem custo adicional, e 
mediante solicitação 
junto a empresa con-
cessionária ou à autar-
quia municipal.

"Como se sabe, a 
Constituição Federal 
garante que é obrigação 
da União, Estado, Mu-
nicípios e Distrito Fe-
deral cuidar da saúde e 
assistência pública, da 
proteção e garantia das 
pessoas portadores de 
deficiência, assim, é de-
ver dos municípios ze-
lar e proteger as pessoas 
portadoras de deficiên-
cia, e uma ação como 
essa, promove a inclu-
são social e dá ainda 
mais valor aos cidadãos 
que infelizmente não 
conseguem enxergar", 
ressaltou Savi.

O secretário de 
Estado de Logística e 
Transportes, Juvir Cos-
tella, e o diretor-presi-
dente da Empresa Gaú-
cha de Rodovias (EGR), 
Urbano Schmitt, assi-
naram nesta quinta-fei-
ra (10) convênios com o 

corpo de bombeiros ci-
vis de sete municípios: 
São Sebastião do Caí, 
Nova Petrópolis, Bom 
Princípio, Garibaldi, 
Teutônia, São Francis-
co de Paula e Antônio 
Prado. Todos receberão 
repasses de R$ 15 mil 

mensais para atividades 
de resgate em rodovias 
e atendimento de ocor-
rências, além da com-
pra de equipamentos. 
Os contratos têm dura-
ção de dois anos, com 
possibilidade de pror-
rogação.

EGR assina convênio
com bombeiros civis de

sete municípios gaúchos

FO
TO

: E
G

R
/

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

ERS-020 - Canela - São Francisco de Paula



Sexta-feira, 11 de outubro de 2019 07MEIO AMBIENTEwww.portaldafolha.com.br

Secretaria de Meio Ambiente e alunos da Barão
do Rio branco realizam mutirão de limpeza

A Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente, 
Urbanismo e Mobilida-
de Urbana e estudantes 
da Escola Municipal Ba-
rão do Rio Branco pro-
moveram um mutirão 
de limpeza nas margens 
da RS-235, no bairro 
Saiqui. A ação envolveu 
alunos do 8º e do 9º ano, 
que percorreram um 
trecho próximo a esco-
la recolhendo diversos 
tipos de materiais como 
eletrodomésticos ve-
lhos, garrafas pets, en-
tre outros.

O mutirão foi coor-
denado pelo servidor 
da Prefeitura de Canela, 
Ítalo Fagundes – que é o 
responsável por � sca-
lizar a coleta de lixo no 
município. "Esta ini-

ciativa busca despertar 
a consciência de cida-
dania nestes jovens, in-
centivando-os a serem 
fi scais na preservação do 
meio ambiente em nossa 
cidade", explica Ítalo.

Ao todo foram cole-
tados 260 quilos de lixo. 
"Foi muito legal sair da 
sala de aula para poder 
contribuir com a nossa 
cidade. Não podemos 

deixar o lixo espalha-
do pelas estradas e na 
natureza. Este exemplo 
deveria se repetir em 
toda cidade de Canela", 
comentou o aluno Ra-
fael Licks, de 15 anos.

A ação também 
contou com a partici-
pação das professoras 
Cassiane Ribeiro e Mar-
ta Mendes. Segundo 
Ítalo Fagundes, nesta 

quinta-feira (10), será 
realizado um novo mu-
tirão de limpeza, desta 
vez no bairro São Luiz, 
envolvendo estudantes 
da Escola Municipal 
Dante Bertoluci. "Nos-
sa intenção é percorrer 
todos os bairros e envol-
ver praticamente todas 
as escolas municipais 
neste trabalho", conclui 
Ítalo.
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As conquistas são obras de 
equipes, amigos de jornada 

e dos muitos amigos 180 
ajudaram nessa importante 
conquista. Agradeço a cada 
um que ajudou de alguma 

forma para
tão importante reeleição ao
conselho tutelar de Canela.

Meu muito obrigado de
coração. 

Paulo Moraes 

Um feliz
e abençoado

dia das crianças 
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Academia Neusa Martinotto premiada
no Sul em Dança e no Bento em Dança
A Academia Neusa 

Martinotto participou, 
na última semana, dos 
dois mais renomados 
festivais do Sul do país 
relacionados a dança.

Nos dias 30 de se-
tembro e 04 de outubro 
a academia participou 
do Sul em Dança, no 
Teatro da FIERGS, em 
Porto Alegre, competin-
do com as coreografias: 
“Terra”, categoria adul-
ta, na modalidade de 
Duo contemporâneo, 
com os bailarinos, Julio 
César Silva e Rodrigo 
Pacheco, coreografia de 
Alessandra Abrantes e 
“Branco (ensaio sobre 
a cegueira)”, categoria 
juvenil, modalidade es-
tilo livre, com os baila-
rinos Giovana Reckers, 

Isadora Prux, Lara Ri-
beiro, Larissa Lauffer, 
Luisa Rama, Luiza Gar-
cia, Luize Dias, Mariela 
Drechsler, Ozzy Cardo-
so, Rafaela Pieri, Renata 
Bertoja, Sarah Gallas, 
Sofia Arsand, Valetine 
Weber, coreografia Ro-
drigo Martins, sendo 
premiada em primeiro 
lugar nas duas coreo-
grafias.

Já nos dias 05 e 06 
de outubro, a Academia 
participou do Bento em 
Dança, nos Pavilhões da 
Fenavinho, na cidade de 
Bento Gonçalves. Neste 
evento, a academia foi 
premiada em segundo 
lugar com duo júnior 
1, modalidade estilo li-
vre, com os bailarinos 
Antonio Dias e Isabelle 
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Pietra Baroni

Antonio Reis e Isabelle Stopassola

Orquestra Sinfônica de Gramado apresenta
‘A Magia do Natal’ no Theatro São Pedro

A Gramadotur está preparando 
um grande evento para acontecer dia 
15 de outubro no Theatro São Pedro 
em Porto Alegre. O concerto A Magia 
do Natal com a Orquestra Sinfônica 
de Gramado será um preview para o 
público a nove dias da abertura ofi-
cial do 34º Natal Luz de Gramado. 
O concerto terá a presença do reno-
mado maestro Linus Lerner e solistas 
convidados como a Soprano Débora 
Faustino e a Camerata Hamburgo. 
Linus Lerner dispensa comentários. 
Ele é elogiado pelo carisma e ener-
gia apaixonada que ele traz para suas 
performances musicais inspirando 
artistas e encantando o público. O 
evento contará ainda com a partici-

pação da Trupe de Natal e persona-
gens das atrações do Natal Luz. No 
repertório da Orquestra Sinfônica de 
Gramado temas natalinos como Feliz 
Natal, Pie Jesu, Cantique de Natal e 
Carol of the Bells. Atração à parte se-
rão as músicas dos eventos do Natal 
Luz, destaque para Jingle Bell, tendo 
como solistas, Caroline Thoen e Fer-
nanda Guesla.  

A Orquestra Sinfônica de Grama-
do contará com 46 músicos em uma 
hora de concerto. O espetáculo do 
dia 15 de outubro que inicia às 20 ho-
ras é aberto ao público e para assistir 
basta retirar o convite na bilheteria 
do Theatro apresentando o CPF, lem-
brando que as vagas são limitadas.
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Stopassola, coreografia 
de Carla Oliveira e ter-
ceiro lugar, solo infantil, 
modalidade estilo livre, 
com a bailarina Pietra 
Baroni, coreografia de 

Nicolas Rodrigues.
A Academia Neu-

sa Martinotto que de-
senvolve um trabalho 
de excelência na dança 
em Canela há mais de 

31 anos, realizará nes-
te ano o seu tradicional 
Espetáculo de Dança, 
com o tema “Circus”, 
que será nos dias 28, às 
20h e 30min,) 30 de no-

vembro, às 16h, e 01 de 
dezembro, às 16h, no 
Centro de Feiras de Ca-
nela. Os ingressos esta-
rão disponíveis a partir 
do dia 20 de outubro.
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Decoração do 32° Sonho Natal
começa a ganhar as ruas de Canela

O Sonho de Natal 
é um evento que ofe-
rece vários diferenciais 
ao público, entre eles, 
a sua decoração. E o 
trabalho da Fábrica de 
Sonhos para ornamen-
tação das ruas de Ca-
nela para a 32ª edição 
da festa natalina come-
çou na terça-feira (24). 
Toda a montagem esta-
rá finalizada até 25 de 
outubro – um dia antes 
da abertura oficial.

O evento projetou 
uma decoração que 
irá encantar adultos 
e crianças. Bonecos 
lúdicos e iluminação 
integralmente de led 
prometem criar uma 

atmosfera mágica para 
remeter visitantes e 
moradores ao universo 
infantil. Elementos uti-
lizados na edição passa-
da do evento serão rea-
proveitados e instalados 
no Parque do Lago, uma 
das principais áreas de 
lazer do município.

O diretor geral do 
Sonho de Natal, Elias 
da Rosa, destaca que 
a interatividade será a 
principal marca da de-
coração. "O público po-
derá interagir com a or-
namentação, brincando 
com os Papais Noéis, 
duendes, fadas e outros 
personagens", diz.

A praça João Cor-

rêa, no Centro de Ca-
nela, será o coração do 
Sonho de Natal. O local 
receberá diversos ele-
mentos interativos com 
iluminação própria, 
propiciando que as pes-
soas que forem conferir 
as apresentações nata-
linas, que ocorrerão no 
Multipalco, também 
possam aproveitar a de-
coração.

"A proposta é es-
timular o brincar, o 
ser criança, o sonhar, 
o imaginar, o criar, o 
construir brinquedos, o 
fabricar sonhos, trans-
formar o presente e pro-
jetar o futuro" ressalta 
Rosa.
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Ingressos solidários do "Sinergia de Natal
gramadense" podem ser trocados a partir do dia 15

A Secretaria da Ci-
dadania e Assistência 
Social de Gramado vai 
iniciar a troca dos in-
gressos do projeto "Si-
nergia de Natal grama-
dense", a partir do dia 
15 de outubro. As pri-
meiras trocas serão rea-
lizadas nos dias 15, 16 
e 17 de outubro. Serão 
6.800 ingressos de dez 
espetáculos para serem 
trocados pela comuni-
dade de Gramado.

Para a retirada dos 
ingressos será necessá-
rio ter mais de 18 anos 
de idade para assinar o 
termo de responsabili-
dade pela utilização dos 
ingressos e residir ou 

trabalhar em Gramado.
Cada núcleo fami-

liar terá direito a retirar 
até 8 ingressos, "sen-
do apenas uma pessoa 
responsável pela reti-
rada" e será necessário 
também apresentar os 
seguintes documentos: 
Documento com foto 
(cópia e original). CPF 
(cópia e original). Com-
provante de residência 
atualizado (cópia e ori-
ginal). Se não for resi-
dente e domiciliado em 
Gramado, necessário 
apresentar comprovan-
te de emprego formal 
na cidade. Termo de 
responsabilidade pela 
utilização dos ingressos 

preenchido e assinado.

As primeiras trocas 
serão feitas nas seguin-
tes datas e locais:

Para as trocas nos 
dias 15, 16 e 17 de ou-
tubro, será no Salão de 
Festas e Ginásio da Es-
cola Senador Salgado 
Filho - em frente a Es-
cola no bairro Piratini 
no horário das 9h às 17 
horas para os seguintes 
espetáculos:

25/10 – A Lenda do 
Bosque de Natal – 100 
ingressos.

26/10 – Illumina-
tion – 500 ingressos.

27/10 – Desfile A 
Magia do Noel – 1.500 

ingressos.
Trocas do dia 15/10 

– Brinquedos Infantis de 
qualidade, novos e sem 
uso.

Trocas do dia 16/10 
– Vestuário de qualida-
de, novos e sem uso.

Trocas do dia 17/10 
– Alimentos não perecí-
veis.

Os brinquedos su-
geridos são jogo infan-
til, jogo pedagógico, 
bola, boneca, fantoche 
e carrinho. Já no item 
vestuário a sugestão é 
de pantufas ou chine-
lo de pano, chinelos de 
dedo, pijamas adulto e 
infantil e unidades de 
calcinhas, sutiãs e cue-

cas. E no item de ali-
mentos não perecíveis 
a organização sugere 
arroz tipo 1, feijão preto 
tipo 1, leite em pó, café, 
óleo de cozinha e leite 
integral. Em todos os 
itens e produtos é ne-

cessário a apresentação 
da Nota Fiscal.

Dúvidas ou in-
formações podem ser 
obtidas pelo telefone 
3286-4349 com Ana 
ou Ricardo ou Rodrigo 
Paim.
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10° Sabores de Canela 
deixa legado e exemplo

de sustentabilidade
O 10° Sabores de 

Canela foi encerrado 
neste domingo, (06), na 
praça João Corrêa. Após 
o sucesso do primeiro 
final de semana, o 3° Pe-
tit Sabores foi reeditado 
no final de semana que 
passou. O evento ficou 
marcado pela guinada 
de consciência ao aliar 
turismo e sustentabili-
dade. 

Além de boa gastro-
nomia, palestras sobre 
boas práticas ambien-
tais e ações para mini-
mizar a produção de 
lixo pautaram o roteiro 
gastronômico. O coor-
denador do Sabores de 
Canela, Gino Bazzan, 
cita algumas medidas 
tomadas pela organi-
zação para reduzir a 
geração de resíduos. O 
evento trabalhou com 
embalagens comestí-
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veis, biodegradáveis e 
recicláveis. Outra no-
vidade foram os copos 
retornáveis do Sabores 
de Canela, um souvenir 
que o público podia le-

var para casa ou devol-
ver após o uso. 

O lançamento do 
11° Sabores de Canela 
ocorre em 29 de no-
vembro durante o Mé-

rito ACIC. No evento, 
também será lançado o 
livro de Receitas do Sa-
bores e divulgados os 
vencedores do concur-
so Receita de Família.

Canela foi
divulgada na FIT 

Buenos Aires
A cidade de Canela 

esteve representada na 
FIT Buenos Aires 2019 
– Feira Internacional de 
Turismo, realizada nes-
ta semana, na capital 
da Argentina, contando 
com a presença de cerca 
de 100 mil visitantes no 
evento. A marca Canela 
foi divulgada no estan-
de da Embratur – Ins-
tituto Brasileiro de Tu-
rismo, onde um painel 
de led reproduziu ima-
gens das belezas natu-
rais, eventos, parques, 
gastronomia e atrativos 
da cidade. "Recebemos 
diversas autoridades do 
Brasil e da América Lati-
na aqui no nosso estan-
de. Apresentamos a pro-
gramação do 32º Sonho 
de Natal e dos nossos 
eventos, além de pro-
pagar os equipamentos 
e atrativos turísticos do 
município", revela o 
secretário de Turismo e 
Cultura de Canela, Ân-
gelo Sanches.

O prefeito Constan-
tino Orsolin também 
participou da FIT Bue-
nos Aires e ficou encan-

tado com a receptividade 
dos visitantes ao 'Desti-
no Canela'. "É uma feira 
fantástica para concre-
tizar bons negócios. Foi 
feito um grande trabalho 
de divulgação da nossa 
cidade e tenho convicção 
de que a presença de Ca-
nela neste evento gerará 
resultados positivos para 
o nosso turismo", avalia 
o prefeito Constantino 
Orsolin.

AUTORIDADES E 
PERSONALIDADES
Os dois primeiros 

dias da FIT Buenos Ai-
res foram abertos para 
o público em geral e os 
outros dias foram reser-
vados para os profissio-
nais do turismo e roda-
das de negócios. Entre 
as autoridades e perso-
nalidades que passaram 
pelo estande de Canela, 
des taque para o Minis-
tro do Turismo - Mar-
celo Álvaro Antônio; o 
p residente Embratur - 
Gilson Machado e o jor-
nalista correspondente 
internacional, Ariel Pa-
lácios.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Eventos movimentaram 75,5
milhões na economia da região
O Gramado, Ca-

nela Convention & Vi-
sitors Bureau afirma 
que dos eventos rea-
lizados neste ano, 53 
tiveram envolvimento 
da entidade, trouxe-
ram 32.120 pessoas e o 
impacto econômico foi 
de aproximadamente 
75,5 milhões de reais, 
gerando movimenta-
ção na região em pe-
ríodos que geralmen-
te são de pouco fluxo 
turístico. Além disso, 
o Convention Bureau, 
já candidatou o desti-
no para sediar mais de 
40 eventos, sendo 21 
confirmados e mais 27, 
que estão em fase de 
captação.

Para o trabalho de 
captação dos eventos, 
são realizadas visitas 
técnicas com os pro-
motores, que acompa-
nhados pela equipe do 
Convention, visitam 
possíveis locais para 

realização dos congres-
sos e eventos corpora-
tivos. Essa etapa é fun-
damental para que o 
evento seja confirmado 
para a região. Em 2019, 
já foram realizadas 36 
visitas técnicas.

A entidade bus-
ca fortalecer a Região 
das Hortênsias para o 
segmento Mice, traba-
lhando além de Grama-
do e Canela, o municí-
pio de Nova Petrópolis. 
Além de divulgarem a 

região para que o des-
tino receba os eventos, 
até o final do ano, estão 
previstas outras ações 
na agenda do Conven-
tion: um famtour com 
entidades médicas e 
outro com gestores 
de viagens corporati-
vas e organizadoras de 
eventos. Este último 
em parceria com o Fes-
turis e também outras 
atividades voltadas aos 
associados, como um 
bate-papo sobre Mar-

keting Digital, em par-
ceria com a empresa 
Moinho Digital e a festa 
de 20 anos da entidade, 
que acontecerá no mês 
de novembro.

As informações fo-
ram divulgadas pelo 
gerente executivo do 
Convention Luciano 
Gonçalves em um café 
da manhã realizado no 
Mundo a Vapor, em 
Canela, na Serra Gaú-
cha, na manhã deste 
dia 07 de outubro.
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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) ::

2 meses da Maria Helena

A felicidade de Maria
Antonella Andrade Krupp

Esbanjando sorrisos, Vicente Bueno de Souza

Allana Barbosa Mota, 2 meses!

Sorrisão do gatinho Henrique Luísa Port Bassani, 5 meses!

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO
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Fim de semana 
em clima de

oktoberfest na
Estação Campos 

de Canella
A cultura alemã es-

tará em festa na Estação 
Campos de Canella, em 
Canela, neste fim de se-
mana. O complexo tu-
rístico localizado bem 
no coração da cidade 
realiza o Festival da Cer-
veja - Oktoberfest. Músi-
ca, dança e, claro, muita 
cerveja boa estarão pre-
sentes durante os dois 
dias de programação do 
fim de semana. 

No sábado, 12 de 
outubro, às 15h, a ban-
dinha típica alemã Ami-
gos do Horizonte dá o 
ritmo no Largo Benito 
Urbani. Domingo, eles 
retornam às 16h30 de-

pois da apresentação 
do Grupo de Danças 
Folclóricas Alemãs Son-
nenstrahl, de Três Co-
roas, agendada para às 
16h.

Cervejas artesanais 
terão espaço especial 
para oferecer os estilos 
Pilsen, Session APA e 
White IPA. Os valores 
variam entre R$ 8 e R$ 
15 em copos de 300ml, 
400ml e 500ml. 

As atrações cultu-
rais são gratuitas, aber-
tas ao público e acon-
tecem no Largo Benito 
Urbani que estará de-
corado especialmente 
para a programação.
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56 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Francisco Rocha, do Folha de Canela e
Mariana Schumann, do Display Card no
café com Convention que aconteceu no 

Mundo a Vapor.

Empresários caxienses Evandro Mallmann, 
Roberto Deitos Alquati e Júlio César Rapkiewicz 

lançam residencial em Gramado, na Região
das Hortênsias. A saber: Com previsão de

entrega para julho de 2021, este é o 22º
empreendimento dos sócios e mesclará o estilo 

rústico, tradicional na região de colonização 
alemã, com elementos contemporâneos,

prezando pelo requinte e elegância em todos 
os detalhes. O Garten Haus Gramado Prime foi 

projetado pela INZ Projetos.

A equipe do Espaço Aristeu Pires / Autoria Design Vivim Schutt, Liane Weber, Carmen 
Araújo, Bianca Moura e Gabriela Cazenave, receberam convidadas para chá das 5 no
último sábado, com exposição de Susana Mota. 

FOTO: PAULA VINHAS

FOTO: DIVULGAÇÃO

A graça das marionetes no 31º Festival de
Bonecos de Canela. Os clássicos bonecos

movidos por fios se destacam na programação 
que movimentará a cidade de 17 a 20 de

outubro. Na foto, Andrea Cóndor Guevara.

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

Igor e Eveline Becker levaram a pequena 
para uma experiência sustentável do 

evento Sabores do Canela.

FOTO: GIULIA SECCO

FOTO: FERNANDO DAI PRÁ

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: CLEITON THIELE

Nota: No próximo dia 19, não perca o exclusivo jantar Franco-Árabe no
restaurante Vatel. O Chef residente Gabriel Simões e o Chef convidado Jardel Hay,

criaram um cardápio exclusivamente montado para esse dia com o melhor dos dois mundos.
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FOTO: VALDEIR LIMA

A linda boneca Izadora
de Oliveira, 4 aninhos!

Gauchinho Benjamin cheio de estilo

FOTO: CAMILA DEDÉ FOTOGRAFIAS

A Tamires,
completou

seus 18 anos

Letícia e
Thomas

com todo
esse amor

envolvido.

Em uma linda festa no 
Alpen Kids, Sara Ramos 
Horn comemorou seu 1 
aninho com os papais 
Marcone e Bruna.

Que gostosura do
Heitor, de 5 meses.

Papais Rafael
e Rita e manos
Eduarda e João
ansiosos pela
chegada da Lívia!

FOTO: CAMILA DEDÉ FOTOGRAFIAS

FOTO: CAMILA DEDÉ FOTOGRAFIAS

FOTO: STUDIO FLASHTOP

FOTO: JENIFER LAUFFER

FOTO: CAMILA DEDÉ FOTOGRAFIAS



> Edital de Casamento nº 6210 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: ANDERSON RAFAEL MEYER, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, artesão, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Godofredo 
Raymundo, nº 330, Bairro Eugênio Ferreira, nesta 
Cidade e SAMARA OLIVEIRA DA SILVA, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de Gramado, caixa, 
solteira, domiciliada e residente na Rua Godofredo 
Raymundo, nº 330, Bairro Eugênio Ferreira, nesta Ci-
dade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 09 de Outubro de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta
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Existe um foco claro em trabalho e 
é importante agir com responsabi-
lidade e compromisso em tudo que 
fizer. Tente levar em consideração 
as ideias dos outros, mas sem abrir 
mão dos planos que você já traçou 
para si mesmo. Possibilidade de 
estruturação de coisas importantes.

É fundamental olhar para frente 
e planejar. Observe os detalhes de 
tudo que fizer pelo caminho. Tenha 
planos realistas, mas sem deixar 
de sonhar e imaginar o futuro que 
você gostaria de ter. Boa semana 
para planejar viagens e se organizar 
para que elas sejam possíveis.

O céu da semana pode trazer desa-
fios e mudanças, mas é sua chance 
de ter mais estrutura e seguir por 
um caminho mais seguro e eficien-
te. Importante se divertir e estar com 
pessoas queridas para lidar com mais 
leveza com tudo que vier pela frente. 

A semana pede uma profunda reflexão 
sobre suas relações. O quanto você 
cumpre seus compromissos e o quanto 
as pessoas estão do seu lado para o que 
der e vier. Você pode se conscientizar 
do quanto não existe relação perfeita, 
mas percebendo melhor as qualidades 
e defeitos em cada uma delas.

Olhe com mais dedicação ao que é 
mais importante e comece a sema-
na pelas prioridades. Cuide bem 
da sua saúde e ao menor sinal de 
stress ou qualquer outro problema, 
pense em diminuir o ritmo e cuidar 
melhor de você. 

É importante se levar mais a sério. 
Ainda que para isso você precise 
diminuir o ritmo. Conversas com 
amigos importantes podem te 
ajudar. E se divertir também pode 
garantir a leveza necessária para 
encarar assuntos tão importantes 
de um jeito tão responsável.

Algum assunto de família pode 
chamar sua atenção. Tente ser mais 
eficiente e prático ao lidar com isso, 
sem sofrer além do necessário. É um 
bom momento para repensar estru-
turas, metas e prioridades. O céu 
também pede mais atitude ousadia 
em tudo que fizer.

Cuidado com as palavras. Você
pode ter algum tipo de dificuldade 
nesse sentido, ao falar alguma coisa 
de forma dura ou sincera demais. 
É hora de ir se preparando para o 
novo ciclo que começa em algumas 
semanas: olhe para dentro e pense 
sobre sua vida.

Sua vida financeira pede mais aten-
ção e, gastar, só se estiver dentro do 
seu orçamento. É um céu impor-
tante para avaliar ganhos e perdas 
dos últimos tempos, assim como 
desafios e recursos. Um momento 
propício ao autoconhecimento e 
bom para estar com amigos.

As coisas podem parecer mais difí-
ceis para você neste momento. Mas 
você também pode ter bons resulta-
dos do que já faz de um tempo para 
cá. É aquela clara percepção do que 
está e do que não está dando certo. 
Seja como for, não desanime.

Você pode sentir um peso interno 
e é importante olhar para isso e 
resolver suas questões emocionais 
e também os assuntos do passado. 
Um bom momento para olhar para 
o futuro com mais otimismo e de-
terminação, mas dando passos mais 
lentos.

Conversar com amigos pode ajudar 
a pensar quais são as metas mais 
apropriadas para o momento. É 
importante olhar para o futuro com 
mais certeza do que você quer. Para 
isso, talvez seja necessário repensar 
prioridades e mudar a rota. Não 
tenha medo de fazer esses ajustes.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6208 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: DIEGO BICCA ALVES, natural 
deste Estado, nascido na Cidade de Porto Alegre, at-
endente, solteiro, domiciliado e residente na Rua Fe-
lisberto Soares, nº 54, Centro, Apto. 307, nesta Cidade 
e PRISCILA DREIER, natural do Estado do Paraná, 
nascida na Cidade de Marechal Cândido Rondon, 
vendedora, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Felisberto Soares, nº 54, Centro, Apto. 307, nesta Ci-
dade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 04 de Outubro de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

> Edital de Casamento nº 6209 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar: GUILHERME PACHECO 
MARQUES, natural do Estado de Santa Catarina, nas-
cido na Cidade de São Lourenço do Oeste, repositor, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua dos Gravatás, 
nº 108, Bairro Vila do Cedro, nesta Cidade e CARLA 
BEATRIZ PIRES CONÇALVES, natural do Estado de 
Santa Catarina, nascida na Cidade de Galvão, recre-
acionista, solteira, domiciliada e residente na Rua do 
Gravatás, nº 108, Bairro Vila do Cedro, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma 
da lei.

Canela, 07 de Outubro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

• Comunicamos o falecimento do Sr.
Sérgio Ironei da Luz Athaide, aos 60 anos, 
residente na cidade de Canela. Seu corpo
foi velado na capela 01 do Centro, e o
sepultamento dia 06/10/2019 no Cemitério 
Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr
Valdomiro de Oliveira, aos 58 anos,
residente na cidade de Canela. Seu corpo
foi velado na capela 02 do São Lucas, e o
sepultamento dia 10/10/2019 ás 15:00 no 
Cemitério do Banhado Grande.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Renato
Santos, aos 73 anos, residente na cidade de
Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do
Cemitério  Ecumênico Parque das Araucárias,
e o sepultamento dia 08/10/2019 ás 17:00
no Cemitério Municipal de Canela.

JOSÉ CARLOS ROSSETTI 
CPF: 362.413.000-59 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela 
a Licença prévia para empreendimento misto, locali-
zado na Rua Batista Luzardo, nº 275, Bairro Centro, 
Canela-RS  Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

Canela, 09 de outubro de 2019.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

(54) 3282.6625
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 56

AAOP
TRANSCENDER

GERADOREME
CAROEAOM
NNRAMACIO

BIJULEIRS
CONSENSUAL
OSINTATI
DDENTROIT

PERITOSPICE
SEXOVALOR

HOLANDESAA
MEIRARIR

NOADAEI
ATROMORENO

BIOSSENSORES

Afluente
do Reno,
nasce nos

Alpes

Apoio para
o santo na
procissão

Tonali-
dade de
marrom

Amigáveis;
afetuosas

Aparelho
que produz

energia
elétrica

Sensação
procurada
pelo desa-

nimado

Nome 
do mono-
grama de
"Maria"

Adjetivo
com que

se iniciam
cartas

Um, em
espanhol

Tipo de
colchão i-
nadequado
à coluna

Rafael
Sanzio,
pintor

italiano

Bolo de
massa de
tapioca
(cul.)

Tipo de
divórcio 

com menos
burocracia

Dica, para
a fala, no

Teatro

Jacques
(?),

cineasta
francês

Aquele 
que emite
parecer
técnico

Coluna
vertical de
uma cons-

trução

Proibição
no voto de
castidade

Título ne-
gociável
na Bolsa

Moeda do
comércio
de Tóquio

Gênero 
de vaca
leiteira

Forma de
piercing

usado por
jovens

(?) at
Work,

banda aus-
traliana

Manifestar
alegria

Dispositi-
vos como
o medidor
de glicose

Indivíduo
de cor

trigueira

Jabuti, Camões e
Machado de Assis
O regime político

oposto ao totalitário

Norma
Harmonia; 
reciproci-
dade (fig.)

Acordos

Ser supe-
rior a; ir
além de

Profissio-
nal que prepara o
equipamento para

apresentação de uma
banda

Na parte
interna

A umidade
da noite

Tempero,
em inglês
Cervídeos

velozes

Raiva

Cidade
cearense 

Lúgubre;
medonho

Gemido;
lamento

A hora canônica na
liturgia católica

2/un. 3/men. 4/biju — ocre. 5/spice. 8/arranjos. 12/biossensores.

SÚMULA DE EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

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

EDITAL LOGRADOURO TRECHO LEI MUN.

72/2019 RUA MATHILDES
ESTEVES VELHO

Entre as Ruas José Joaquim
Velho e José Joaquim Raymundo.

3.871/2017

73/2019 RUA JOSÉ
JOAQUIM VELHO

Entre as Ruas Padre Cacique
e Aquidaban

3.873/2017

74/2019 RUA DOM JOÃO VI Trecho entre as Ruas Sete de
Setembro e Laura Montenegro.

4.057/2018

75/2019 RUA DOM PEDRO I Trecho entre as Ruas São
João e Laura Montenegro.

4058/2018

76/2019 RUA LAURA
MONTENEGRO

Trecho entre as Ruas Portugal
e Londres.

4059/2018

77/2019 RUA LONDRES Trecho entre as Ruas Portugal
e Laura Montenegro.

4060/2018

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

Canela, 11 de Outubro de 2019.
Constantino Orsolin

Prefeito Municipal

Crianças começam
a ser vacinadas contra
o sarampo em Canela
A Campanha Na-

cional de Vacinação 
contra o Sarampo, em 
Canela, teve início se-
gunda-feira (7). Nesta 
primeira fase, o público
-alvo são as crianças de 
6 meses até 4 anos, 11 
meses e 29 dias, e é pre-
ciso que os pais levem 
a carteira de vacinação 
das crianças.

As doses são apli-
cadas nas unidades de 
saúde: Canelinha, Santa 
Marta, Leodoro de Aze-
vedo, São Luiz e Centro 
Materno Infantil. O ho-
rário de atendimento, 
em todas as UBS, é das 
7h15 às 11h30 e das 13h 
às 16h30.

Será aplicada a va-
cina da tríplice viral 
(sarampo, rubéola e 
caxumba), além de re-
visada a carteira de va-
cina. Se necessário, a 
criança receberá mais 
um reforço do sarampo, 
tudo para evitar que, a 
exemplo de várias loca-
lidades pelo país, Cane-
la não tem muitos casos 
da doença.

A Secretaria Muni-
cipal da Saúde informa 
que não haverá vaci-
nação na zona rural 

devido ao registro da 
vacina ser obrigatório 
no Sistema de Registro 
de Vacinas do Ministé-
rio da Saúde, que hoje 
é informatizado e deve 
acontecer concomitan-
temente à aplicação.

O dia D da campa-
nha será em 19 de ou-
tubro, quando as UBS 
(menos a Central) es-
tarão abertas das 8h ao 
meio-dia e das 13h às 
16h. "A participação da 
população elencada na 
campanha é de extre-
ma importância, pois 
é com a vacinação que 

evitamos o retorno de 
doenças e ficamos imu-
nizados. Essa estratégia 
busca a vacinação in-
discriminada de toda 
a população elencada 
ou com esquemas de 
vacinação incomple-
tos, visando melhorar 
as coberturas vacinais 
e assim manter contro-
ladas, eliminadas ou 
erradicadas as doenças 
imunopreveníveis", diz 
a enfermeira Magali 
Dell Valle Cavinato, da 
Vigilância Epidemio-
lógica da Secretaria da 
Saúde de Canela.
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PROCURO uma pessoa 
para cuidar de uma 
senhora idosa em tempo 
integral. Interessados 
entrar em contato: (54)
98103.5329
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VENDO Máquina de 
Fazer Telas. R$ 5 mil à 
vista. Motor Caracol e 
todas as ferragens.
Mais informações:
99197.2789.

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

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

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

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

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

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

Casa comercial nº443, 
aproximadamente 150m², 03 
salas grandes, 02 banheiros, 
cozinha, área de serviço, 
garagem. Aceita reformas e 
propostas. Localizada Rua 
Visconde de Mauá, Centro. 
Aluguel R$7.000,00 (nos 6 
primeiros meses) + taxas.

Casa nº245, mobiliada com 
móveis sob medidas, área pri-
vativa de 130m²,  02 suítes, 
01 Master com sacada, sala 
de estar, sala de jantar, bar, 
escritório, cozinha, área de 

serviço, garagem para 03 car-
ros com churrasqueira,  ba-

nheiro, lavabo, cozinha, área 
de serviço, hall de entrada, 

pátio cercado, jardim, portão 
eletrônico e monitoramento. 

Localizada na Avenida das 
Américas, Palace Hotel. Alu-

guel R$2.800,00 + taxas.

VAGA PARA SECRETÁRIA. Empresa com
sede em Canela/RS, possui vaga para

secretária. Necessário conhecimento em
informática. Enviar currívulo para o e-mail:

eapasecretaria@gmail.com

Depósito comercial subsolo, 
depósito amplo. Localizado 
na Rua Ernani Kroeff Fleck, 
521, São José. Aluguel 
R$1.000,00 + taxas.

Apartamento nº 25, mobilia-
do, 01 dormitório, sala e cozi-
nha, banheiro, sem garagem. 
Localizado na Rua Papa João 
XXIII, n° 95, Centro. Aluguel 
R$1.100,00 mais taxas.

Apartamento nº15, 01 dormi-
tório, sala e cozinha conjuga-
das, banheiro, sem garagem. 
Localizado na Rua Papa João 
XXIII, n° 95, Centro. Aluguel 
R$1.050,00 + taxas.



mensalidades e da par-
ticipação em eventos 
é reinvestido no setor 
de gastronomia e nos 
associados. Um desses 
investimentos foi fei-
to recentemente com 
a contratação de dois 
profissionais para am-
pliar a divulgação do 
Festival de Cultura e 
Gastronomia de Grama-
do. Ale Guerra, jornalis-
ta, criador do Cuecas 
na Cozinha, primeiro 
blog de gastronomia 
do País, e Janice Pra-
do, relações públicas, 
fotógrafa e sommelier. 
Além da participação de 
ambos na cobertura do 
evento, eles realizaram 
um curso de oito horas 
que teve como tema 
“Comunicação digital e 
fotografia para celular”, 
para os associados da 
Abrasel Hortênsias.

DIVULGAÇÃO
ESTRATÉGICA
A contratação dos 

profissionais na área 
de comunicação foi es-
tratégica. “Apesar de já 
ter completado 11 anos, 
o Festival de Cultura e 
Gastronomia ainda não 
se consolidou como um 
indutor de turismo. Por 
isso, entendemos que é 
muito importante in-
vestirmos em alguém 
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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.

11° FESTIVAL
DE CULTURA E 
GASTRONOMIA
A 11ª edição do Fes-

tival de Cultura e Gas-
tronomia de Gramado 
foi realizada de 05 a 22 
de setembro e reuniu 
22 restaurantes, cinco 
vinícolas/importadoras 
e cinco cervejarias. Fo-
ram 18 dias de evento 
no qual o público pode 
provar os pratos apre-
sentados no espaço 
montado na Rua Pedro 
Benetti e na Praça Ma-
jor Nicoletti, no Centro 
da cidade. Neste ano 
o homenageado foi o 
Chile, que esteve muito 
bem representado atra-
vés de vinícolas e chefs 
dos melhores restau-
rantes daquele País.

PARCERIA
NA EXECUÇÃO
Realizado pela Gra-

madotur, o Festival de 

Cultura e Gastronomia 
tem a Abrasel como 
parceira na sua execu-
ção. Isso inclui a gestão 
financeira (venda de tí-
quetes, fechamento do 
caixa e pagamento dos 
restaurantes), a curado-
ria dos pratos, além da 
aproximação com chefs 
e vinícolas convidadas. 
Também cabe a Abrasel 
a organização no que 
compete a segurança, 
limpeza, programação 
cultural, parcerias com 
o Senac e a UCS na Co-
zinha Experimental e a 
realização de sete Fes-
tins, que são jantares 
especiais que aconte-
cem em alguns restau-
rantes da cidade duran-
te o evento. “Estamos 
muito satisfeitos com o 
resultado do evento, pois 
considerando que esta-
mos em um ano difícil, 
tivemos um crescimento 
de 25% em vendas e um 
repasse de 750 mil reais 
aos associados e parcei-
ros”, revela Felipe An-
dreis.

PRESENÇA DOS
JORNALISTAS
ALE GUERRA E
JOSIMAR MELLO
A Abrasel é uma 

entidade sem fins lu-
crativos, então o valor 
arrecadado através de 

Carolina Moras, Josimar 
Mello e Felipe Andreis

Diretoria e equipe da Abrasel.
Eleita em fevereiro de 2019 através de chamada única, a diretoria da 

Abrasel Hortênsias para o triênio 2019-2021 tem como objetivo principal o 
fortalecimento das relações com os associados.

CONSELHO ADMINISTRATIVO ABRASEL:
Presidente: Felipe Andreis; Conselheiros Titulares: Carolina Moras, Ro-

nildo Barth, Jader Zuquieri, Mariane Onraet, Graziela Franzen e Rafael Castel-
lo. Conselheiros Suplentes: Rafael Peccin e Gustavo Wiesel

CONSELHO FISCAL:
Presidente: Angelita Foss Ecker. Conselheiros Titulares: Pedro Andreis e 

Josiani Schmitt. Conselheiros Suplentes: Vanderlei Ecker e Idacir Cardoso
EXECUTIVO:
Alberto Ecker – Seu papel consiste em executar todas as diretrizes defini-

das pela diretoria, colocando em prática tudo o que compete a entidade, seja 
através de definições vindas da Abrasel Nacional ou as tomadas pela Seccio-
nal RS. Também gerencia as redes sociais da entidade, que têm um cunho 
institucional.

RELAÇÕES PÚBLICAS:
Carla Leidens – Seu trabalho é de conexão, de relacionamento, construin-

do ações estratégicas, reforçando e zelando pela marca Abrasel Hortênsias.

que tenha um alcance e 
visibilidade para proje-
tar o nosso evento para o 
centro do País, buscando 
colocá-lo em evidência 
no circuito nacional tu-

rístico-gastronômico”, 
explica Felipe Andreis. 
A Abrasel ainda investiu 
na vinda de outro con-
vidado especial. O jor-
nalista Josimar Mello, 

que escreve na Folha de 
São Paulo e é crítico de 
gastronomia há mais de 
30 anos, também veio 
conhecer o Festival.
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SKY HOTÉIS – ADMINISTRADORA LTDA.
33.540.018/0004-88

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Gramado a Renovação da Licença de Opera-
ção, para a atividade de Hotel localizado na Rua Acácia Ne-
gra, n°700, Avenida Central, Gramado/RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

(54) 3282.6625

COMUNICADO DE CONSULTA PÚBLICA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PARA DATACENTER

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANELA, por meio 
da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agri-
cultura, comunica aos interessados que realizará CONSULTA 
PÚBLICA, objetivando colher da sociedade civil contribuições 
para o aprimoramento dos documentos que informam Pregão 
acima indicada.

Os interessados poderão consultar o Termo de Referência 
a partir do dia 14 de outubro de 2019, no seguinte endereço 
eletrônico: www.canela.rs.gov.br

As sugestões, opiniões ou críticas deverão ser feitas por 
escrito e deverão ser dirigidas ao Departamento de Moderni-
zação e Tecnologia da Informação, de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 11h e das 13h às 16h30min, até o dia 18 de outubro 
de 2019, acompanhadas de identificação do interessado, de-
vendo ser encaminhadas: (a) com solicitação de confirmação 
de recebimento, para o endereço de e-mail dmti@canela.rs.
gov.br ou (b) fisicamente, mediante protocolo no Departamen-
to de Modernização e Tecnologia da Informação (DMTI), Rua 
Dona Carlinda, 455, Centro – Canela/RS.

É obrigatório o encaminhamento de arquivo editável em 
Planilha Eletrônica (Excel ou Calc), com as questões formu-
ladas, devendo ser informado o(s) item(ns) do Termo de Re-
ferência, ao(s) qual(is) o questionamento se refere, seguindo 
Modelo para Contribuições à Consulta Pública, as quais serão 
publicadas juntamente com o resultado de sua análise no site 
do município.

Serão desconsideradas as manifestações que não digam 
respeito ao presente certame ou que tenham sido formuladas 
de forma distinta da estabelecida neste Comunicado.

Canela, 10 de outubro de 2019.

Luciano do Nascimento de Melo
Secretário Municipal de Governança,

Planejamento e Gestão

Ofício SMGPG/DLC n.º 369/2019

O Prefeito  de Canela/RS,  no uso de suas atribuições le-
gais,  informa a publicação dos seguintes editais:

Suspensão do Pregão Presencial 45/2019 - Contratação  
dos serviços, pessoal e equipamentos, para separação, tria-
gem e comercialização dos seletivos recicláveis.

Suspensão do Pregão Presencial 46/2019 -  Contra-
tação dos serviços de transporte com recipientes estanques 
para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos 
gerados a partir dos procedimentos coleta e processamento 
dos resíduos.

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

Suspensão do Pregão Presencial 48/2019 - Contrata-
ção dos serviços de empresa especializada para execução da 
coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos recicláveis, orgâ-
nicos compostáveis e rejeitáveis, especiais e verdes, gerados 
no município de Canela e disponibilização de 100 contêineres.

Credenciamento 04/2019 – Credenciamento de empre-
sas para prestação de serviços médicos de oftalmologia, vi-
sando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde 
– SUS.

Os editais  estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, 
informações poderão ser obtidas no Departamento de Licita-
ções e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, atra-
vés do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do  e-mail 
licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 10 de outubro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO
TEMPORÁRIO PARA A FUNÇÃO PÚBLICA DE  CAIXA

Conforme Edital nº 55/2019, estarão abertas inscrições 
aos interessados em contrato administrativo de serviço tem-
porário, para 3 (três) vagas para a função pública de CAIXA, 
conforme Lei Municipal nº 4.349/2019, de acordo com o que 
segue:

Período de inscrições: de 21 a 25 de outubro de 2019.
Horário: das 8h às 11h e das 13h às 16h30min.
Local:  Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, Rua 

Rodolfo Schlieper, nº 128 - Casa 2 – Centro.
Requisitos para inscrição: idade mínima de 18 anos; origi-

nal e cópia (ou cópia autenticada) do documento de identidade 
que mereça fé pública; original e cópia (ou cópia autentica-
da) do comprovante de conclusão do Ensino Médio; atestado 
médico no que couber, para candidatos portadores de defi-
ciência nos termos dos art. 14 a 17 do Decreto Municipal nº 
7.507/2016.

Forma de seleção: prova de títulos, devendo atingir pon-
tuação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do máximo 
atribuído aos títulos para ser aprovado, conforme Anexo I e II 
do Edital e que deverão ser apresentados somente no ato da 
inscrição.

Remuneração mensal e carga horária: vencimento bási-
co de R$ 2.306,01, 20% sobre o vencimento como auxílio para 
diferença de caixa e mais R$ 18,00 por dia trabalhado a título 
de auxílio-alimentação; carga horária de 40 horas semanais.

O Edital na íntegra encontra-se publicado no mural da Pre-
feitura bem como no site: www.canela.rs.gov.br,  em Publica-
ções Legais > Contratos temporários – DGP.

Em 11/10/2019
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Bola 8 lidera Primeira
de Futsal com folga

Na última segun-
da-feira (07), foi dis-
putada a 6ª rodada da 
Primeira Divisão do 
Campeonato Munici-
pal de Futsal. Abrindo 
a rodada, o Oito e Meia 
bateu o Manipulados 
da Serra por 2 x 1, Die-
go (2) marcou duas ve-
zes, garantindo a vitó-
ria. Guilherme Lopes 
(1), um dos artilheiros 
do torneio foi o respon-
sável por diminuir para 
o Manipulados.

Na segunda parti-
da da rodada, o Tequila 
mostrou força ao golear 
o Nova Era Futsal por 4 
x 1. William (2) foi des-
taque, responsável por 
dois gols, Francisco (1) 
e Guilherme (1) com-

pletaram o placar. O 
Nova Era chegou ao gol 
de honra com Andinho 
(1).

Na quarta-feira 
(09), foi a vez do líder 
invicto Bola 8 dar show. 
A vítima da vez foi o 
Rio Branco, que nada 
pode fazer para parar 
o poderoso ataque da 
equipe adversária. Es-
poleta (6) surpreendeu 
com seu desempenho, 
marcando um hat-trick 
duplo, Nenê (1), Clei-
ton (1), e Mateus (1) fe-
charam a goleada de 9 x 
2. Kauê marcou os gols 
do Rio Branco.

Na segunda partida 
da 7ª rodada, o Mani-
pulados voltou a vencer 
na competição, desta 

vez batendo o Nova Era 
por 4 x 2. Guilherme Lo-
pes (3) marcou um Ha-
t-trick, assegurando a 
vitória para sua equipe, 
Alexander (1) fechou o 
placar. Os gols do vice 
lanterna, Nova Era, fo-
ram marcados por Tatu 
(1) e Lucas Mattos (1).

Na próxima segun-
da-feira (14) acontece a 
8ª rodada da competi-
ção. A primeira partida 
da rodada é entre o vi-
ce-líder Tequila contra 
o lanterna Rio Branco. 
Logo após, Mercado Ti-
ririca e Oito e Meia fe-
cham a rodada.

Classificação
P Equipes J PG
1º Bola 8 Futsal 4 12
2º A.A. Tequila 4 8
3º Oito e Meia 3 7
4º Manipulados da Serra 5 6
5º Mercado Tiririca 4 4
6º Nova Era Futsal 4 1
7º Rio Branco Futsal 4 1

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO:

Toque de Letra A e
Gênios da Bola dividem

liderança do sub-13
No último sábado 

(05), foi disputada mais 
uma rodada do Cam-
peonato Municipal de 
Futsal Sub-13. Abrindo a 
rodada, o EducaEsportes 
bateu o Gaúcho por 3 x 1, 
desta forma, o Educa se 
mantém na 3ª colocação, 
3 pontos atrás dos líderes. 
Na segunda partida, o 
Toque de Letra A, líder do 
torneio, atropelou o Dan-
te Bertolucci por 16 x 0. O 
Toque de Letra se man-
teve na lidenraça com 12 
pontos, a equipe é supe-

rior a equipe do Gênios 
da Bola em saldo de gols. 
Em confronto na parte de 
baixo da tabela, o Leodo-
ro de Azevedo conquis-
tou sua primeira vitória 
ao bater o Guerreiro por 
9 x 2, o Guerreiro se man-
tém na vice-lanterna.

Fechando a rodada, 
o Gênios da Bola bateu 
o Toque de Letra B por 
3 x 1, mantendo o 100% 
de aproveitamente e di-
vidindo a liderança do 
campeonato com o To-
que de Letra B.

Femme e Antes do Bar saem
em vantagem na semifinal

do Municipal Feminino
Na última sexta-fei-

ra (04), foram disputa-
das as partidas de ida do 
Campeonato Municipal 
de Futsal Feminino. A 
primeira partida foi en-
tre Femme e Donna, 
diferente do que foi na 
fase de grupos, o Fem-
me quebrou a invenci-
bilidade que o Donna 
trazia. A equipe venceu 
por 2 x 0, com Kariny 
marcando dois gols.

Na segunda parti-

da da semifinal, o Antes 
do Bar goleou o Athléti-
cas por 5 x 0, Gabriela e 
Larissa marcaram duas 
vezes cada, Ana Cristina 
foi responsável por fe-
char o placar.

As partidas de volta 
acontecem hoje à noite, 
abrindo as disputas, a 
equipe do Donna ten-
ta a recupeção contra a 
equipe do Femme, em 
seguida, a Athléticas en-
frenta o Antes do Bar.
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Instituto Hemitrias Salagil participa 
da Rústica do Circuito Sesc

No último domingo 
(06), o Instituto Hemi-
trias Salagil participou 
da Rústica do Circuito 
Sesc em Gramado. A 
equipe IHS foi destaque 
na competição.

Na categoria in-
fantil de 10 a 12 anos, 
Inácio Freitas Velho 
conquistou o segundo 
lugar. Na sua categoria, 
de 13 a 15 anos, Antony 
Gabriel, chegou na pri-
meira colocação e Ro-
ger Oliveira terminou 
em quinto lugar.

No adulto femini-
no, na prova de 3 quilô-
metros, Andressa Klein 
terminou a prova na 
sexta colocação depois 
de 14 anos afastada das 

pistas.
No adulto masculi-

no, o professor Gilberto 
venceu na prova dos 3 
quilômetros. Nos mes-
mos 3 kms, o recordista 

de vitórias do infantil no 
RS e vencedor da prin-
cipal prova do Uruguai, 
em Montevideo, foi o 
quarto geral e o vence-
dor da sua categoria, de 

20 a 29.
Na prova dos 5 

quilômetros, Edmilson 
Cruz foi o quinto termi-
nou na quinta posição 
da sua categoria.
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Atletas canelenses
conquistam pódios
em competição de

Mountain Bike
Aconteceu na cida-

de de São Francisco de 
Paula nos dias 27, 28, e 
29 de setembro a Three 
Race Bike Ultramara-
thon em sua terceira 
edição. Uma das provas 
mais duras de estágios 
de Mountain Bike do 
Sul do Brasil, recebendo 
atletas de 4 paises.

Foram 3 dias de 
prova totalizando 
170km com aproxima-
damente 4 mil em Al-
tímetria acumulada, 
passando por rios, bar-
ragens, e muitas trilhas 
de nível técnico, que 
exigiram muita resis-
tência dos atletas.

Os atletas da cida-
de de Canela, Dimas 
Bohrer e Carolina de 
Souza Pinto, partici-
param da prova e con-
seguiram alcançar o 5° 
lugar em duplas mistas.

Vice-campeã
da Copa Soul RS
Já nos últimos dias 

5 e 6, na cidade de Gari-

baldi, aconteceu quarta 
e última etapa da Copa 
Soul de Mountain Bike. 
A atleta canelense Ca-
rolina de Souza Pinto, 
recebeu o título de vice 
campeã do campeona-
to na sua categoria Sub 
30 e terceiro lugar na 
última etapa, resultado 
de muito treino e dedi-
cação.

Foi uma prova dura 

e intensa. Devido às for-
tes chuvas o terreno tor-
nou a pilotagem ainda 
mais desafiadora, com 
52 km de pura trilha, a 
etapa mais desafiadora 
do ano.

Carolina desta-
ca que “foi a primeira 
vez que participo deste 
campeonato nas quatro 
etapas, e estou muito 
feliz com o meu desem-

penho e resultado, este 
ano tem sido desafiador 
e de grandes experiên-
cias, e ano que vem de-
sejo trazer para Canela 
o título do campeonato 
Gaúcho, que será meu 
foco maior para 2020”.

Carolina também 
agradeceu a equipe Ser-
ra Bikers e Bikers Pub e 
todos os seus apoiado-
res.

Carolina e Dimas, à direita do pódio

FOTO: DIVULGAÇÃO

Líder isolado
no sub-09, Toque
de Letra A vence 

mais uma
No último sábado 

(05) foi a vez da guriza-
da entrar em quadra. 
Abrindo a rodada, o 
Guerreiro goleou o To-
que de Letra B por 6 x 0, 
com a vitória, a equipe 
chega a 6 pontos e ter-
mina a rodada na 4ª po-
sição. O líder da compe-
tição, Toque de Letra A, 
venceu mais uma, a víti-
ma da vez foi o Leodoro 

de Azevedo. A equipe 
que é o segundo colo-
cado teve dificuldades 
para enfrentar o Toque 
A, a partida terminou 
em 5 x 3.

Fechando a roda-
da, o C.F.A. Rico bateu o 
Educa Esportes por 5 x 
2, desta a forma a equi-
pe chega a 3ª colocação, 
com os mesmo 7 pontos 
do Leodoro de Azevedo.

Brigada de Canela
realiza sonho de 
menino que quer 

ser policial
Durante a semana, 

uma moradora do Bair-
ro Santa Marta, em Ca-
nela, ligou para a Briga-
da Militar dizendo que 
seu filho de cinco anos 
é muito fã da polícia e 
que o menino sempre 
diz que quando crescer 
será Policial Militar. 

A mãe disse que no 
próximo domingo será 
o aniversário dele, mas 
na quarta-feira faria um 
bolo para comemorar 
e seria uma surpresa 
grande se a guarnição 
pudesse passar para 
cumprimentá-lo. 

Durante o patru-
lhamento na tarde de 
quarta-feira (9), a via-
tura passou na casa do 
David levando os pa-
rabéns de toda a tropa 
pelo seu aniversário e 
um presente: um carro 
de polícia. 

A Soldado Fátima 
relata que foi gratifi-
cante ver a alegria do 
menino: “Fico muito 
feliz quando recebo um 
carinho de uma criança, 
que acredita e confia na 
Polícia, e saber que ele 
quer ser policial me dei-
xa mais feliz ainda”.
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Traficante é preso em
flagrante na Rua João

Pessoa, em Canela
A Polícia Civil de 

Canela realizou mais 
uma ação de combate 
ao tráfico de drogas nes-
ta segunda (7), à noite. 
Em buscas realizadas 
em um ponto de venda 
de drogas na Rua João 
Pessoa, no centro da ci-
dade, um traficante foi 
preso em flagrante. Em 
sua residência, agentes 
da Seção de Investiga-
ção apreenderam bu-
chas de cocaína prontas 
para venda a usuário, 
maconha, dinheiro e 
uma pistola de plástico.

O criminoso, que 
possui antecedentes 
policiais, foi preso em 
flagrante por tráfico de 
drogas e encaminhado 
ao Presídio Estadual de 
Canela.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 
de Canela, referiu que 
se trata de distribuidor 
de drogas integrante de 
grupo criminoso de Ca-
nela que se encontra em 
investigação.

A prisão é desdo-
bramento da Operação 
Rato do Banhado, de-
sencadeada pela Polícia 
Civil em Canela no mês 

Foram apreendidas cocaína, maconha e uma pistola de plástico

Prisão é desdobramento da
Operação Rato do Banhado

FO
TO

S
: R

E
P

R
O

D
U

Ç
Ã

O
/

D
P

 C
A

N
E

L
A

de junho. Na semana 
passada, um dos líderes 
do grupo foi preso no li-
toral, em representação 
de prisão preventiva 
realizada pelos policiais 
canelenses.

A ação policial in-
tegra a Operação Anjos 
da Lei, da Delegacia Re-
gional de Gramado, que 
tem por objetivo o com-
bate ao tráfico e uso de 
drogas nas imediações 
de escola. O ponto de 
tráfico fechado na noi-
te desta segunda-feira 
ficava próximo à Escola 
Luíza Corrêa, no centro 
da cidade.

Jovem desmaia
e fica pendurado

a 70 metros de
altura em torre

de telefonia
Um homem de 20 

anos ficou pendurado 
a uma altura de 70 me-
tros enquanto realizava 
manutenção em uma 
torre de telefonia. O fato 
aconteceu na tarde des-
ta quarta (9), por volta 
das 15h, na Rua João 
Azevedo, no bairro São 
Rafael.

Ele trabalhava na 
troca da rede 3G para 
4G da Tim, quando pas-
sou mal e ficou suspen-
so pelos equipamentos, 

fato que se chama sín-
drome da suspensão 
inerte, quando não se 
sente os movimentos 
das pernas. Um colega 
que estava na torre au-
xiliou o rapaz, enquanto 
os que trabalhavam no 
solo acionaram os bom-
beiros.

Os bombeiros uti-
lizaram técnica de ra-
pel para descer o rapaz, 
que foi encaminhado ao 
Hospital de Caridade de 
Canela.

FOTO: FILIPE ROCHA

Policial Civil de folga
salva homem em surto

Um policial civil de 
folga foi surpreendido 
ao passar pela estrada 
ERS-235, em Canela, na 
noite do último domin-
go (06), quando perce-
beu que, no meio da 
via, havia uma pessoa 
deitada. Inicialmente, 
o policial acreditou tra-
tar-se de um animal, 
não visualizando com 
detalhes em razão da 
baixa luminosidade na-
quele trecho. Ao aproxi-
mar-se, verificou que se 
tratava de um homem, 
o qual estava deitado 
em meio aos carros que 
passavam em alta velo-
cidade.

A vítima estava em 
surto, falando coisas 
sem nexo algum. O po-
licial, temendo que a 
vítima fosse atropelada, 
parou seu carro, des-
viou o trajeto dos carros 
que por ali passavam e 
convenceu o homem a 
embarcar em seu veí-
culo, sendo levado dali 
para o hospital, onde foi 
medicado e estabiliza-
do.

"Certamente seria 
atropelado logo depois", 
disse o policial, que pre-
feriu não se identificar. 
"É questão de dever com 
o ser humano", com-
pletou o policial, que 
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estava de folga naquela 
noite.

Confira este con-
teúdo em vídeo no Por-
tal da Folha na Internet.

Proerd  forma pais e
alunos em Gramado

Na noite de quar-
ta-feira (9), a Brigada 
Militar de Gramado 
realizou a formatura do 
Programa Educacional 
de Resistência às Drogas 
e à Violência – PROERD, 
turmas dos 4º e 5º anos 
e do inédito Proerd Pais.

A solenidade ocor-
reu no Expogramado e 
contou com a presença 
da Banda Marcial da Es-
cola Nossa Senhora da 
Pompéia. 

O Proerd Pais, até 
então inédito na região, 
foi desenvolvido através 
de quatro encontros, 
com o objetivo de trazer 
informações relevantes 

para os pais de com bus-
car formas de melhorar 
a comunidade para to-
dos, informações sobre 
os malefícios das drogas 
lícitas e ilícitas, respon-
sabilidades e habilida-
des para lidarem com 
os filhos deixando esses 
pais mais bem informa-
dos, melhorando assim 
o ambiente familiar, 

consequentemente toda 
a nossa comunidade. 

Ao todo foram for-
mados 330 alunos e 31 
pais sendo entregue 
certificados e medalhas 
para todos. Ainda en-
tregues bicicletas para 
as melhores redações e 
bolsas em cursos da es-
cola de Idiomas Wizard 
para os destaques.
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Polícia Civil apreende contratos de 
compra e venda em áreas invadidas

Canela tem pelo menos 10 grandes áreas invadidas e, nelas, vê nascer uma habitação por dia

As invasões e ven-
das de terrenos irregu-
lares em Canela são um 
problema constante. A 
inércia do poder públi-
co e a sensação de im-
punidade por parte de 
quem, até bem pouco 
tempo, agia livremente, 
criaram um cenário di-
fícil de controlar.

São pelo menos 10 
grandes áreas invadidas 
na cidade. Nelas, pelo 
menos uma nova cons-
trução inicia a cada dia. 
Entre os moradores que 
buscam nesta forma ir-
regular uma maneira 
de estabelecer moradia 
digna, há guarida para 
diversos criminosos, 
desde foragidos e trafi-
cantes até os próprios 
vendedores das áreas, 
todos conhecidos das 
forças de segurança, 
com extensa ficha poli-
cial e investigados por 
atos como porte irre-
gular de arma de fogo, 
ameaça, lesão corporal, 
extorsão e até tentativas 
de homicídio.

É na contramão 
deste cenário desolador 
que a Polícia Civil de 
Canela busca frear es-
tes crimes, que lesam os 
mais pobres e enriquem 
ilicitamente os invaso-
res que revendem as 
áreas.

Há ainda, neste 
contexto, o crime am-
biental, pois, em geral, 
as áreas invadidas es-
tão dentro ou próximas 

Documentos de compra e venda dos imóveis foram apreendidos

de área de preservação 
ambiental.

Operação
Invasões III
A terceira fase da 

Operação Invasões, 
que investiga a venda 
irregular de terrenos 
em Canela aconteceu 
na manhã desta quinta 
(10), cumprindo sete 
mandados de busca e 
apreensão junto a lo-
teamento no Bairro 
Ulisses de Abreu. 

Dezesseis policiais 
civis realizaram buscas 
em residências, sendo 
apreendidas dezenas 
de documentos refe-
rentes a vendas irregu-
lares de lotes. No local, 
foram verificadas cons-

truções recentes e em 
andamento. 

O delegado de Ca-
nela, Vladimir Medei-
ros, responsável pela 
Operação, disse que a 
questão dos loteamen-
tos irregulares não é re-
cente e está sendo en-
frentada pela Delegacia 
de Polícia, já tendo sido 
realizadas duas fases 
anteriores da mesma 
ação (a anterior em 
junho deste ano), que 
contabiliza até agora 
cinco prisões. A autori-
dade policial destacou 
que “os documentos se-
rão juntados ao Inqué-
rito Policial e analisa-
dos em cartório para a 
responsabilização dos 
investigados”.

Os policias se surpreenderam com a quantidade 
de novas construções e outras em andamento
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Medeiros salienta 
que “os compradores 
de terreno, mesmo pa-
gando valores elevados 
pelo imóvel, acabam 
sendo vítimas porque, 
na grande maioria das 
vezes, não conseguem 

regularizar as áreas, 
geralmente localizadas 
em terrenos públicos 
ou de preservação am-
biental, sendo proibido 
qualquer tipo de cons-
trução”.

Os crimes investi-

gados são apropriação 
indébita, parcelamento 
irregular do solo e este-
lionato, além de outros 
como ameaças e porte 
irregular de armas, de-
corridos da atividade 
dos grilheiros.

Somente nesta área, ao lado do loteamento Edgar Haack, são mais
de 50 habitações, todas irregulares. Chama a atenção a estrutura já

instalada, como rede de energia elétrica, cerca e poços artesianos
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BM prende duas pessoas por tráfico em Canela
Na madrugada de 

segunda-feira (7), por 
volta da 01h30, após 
denúncias de comer-
cialização de drogas 
em um bar na Avenida 
Dom Guanella, Bair-
ro São José, inclusive 
informando quem se-
ria o traficante, a Bri-
gada Militar de Cane-
la, juntamente com o 
Pelotão de Operações 
Especiais, deslocou 
ao estabelecimento e 

realizou a abordagem, 
momento que suspeito 
denunciado dispensou 
uma bucha de cocaí-
na. Em revista foram 
encontradas com ele 
mais sete buchas da 
mesma substância, na 
sua meia, além de uma 
quantia em dinheiro. O 
autor de 27 anos, com 
antecedentes por fur-
tos e roubo foi preso 
em flagrante e encami-
nhado ao presídio.

No estabelecimen-
to também estava uma 
menor de 15 anos con-
sumindo bebida alcoó-
lica acompanhada do 
seu namorado de 20 
anos. Com a menor foi 
encontrada quatro bu-
chas de cocaína, sendo 
a adolescente infratora 
apreendida e conduzi-
da à Delegacia onde foi 
registrada a ocorrência, 
posterior entregue ao 
responsável.

Ainda em averigua-
ções ao estabelecimen-
to foram encontradas 
106 carteiras de cigarro 
sem procedência (con-
trabandeado), uma 
máquina caça-níquel, 
um facão e um bastão 
retrátil. Os materiais 
foram apreendidos e o 
proprietário do estabe-
lecimento de 29 anos, 
que possui anteceden-
tes por jogos de azar, 
foi conduzido à DP.
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Programação do
Outubro Rosa começa

dia 16 em Canela
A programação do 

Outubro Rosa em Cane-
la tem início no próximo 
dia 16. Serão várias ati-
vidades para envolver 
a comunidade não só 
nas unidades básicas de 
saúde como em escolas, 
nos CAPS, na Academia 
Municipal e no Parque 
do Laço Willibaldi Ri-
naldo Dieterich.

Tarde da Beleza, 
Momento Beleza, Ação 
Rosa; caminhada, corte 
de cabelo, palestra e ou-
tras atrações prometem 
incentivar a conscien-
tização quanto a atitu-
des preventivas contra 
o câncer de mama e de 
colo de útero. Além da 
Secretaria da Saúde, 
o Comdim (Conselho 
Municipal dos Direitos 
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Confira a programação do Outubro Rosa:
Dia 16 
Pedágio Rosa
Em frente à UBS 

São Luiz, as mulheres 
que passarem pela rua 
em frente à UBS serão 
convidadas a fazer o 
autoteste, além de se-
rem orientadas sobre 
o câncer de mama (em 
caso de chuva, o evento 
será no dia 23).

Momento da Bele-
za

Às 13h30 na Uni-
dade Centra SAE, as 
pacientes dos grupos e 
roda de conversa com 
pacientes que estão ou 

já passaram pelo trata-
mento.

Tarde da Beleza
Às 13h, na UBS 

Leodoro de Azevedo, as 
mulheres serão convi-
dadas para uma tarde 
especial. Elas receberão 
informações sobre o 
câncer de mama e ha-
verá coletas de preven-
tivos de colo uterino e 
pedidos de exames de 
mamografias.

Ação Rosa
Às 13h30 na Escola 

Balduino Boelter (Linha 

São Paulo), as equipes 
da Secretaria da Saúde, 
da Emater e do Com-
dim realizarão coletas 
de exames preventivos 
de câncer de colo ute-
rino, pedidos de exa-
mes de mamografias, e 
fornecerão explicações 
sobre a importância 
da prevenção contra o 
câncer de mama.

Dia 17
Roda de Conversa
Às 15h, na Acade-

mia Municipal, acon-
tecerá uma roda de 
conversa sobre saúde 

feminina e câncer de 
mama. Logo após, aula 
de dança circular para 
despertar o sagrado fe-
minino, com Melissa 
Rossi.

Dia 18
Tarde da Beleza
Às 13h30 na UBS 

Canelinha, as mulheres 
serão convidadas para 
uma tarde especial. Elas 
receberão informações 
sobre o câncer de mama 
e haverá coletas de pre-
ventivos de colo uterino 
e pedidos de exames de 
mamografias.

da Mulher) e a Subse-
ção da OAB Gramado-
Canela serão parceiros 
nas ações. "A progra-
mação está bem distri-
buída pelo município, 
e tanto as mulheres da 
zona rural poderão par-

ticipar", diz o secretário 
da Saúde Vilmar Santos.

Criado no início da 
década de 1990, o Ou-
tubro Rosa consiste em 
um movimento que se 
baseia na conscienti-
zação e na prevenção 

ao câncer de mama e 
maior acesso aos ser-
viços de diagnóstico e 
tratamento. Entretanto, 
as mulheres também 
são chamadas quanto à 
prevenção ao câncer de 
colo de útero.

Livro infantil
de Lisiane Berti

será lançado
no domingo

O Menino das Nuvens de Algodão
será lançado no Containner Bistrot

Próxima dos jovens 
por ofício e sensibili-
dade, a atriz, diretora, 
dramaturga e profes-
sora de teatro Lisiane 
Berti lançará seu livro 
infantil “O menino das 
nuvens de algodão”. A 
obra, que nasceu ini-
cialmente como um 
monólogo para crian-
ças, mostra que a saída 
(para crianças e adul-
tos) ainda pode ser 
pela arte e imaginação.

O livro conta a his-
tória de César, um me-
nino que perdeu o pai 
recentemente em um 
acidente de trabalho e 
vive com a mãe e seu 
fiel amigo, o cachorro 
Baleiudo. A mãe está 
sempre ausente, traba-
lhando muito. Passa a 
maior parte do tempo 
sozinho. Na escola, re-
laciona-se com poucos, 
pois é extremamente 
introspectivo. Seu pas-

satempo preferido é 
olhar as nuvens no céu 
e desenhar ou escrever 
sobre o que sente. Seu 
sonho é chegar até as 
“nuvens de algodão” e 
reencontrar o seu pai.

No fim de semana 
em que se comemo-
ra o Dia da Criança, a 
obra chega ao públi-
co em um momento 
festivo. O lançamen-
to será domingo, dia 
13 de outubro, às 16h, 
no Containner Bistrot 
(Rua Borges de Medei-
ros, 580, Canela). Bate
-papo sobre o livro, ex-
posição de ilustrações 
e oficina de desenho 
para crianças a partir 
de cinco anos integram 
a programação. A obra 
também poderá ser 
adquirida no Empório 
Canela e Aroma Lite-
rário (livraria online e 
Feirinha orgânica de 
Canela).

FOTO: DIVULGAÇÃO

EDERSON BROILO & CIA LTDA
08.683.486/0001-11

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Gramado Licença Prévia para a atividade de 
canalização em área urbana, localizado na Avenida das Hor-
tênsias esquina com a Rua Arthur Reinheimer, bairro Carniel, 
no município de Gramado/RS. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

(54) 3282.6625
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Em uma
semana, todo

mundo com luz

Os membros da 
Coopec – Cooperativa 
de pro� ssionais da edu-
cação de Canela estão 
eufóricos com sua nova 
conquista, a aquisição 
do prédio onde funcio-
na a escola.

O fechamento do 
negócio aconteceu no 
último dia 3. O prédio, 
até então alugado, per-

tencia à rede CNEC – Es-
cola Cenecista.

Este é um grande 
passo da cooperativa 
que mostra que, além 
da qualidade na edu-
cação, tem uma gestão 
muito quali� cada.

A entrega da escri-
tura está programada 
para o próximo dia 20.

Parabéns Coopec!

Coopec adquire
prédio
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Gino deixa o
Sabores de Canela

O coordenador 
do Sabores de Canela, 
Gino Bazzan, fez sua 
despedida do even-
to. Após muitos anos 
no comando do rotei-
ro gastronômico, ele 
pretende dedicar mais 
tempo para família e 
projetos pessoais. Além 
da participação ati-

va na ACIC, Bazzan é 
presidente do PDT de 
Canela. O empresário 
e contador está inves-
tindo também no ramo 
da charcutaria. “Enten-
do que o Sabores é um 
evento consolidado e 
que chegou o momento 
de abrir espaço para no-
vas pessoas”, a� rma.

Áreas invadidas
Mais uma ação da Polícia Civil para com-

bater a venda de terrenos irregulares. Esta 
prática é crime, mas a DP de Canela não é o 
primeiro órgão que deveria combater os gri-
leiros. Ainda bem que está fazendo, assim, 
aquela sensação de impunidade de quem ven-
de os terreninhos com contratinhos, aos pou-
cos, vai dando lugar aos inquéritos e prisões 
realizados pela Civil.

No mano a mano, a DP de Canela é bem 
mais forte…

Brabo é ver que quem deveria regularizar 
essa situação também ajuda com o parcela-
mento irregular do solo.

Anote: vem mais por aí.

Três semanas
e a RGE não liga

a energia!!!

LOTEAMENTO REGULARÁREA INVADIDA

Jovem cai de
telhado e tem

traumatismo craniano
Um jovem de 24 

anos sofreu um grave 
acidente, na tarde des-
ta quinta (10), por volta 
das 14h, quando reali-
zava manutenção em 
um telhado de um pavi-
lhão, na Rua Padre Ca-
cique, centro de Canela.

Tiago de Oliveira 
da Silva estava sobre o 
telhado de Brasilit de 
6mm quando uma das 
telhas quebraram e ele 
caiu de uma altura de 
seis metros no piso de 
concreto. Os Bombeiros 
foram acionados e pres-
taram atendimento ao 
rapaz, que foi encami-
nhado em estado grave 
ao Hospital de Caridade 
de Canela, com suspeita 
de traumatismo crania-
no e fratura no fêmur.

O jovem era de uma 
empresa terceirizada e 
não utilizava equipa-
mento de segurança 
enquanto em cima do 
telhado.

FOTO: FRANCISCO ROCHA

A Parada 50 começa a respirar novos ares. Des-
de a última semana, São Francisco de Paula conta 
com uma loja da Parada 50, na Av. Júlio de Casti-
lhos, 603 - salas 19 e 20, no centro.

A comunidade serrana agora tem a disposição 
roupas, adulto e infantil, a preço acessível e com 
a marca do atendimento dos empreendedores Sa-
brina Jaqueline Brito da Silva e Alvir de Aguiar.

A etapa São Fran-
cisco de Paula do 54º 
Festival de Coros da Fe-
cors – O Gaúcho Quer 
Cantar, vai reunir cinco 
coros na Igreja Matriz 
do município no próxi-
mo dia 26 de outubro. 
O evento está marcado 
para 20h e terá como 
an� trião o Coro Muni-
cipal de São Francisco 

de Paula (foto), forma-
do por cerca de 30 vozes 
da cidade com a regên-
cia do maestro Giovani 
Costa. A entrada é fran-
ca. O Festival de Coros 
não tem caráter com-
petitivo. As apresenta-
ções visam promover a 
arte do canto coral e os 
talentos do Estado e do 
Brasil.

São Chico promove
Festival de Coros
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