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A emocionante solenidade foi realizada na Cervejaria
Farol, na noite de quarta (16), reunindo alunos da Apae,

familiares, apoiadores e autoridades

APAE CANELA LANÇA 
CALENDÁRIO 2020
DURANTE EVENTO 

PARA AUTORIDADES
E FAMILIARES

PÁGINA 6

FOTO: FILIPE ROCHA

O projeto é coordenado
pela fonoaudióloga da Apae,
Priscila Machado Toledo

Quatro dias 
dedicados ao 

encantamento 
em Canela
Até domingo (20),

bonecos vindos de
diversas partes do

mundo tomam conta 
da cidade com desfi les 
e exibições totalmente 

gratuito. Página 10
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SEGURANÇA
Páginas 20 e 21

Polícia Civil investiga
um homicídio, um

atropelamento com
morte e um encontro de
cadáver, somente esta

semana, em Canela

SAÚDE • Página 20
Motorista da Saúde
de Canela é preso

embriagado quando
transportava pacientes
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“Determinação, coragem e
autoconfi ança são fatores decisivos

para o sucesso”. 

Dia do Professor.

O Dia dos Profes-
sores é comemorado 
no Brasil anualmente 
em 15 de outubro. Este 
ano quase passou des-
percebido, pela maioria 
da população brasileira. 
Às vezes me parece que 
educação só é impor-
tante na hora do dis-
curso político, as ações 
de nossos governantes 
provam que a impor-
tância se resume na 
busca do voto.

No dia 15 de outu-
bro de 1827, Dom Pedro 
I, Imperador do Brasil, 
decretou uma Lei Im-
perial responsável pela 
criação do Ensino Ele-
mentar no Brasil (do 
qual chamou “Escola 
de Primeiras Letras”), 
e através deste decreto 
todas as cidades deve-
riam ter suas escolas de 

primeiro grau.
O decreto também 

continha o salário dos 
professores, as matérias 
básicas e até como os 
professores deveriam 
ser contratados.

Origem do Dia
dos Professores
A comemoração 

começou em São Paulo, 
onde quatro professo-
res tiveram a ideia de 
organizar um dia de pa-
rada para comemorar 
esta data, e também tra-
çar novos rumos para o 
próximo ano.

Esta data foi o� cia-
lizada nacionalmente 
como feriado escolar 
através do Decreto Fe-
deral nº 52.682, de 14 de 
outubro de 1963.

O Decreto de� ne a 
razão do feriado:

"Para comemorar 
condignamente o Dia 
dos Professores, os esta-
belecimentos de ensino 
farão promover soleni-
dades, em que se enal-
teça a função do mestre 
na sociedade moderna, 
fazendo participar os 
alunos e as famílias".

A nível internacio-
nal, o Dia Mundial dos 
Professores é celebrado 

anualmente em 5 de ou-
tubro.

Mensagem para o 
Dia dos Professores
Querido professor, 

obrigado pela dedica-
ção, paciência e com-
panheirismo ao longo 
de todos esses anos de 
ensino. Sabemos que às 
vezes não me compor-
to muito bem (falo alto, 
durmo ou jogo bolas de 
papel nos colegas), mas 
eu com certeza sei que 
o meu futuro depende 
muito de ti! Obrigado 
por estar me ajudando 
a construir o meu ama-
nhã! Feliz Dia dos Pro-
fessores!

Dia 17 de outubro
é comemorado o 
Dia do Eletricista.
Parabéns a todos os 

pro� ssionais da eletri-
cidade. Nossa homena-
gem a esse pro� ssional 
técnico e responsável 
pela manutenção e ins-
talação de rede elétrica 
em residências, empre-
sas e iluminação públi-
ca.

Mais do que garan-
tir a energia em nossas 
vidas, esta é uma das 
pro� ssões, importante 
para o crescimento do 
país, pois sem energia 
elétrica, praticamen-
te, nada se move, nada 
avança. O eletricista ga-

rante o desenvolvimen-
to das cidades.

Daí também a im-
portância dos pro� s-
sionais com o futuro do 
país e suas escolhas, in-
clusive, no campo polí-
tico, para garantir mais 
direitos e não haver re-
trocessos em tudo que 
já foi conquistado!

Reiterando: sem 
energia não há desen-
volvimento, mas quem 
garante isso são pro� s-
sionais bem preparados 
em empresas também 
comprometidas com a 
sua valorização e suas 
condições de trabalho!

Dia do Médico.
Você sabe porque 

no dia 18 de outubro 
comemoramos o dia do 
médico no Brasil e em 
outros países como Por-
tugal, Espanha, Itália, 
Bélgica, Polônia e Ingla-
terra? Você sabe como é 
nos outros lugares?

O dia 18 de outubro 
foi escolhido em home-
nagem ao nascimento 
de São Lucas, o protetor 
dos médicos. São Lucas 
foi um dos seguidores 
de Jesus, segundo a tra-
dição, escreveu um dos 
livros dos Evangelhos 
e o livro de Atos dos 
Apóstolos.

Nestes livros, con-
taram muitas histórias 
de Cristo, inclusive al-

gumas das muitas curas 
e milagres que presen-
ciou. São Lucas estudou 
medicina em Antioquia 
(atual Turquia), e foi 
chamado pelo apóstolo 
Paulo de "amado médi-
co" na epístola aos Co-
lossenses. É considera-
do patrono dos médicos 
desde o século XV.

Nos Estados Uni-
dos, o dia do médico 
(Doctor's Day) é co-
memorado no dia 30 
de março, aniversário 
da primeira vez que a 
anestesia foi adminis-
trada em um paciente, 
em 1842. 

O primeiro dia do 
médico nos Estados 
Unidos, em 1933, foi 
uma pequena comemo-
ração realizada pelas 
esposas dos médicos, 
em Winder Geórgia, 
nordeste de Atlanta.

Na Índia, o dia do 
médico é comemora-
do dia 1° de julho, em 
homenagem ao grande 
médico indiano Dr Bi-
dhan Chandra Roy.

No Irã, o aniver-
sário de Avicena (mês 
iraniano: 23 de Agosto) 
é comemorado como o 
dia do médico nacional. 
Ele escreveu quase 450 
tratados sobre uma am-
pla gama de assuntos, 
dos quais cerca de 240 
sobreviveram. 

O médico, de ori-

gem cubana, foi quem 
con� rmou a teoria da 
“propagação da febre 
amarela pelo mosquito” 
(Aedes aegypti) em uma 
apresentação na Acade-
mia de Ciências de Ha-
vana em 14 de agosto de 
1881. Depois de endos-
sar a hipótese, Finlay 
abriu novas possibili-
dades para o progresso 
da medicina na Amé-
rica tropical, impediu 
milhares de mortes na 
América Latina e facili-
tou o desenvolvimento 
da construção do Canal 
do Panamá. 

 Porque muitos tra-
balhadores morreriam 
desta doença. Na Ar-
gentina este dia é co-
memorado por iniciati-
va de Córdoba Medical 
School, apoiado pela 
Confederação Médica 
Argentina, e o� cialmen-
te, por decreto governa-
mental, em 1956.

Como observamos, 
a maioria dos países e 
civilizações do mundo 
valoriza médicos ao dar 
uma data signi� cativa 
de um personagem na-
cional o rótulo de dia do 
médico. 

Será que aqui no 
Brasil não poderia ser 
diferente? O país pro-
duziu excelentes médi-
cos... Que tal homena-
gearmos Carlos Chagas, 
por exemplo?
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Parada 50 divulga
vencedores da

promoção do Dia 
das Crianças

A loja de vestuário Parada 50 realizou uma promoção do Dia da Criança, 
na qual foram sorteadas três bicicletas para clientes que realizaram compras 
acima de R$ 100,00. Os vencedores foram conhecidos nesta semana. Confira:
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Valmir DiasEva Dias Rosane Azevedo

Gramado abre
contratação

temporária de
Orientador de Trânsito
A Prefeitura de 

Gramado publicou 
nesta segunda-feira 
(14), o edital para a 
contratação de Orien-
tação de Trânsito, ser-
vidor que deve, basi-

camente, auxiliar no 
trabalho dos Agentes 
de Trânsito e orientar 
veículos e pedestres.

A carga horária 
é de 40 horas sema-
nais e os vencimentos 

estão fixados em R$ 
2.287,70. As exigências 
para participar da se-
leção estão em edital 
publicado na página 
da Prefeitura de Gra-
mado na internet.
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Roteiro Caminhos de
Caravaggio é aprovado na 
Assembleia e segue para 

sanção do governador
Por unanimidade, 

o plenário da Assem-
bleia Legislativa apro-
vou, na tarde desta 
terça-feira (15), inicia-
tiva do deputado Car-
los Búrigo, subscrita 
pelos deputados Fran-
cis Somensi e Elton 
Weber, que institui na 
legislação estadual o 
Roteiro Turístico Ca-
minhos de Caravaggio.

O percurso foi con-
cebido no município 
de Farroupilha, e bus-
ca promover a integra-
ção turística da região, 
fortalecendo a produ-
ção das comunidades 
locais, por meio do 
incentivo de empreen-
dimentos turísticos e 
eventos relacionados 
a religiosidade, espor-
tes, meio ambiente, 

cultura e gastronomia. 
A matéria segue agora 
para sanção do gover-
nador.

O roteiro instituído 
foi inspirado no mítico 
Caminhos de Compos-
tela, entre a França e a 
Espanha, e foi conce-

bido com a expectativa 
de unir os santuários 
de Caravaggio de Ca-
nela e de Farroupilha 
por trilhas, estradas, 
rodovias, pontes e rios 
que cortam as zonas 
rurais e urbanas dos 
cinco municípios.
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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/

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: Desmistificando Vitaminas:
da Química à Clínica
Data: 25 e 26 de outubro de 2019
Horário: sexta-feira, das 18h30min às 
22h30min, e sábado, das 8h às 12h e das 
13h30min às 17h30min
Inscrições até o dia 20 de outubro de 2019

Curso: Mediação e Conciliação
em Conflitos Civis
Data: 26 de outubro de 2019
Ministrante: Fernanda Martinotto (Mestre
em Direito e Professora da UCS)
Horário: sábado, das 9h às 12h
Inscrições até o dia 20 de outubro de 2019

Curso: Cinecriminológico: A Psicopatia
nas Telas do Cinema e da Televisão
Data: 26 de outubro de 2019
Ministrante: Fernanda de Vargas
(Mestre em Psicologia)
Horário: sábado, das 8h30min às 12h30min
Inscrições até o dia 20 de outubro de 2019

Experiência Gastronômica: Massas e Molhos
Data: 30 de outubro de 2019
Ministrante: Gilvan Bertinati (Professor
de Gastronomia da UCS)
Horário: quarta-feira, das 19h às 22h
Inscrições até o dia 24 de outubro de 2019

Vamos falar sobre: Alzheimer
Data: 8 de novembro de 2019
Ministrante: Fernanda Bianca Garcia
(Psicóloga) e Silvana Poltronieri (Enfermeira)
Horário: sexta-feira, das 16h às 19h
Inscrições até o dia 3 de novembro de 2019

Prefeitura sorteia
terrenos para 26 famílias 

beneficiadas com o
Loteamento Renascer

A Prefeitura de Ca-
nela realizou na noite de 
segunda-feira (14), nas 
dependências da Se-
cretaria de Educação, o 
sorteio de terrenos para 
as famílias contempla-
das com a implantação 
do Loteamento Popular 
Renascer, localizado no 
bairro Sesi.

Ao todo o Lotea-
mento Renascer conta 
com 26 lotes, que vão 
beneficiar 26 famílias. O 
secretário de Assistên-
cia Social e Habitação, 
Artur Pacheco, destaca 
que parte destes terre-
nos foram destinados a 
famílias que possuem 
membros com algum 
tipo de deficiência física 
ou mental.

A maior parte dos 
terrenos possui 264 m² 
e os proprietários terão 
prazo de 20 anos (240 

meses) para quitar a dí-
vida junto a Prefeitura 
de Canela. Em média 
as parcelas devem girar 
em torno de R$ 220,00 
mensais. 

Para os interessa-
dos a Secretaria de As-
sistência Social também 
disponibilizará a aquisi-
ção de casas populares 
(5x40 por 5x40 mais um 

banheiro), além da ins-
talação de fossa, filtro, 
sumidouro e poste de 
luz. "Vai aumentar um 
pouco o custo, mas esse 
valor será diluído nas 
240 parcelas", explica o 
secretário Artur Pache-
co.

O Loteamento Re-
nascer conta com uma 
estrutura completa, A 

Secretaria de Obras, 
Serviços Urbanos e 
Agricultura executou a 
abertura das ruas, im-
plantação de meios-
fios, terraplanagens, pa-
trolamentos e retirada 
de árvores. Já a Corsan 
e a RGE viabilizaram a 
instalação da rede elé-
trica e o fornecimento 
de água.

FOTO: RAFAEL ZIMMERMANN

RGE deve trocar poste
na Vila Miná, depois que 

caiu sobre caminhão
Um poste de ilu-

minação pública caiu 
sobre uma carreta, na 
tarde de hoje (14), na 
Rua Leopoldo Arthur 
Raymundo, na Vila 
Miná. O veículo ficou 
danificado e os fios 
acabaram derrubando 
outro poste, na Rua das 
Bracatingas. Parte do 
bairro está sem ener-
gia elétrica, felizmente, 
houve apenas danos 
materiais.

Segundo morado-
res, o poste estava ruim 
há bastante tempo, 
cada vez mais inclina-
do sobre a rua. Os pedi-
dos de troca iniciaram 
há mais de um ano, po-
rém, a RGE nunca aten-
deu.

O proprietário da 

carreta disse que sem-
pre passa por aquela 
rua para ir para casa e 
que a altura do cami-
nhão está dentro do es-
tabelecido. “O poste que 
cedeu, encostei nos fios 
e tudo veio abaixo. Vou 
cobrar da companhia 

o conserto do veículo e 
tempo que terei que pa-
rar para arrumar”, dis-
se o motorista.

Outro morador dis-
se à reportagem que já 
esperava algo parecido. 
“O poste estava em mau 
estado, pedimos a troca 

e a RGE não fez, agora, 
o funcionário chega gri-
tando com o motorista. 
Era só ter atendido nos-
sa solicitação”.

A RGE está no local, 
desligando os fios da 
rede. A via está inter-
rompida.

FOTO: FRANCISCO ROCHA
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VENHA APRENDER COM JESUS!

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 

ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO
E PRODUTIVIDADE
  
Muitos pensam que a Bíblia não traz princípios sobre 

economia, administração, gerenciamento e produtivida-
de. Muitos fazem colocações e dizem: “Deus não tem nada 
a ver com dinheiro. Não misture Deus com negócios”. Coi-
sas desse tipo estão na mente de quase todas as pessoas.

As pessoas que povoam, principalmente, o chama-
do “Terceiro Mundo”, são adeptas de ideias de que tudo 
deve ser de graça. Suas atitudes baseiam-se no fazer o mí-
nimo, para obter-se o máximo. A economia nesses países 
funciona com o princípio de tirar o máximo, investindo o 
mínimo. Por isso, a própria palavra “economizar” significa 
investir o mínimo, para obter-se o máximo.

Mas, qual o problema número um dos países de “Ter-
ceiro Mundo”? É a economia. No entanto, esses países são 
os que possuem os mais ricos minerais, as maiores popu-
lações, as maiores riquezas humanas e florestais sem citar 
seus excelentes climas e sua boa localização geográfica.

Diante dessa realidade, por que esses países estão 
passando por tantas lutas, para sobreviverem economi-
camente? Porque o sucesso econômico não está ligado ao 
dinheiro. O Brasil, por exemplo, é riquíssimo, mas muito 
pobre. E qual o problema? O problema está no nosso ge-
renciamento e na falta de compreensão dos princípios de 
produtividade.

Se fossemos para a faculdade de administração, 
aprenderíamos teorias de gerenciamento e de liderança 
e formar-nos-íamos com honra. Mas, se entregarmos o 
coração a Jesus, conheceremos um Livro que realmente 
ensina princípios, a Bíblia. Esse livro ensina-nos a usar os 
princípios e a ter sucesso na vida. Na Bíblia, estão todos os 
princípios que nos levam ao sucesso econômico, financei-
ro e pessoal.

Apesar de ser um Livro comum, a Bíblia contém os 
pressupostos fundamentais e eternos de sucesso, capaz de 
revelar-nos que o bom andamento dos negócios e a reali-
zação nas outras áreas de nossa vida dependem, exclusiva-
mente, da aplicação desses princípios.

Se você analisar o capítulo 1 do livro de Gênesis, você 
vai concluir que Deus é o gerente mais bem sucedido de 
toda a história. Em Gênesis, Ele recordou o fato de que 
criou tudo e depois disso criou o homem. Ele também diz 
que criou o homem semelhante a Si.

Os nossos problemas são principalmente de ordem 
organizacional. Perceba, quão organizado Deus foi, em 
Seu momento de criação do mundo e do homem. Reflita 
no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, em como Deus criou e 
organizou todas as coisas. Ele é um administrador perfeito 
e com Ele temos muito a aprender.

Você já está à busca dessa descoberta? Inicie-a, tocan-
do diariamente a verdade de Deus escrita na Bíblia e aces-
se a página virtual www.paodejuda.com.br.

Prefeitura e Corsan anunciam
instalação de quatro novas
Estações de Tratamento de

Esgoto em Canela
Durante reunião 

realizada na tarde desta 
sexta (11), na Prefeitu-
ra de Canela, contan-
do com a participação 
de lideranças do Poder 
Executivo da Corsan 
– Companhia Riogran-
dense de Saneamento, 
foi anunciada a implan-
tação de quatro novas 
Estações de Tratamen-
to de Esgoto (ETE’s). 
Estiveram presentes 
no encontro o prefeito 
Constantino Orsolin, 
o secretário de Meio 
Ambiente, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana, 
Jackson Müller, o secre-
tário Adjunto da pasta, 
David Keller, o secretá-
rio de Obras, Serviços 
Urbanos e Agricultura, 
Luiz Cláudio da Sil-
va, além do diretor de 
Expansão da Corsan, 

FOTO: RAFAEL ZIMMERMANN

Eduardo Carvalho e ou-
tros representantes da 
companhia.

O investimento 
será possível por meio 
de uma parceria entre 
a Prefeitura e a Corsan, 
com o objetivo de aten-
der as necessidades e 
demandas do municí-
pio no que se refere ao 

tratamento de esgoto. 
Os equipamentos esta-
vam sendo utilizados 
na cidade de Alvorada 
e deverão ser reinstala-
dos em Canela nos pró-
ximos meses.

“É uma ação que vai 
impactar diretamente 
na qualidade de vida 
da população canelen-

se, já que atualmente 
apenas cerca de 13% do 
esgoto da cidade é tra-
tado de forma correta. 
Mas com estas quatro 
novas ETE’s, projetamos 
atingir a marca de 50% 
de tratamento de todo 
esgoto gerado em Cane-
la”, analisa o secretário 
Jackson Müller.

Regionalizar o tratamento
Na próxima sema-

na uma comitiva com 
representantes da Pre-
feitura e da Corsan per-
correrá a cidade para 
executar um diagnósti-
co e definir os locais e 
as regiões do municí-
pio que devem receber 
as ETE’s. O secretário 
Jackson Müller adianta 
que a intenção é “regio-
nalizar e automatizar o 
serviço de tratamento 
de esgoto, além de ge-
rar economia para os 
cofres públicos, vamos 
priorizar as regiões que 
possuem demandas re-
primidas e aquelas que 
estão recebendo novos 
e m p re e n d i m e n t o s ” , 
destaca Jackson.

O secretário ressal-
ta que as quatro novas 
estações possuem ca-
pacidade para atender 
uma população de 20 
mil habitantes. “Cane-
la está vivendo um mo-
mento de pujança eco-
nômica e estas Estações 
de Tratamento serão al-
ternativas para os em-

preendedores que estão 
investindo no municí-
pio. É o exemplo de que 
o Poder Público e a ini-
ciativa privada devem 
andar de mãos dadas 
em prol do desenvolvi-
mento”, disse o prefeito 
Constantino Orsolin.

Ampliação da rede
A reportagem da 

Folha questionou o se-
cretário Jackson Mul-

ler quanto ao uso das 
novas ETEs e o mes-
mo afirmou que deve 
acontecer uma amplia-
ção da rede coletora de 
esgoto cloacal na cida-
de.

As estações, do 
tipo lodo ativado, de-
verão tratar o que as 
demais não tratam. A 
contrapartida do Mu-
nicípio de Canela será, 
basicamente, definir os 

novos locais e auxiliar 
na instalação.

Estações
modulares
As estações que 

virão para Canela são 
modulares, feitas de 
alumínio e funcionam 
com lodo ativado. No 
complexo que aparece 
nesta foto, estão duas 
das ETEs que serão ins-
taladas na cidade.

FOTO: REPRODUÇÃO
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Apae Canela lança calendário 2020
durante emocionante evento para

autoridades e familiares
Quer uma maneira 

diferente de contar os 
dias e ainda ajudar uma 
comunidade muito es-
pecial?

O Calendário Apae 
Canela 2020 já está dis-
ponível, neste ano com 
o tema ‘Príncipes e 
Princesas’. A publicação 
está a venda na própria 
entidade, ao custo de 
R$ 25,00. A tiragem é de 
400 exemplares e o va-
lor arrecadado auxiliará 
no custeio das ativida-
des realizadas na insti-
tuição.

“É um projeto mui-
to importante para essas 
crianças, para a Apae e 
a nossa sociedade. Valo-
riza nossos modelos e as 
famílias, possibilitando 
um olhar diferente e ao 
mesmo tempo tão igual 
as demais pessoas”, ana-
lisa Veranice Borges 
da Silva, psicóloga da 
Apae.

Lançamento
Pelo segundo ano 

consecutivo, um emo-
cionante evento mar-
cou o lançamento do 
calendário. A solenida-
de foi realizada na Cer-
vejaria Farol, na noite 
de quarta (16), reunin-
do alunos da Apae, fa-
miliares, apoiadores e 
autoridades. A publi-
cação conta com lindas 
imagens de 12 alunos 
da entidade, tendo um 
estudante como prota-

O aluno Gustavo Ferraz ilustra o mês de janeiro de 2020

gonista de cada mês.
O projeto é coor-

denado pela fonoau-
d i ó l o g a 
da Apae, 
P r i s c i l a 
M a c h a -
do To-
ledo e 
as belas 
imagens 
são de 
a u t o r i a 
da fotógrafa Fabi Blan-
kenheim (Canela Foto 
e Arte). “É uma propos-
ta diferente, pois o ob-
jetivo principal é divul-
gar a beleza das nossas 
crianças que são por-
tadoras da síndrome 
de down”, frisa Priscila 
Toledo, coordenadora 
da equipe técnica da 

O presidente da Apae, Adelmo
Soares, com a esposa Neila

“É uma proposta fantástica, pois além
de auxiliar a Apae cria uma empatia da

comunidade perante as crianças e pessoas 
com deficiência, fortalecendo ainda mais

a relação da sociedade com os profissionai
e familiares”, comentou o vice-prefeito
Gilberto Cezar que prestigiou o evento.

Apae.
Os modelos
Os alunos mode-

los da 2ª edição do Ca-
lendário Apae Canela 
são: Gustavo Ferraz, 
Talia Paim, Ana Clara 
dos Santos, Davi Cha-
ves, Joaquim Bresolim, 

Isadora Machado, Davi 
da Silva, Maria Clara 
Santos, Ruan Arzona, 

E m e l l y 
G o m e s , 
João Vic-
tor de 
Abreu e 
N e t l y n 
Prado.

A 
r e a l i z a -
ção do 

Calendário teve apoio 
de Canela Foto e Arte, 
Cervejaria do Farol, 
Anitta Fantasias e Pre-
feitura Municipal de 
Canela.

A diretora da escola Rodolfo Schlieper
Alexandra Renck, a mãe Marlene e o

modelo Davi da Silva

FOTOS: FILIPE ROCHA

A assistente social Carina Pereira,
o modelo Davi Chaves e a mãe Patricia

Matheus Silva, proprietário da Cervejaria
do Farol, a modelo Emelly Gomes com
as gêmeas Maria Clara e Maria Eulália
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Grupo de Pousadas destina
arrecadação a órgãos

assistenciais e de segurança
O Grupo Pousadas 

Serra Gaúcha, que atua 
desde 2004 com pousa-
das das cidades de Cane-
la e Gramado, tem uma 
preocupação no desen-
volvimento das comuni-
dades onde atua. Agregar 
de alguma forma, seja 
virtude do segmento, do 
turismo ou até mesmo de 
causas nobres e sociais é 
um dos diferenciais do 
PSG.

Neste ano, a ação 
social adotada pelo gru-
po, foi a de participar do 
evento Sabores de Cane-
la, no Roteiro Gastronô-
mico, e também no Petit 
Sabores de Canela, com 
a venda de bolos varia-

dos. Neste sentido, toda 
a verba arrecada com 
as vendas dos bolinhos, 
nos finais de semana de 
evento na praça, está sen-
do destinada a ações ou 
entidades que atendam 
crianças em vulnerabili-
dade social.

A arrecadação que 

gerou uma receita de 
R$2.616,00 (dois mil, seis-
centos e dezesseis reais), 
será revertida em itens 
de higiene pessoal e pro-
dutos de limpeza que 
serão encaminhamos 
para a Casa Lar e o Insti-
tuto Padre Franco, tota-
lizando uma doação de 

R$1.143,00 (mil cento e 
quarenta e três reais) para 
cada uma delas, mais um 
aporte de R$ 330,00 (tre-
zentos e trinta reais) doa-
dos para as águas mine-
rais do evento de Dia das 
Crianças promovido pela 
BM e Mocovi, no dia 12 
deste mês.
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Mais de 50
novos graduados

recebem seus
diplomas da

UCS Hortênsias
A UCS Hortênsias 

reuniu egressos do 
primeiro semestre de 
2019 para fazer a en-
trega dos diplomas de 
graduação, em soleni-
dade realizada terça-
feira (15), no campus. 
O ato conjunto foi 
idealizado para tornar 
o recebimento do do-

cumento um momen-
to marcante pelo fato 
de se rever colegas e 
professores. Mais de 50 
egressos dos cursos de 
Direito, Ciências Con-
tábeis, Administração, 
Nutrição, Eventos e 
Gastronomia tiveram 
seus diplomas entre-
gues.

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O



Sexta-feira, 18 de outubro de 201908 REGIÃO www.portaldafolha.com.br

Espetáculo Illumination 
terá narrativa de Cid
Moreira no 34º Natal

Luz de Gramado
A 34ª edição do Na-

tal Luz de Gramado ini-
cia no próximo dia 24 e 
todos os grandes espe-
táculos terão novos di-
retores com surpresas e 
novidades.

Neste cenário de 
atrações está o Illumi-
nation, o novo show do 
Lago Joaquina Rita Bier, 
que terá a direção de 
Sérgio Korsakoff e uma 
cenografia e efeitos es-
peciais de última gera-
ção. O show terá uma 
narrativa com a voz de 
Cid Moreira, contando 
a criação do Mundo, o 
Nascimento de Jesus, e 
o verdadeiro sentido do 
Natal.

Cid Moreira é jor-
nalista, locutor e apre-
sentador, famoso por 
sua voz grave e singular, 
a qual impõe a sensação 
de um eco aos especta-
dores. Cid Moreira tem 
75 anos de carreira e 
mais de 50 anos de TV 
Globo.

Illumination terá, 
ainda, grandes tenores 
e sopranos e arranjos 
musicais emocionantes 
para grandes clássicos 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Natal Luz de Gramado 
será invadido pela festa 

das bruxas

Na noite de 31 de 
outubro, quando Gra-
mado inteira estará 
respirando o clima do 
Natal Luz, o Wood Ho-
tel promete fazer his-
tória na cidade com 
sua primeira horror 
party. Batizado de Hal-
lowood, o halloween 
do hotel mais cool da 
Serra Gaúcha, será 
uma festa open food e 
open bar com ingres-
sos limitados. O menu 
exclusivo da noite será 
assinado pelo chef da 
casa Rodrigo Bellora, 
famoso por trabalhar 
apenas com ingredien-
tes frescos, orgânicos e 
sazonais. Entre as be-
bidas, variadas opções 
de drinks e cerveja Hei-
neken farão parte do 
pacote. Para abalar as 
estruturas e balançar 
os esqueletos, na pista, 
o clima vai esquentar 
ao som da DJ Michele 
Wender.

E como toda festa 
de Dia das Bruxas que 
se preza, os partici-

FOTO: DIVULGAÇÃO

de Natal”. No palco, 24 
bailarinas e bailarinos, 
32 coralistas, 20 per-
cussionistas, violinis-
tas, fogos, águas dan-
çantes, quatro telas de 
projeção em água com 
200 m² cada uma e um 
novo chafariz. Atores 
irão representar os Três 
Reis Magos e a história 
de José e Maria em um 

cenário especialmente 
construído e projetado.

O espetáculo será 
apresentado todas as 
quartas e sábados às 21 
horas. Em dezembro 
acontece também às se-
gundas-feiras às 21 ho-
ras. Os ingressos estão 
à venda pelo site oficial 
www.natalluzdegrama-
do.com.br.

A Hallowood, festa de Dia das Bruxas do
Wood Hotel, terá open bar e open food com
menu assinado pelo chef Rodrigo Bellora. 

Evento premiará melhor fantasia.

pantes do Hallowood 
deverão estar devida-
mente caracterizados. 
Além de deixar o evento 
ainda mais divertido, 
o participante que es-
tiver vestindo a melhor 
e mais criativa fantasia, 
ganhará um jantar no 
Wood Hotel com direito 
a acompanhante.

Mas atenção que é 
preciso reservar lugar 
previamente. Interes-
sados podem entrar 
em contato pelo site do 
Wood Hotel ou pelo nú-
mero de telefone: (54) 
3295-7505. O primeiro 
lote de convites custa 
R$ 140 e o segundo lote 
sairá por R$ 200.

PulsArte se destaca no Bento em Dança
Mais uma vez o 

Grupo PulsArte esteve 
presente no Bento em 
Dança, dessa vez na sua 
27ª edição.

Neste ano, o grupo 
esteve representando 
Canela em quatro fes-
tivais de dança, den-
tre eles o Dance World 
Cup (Copa do mundo 
da Dança), sediado em 
Portugal, em junho des-
se ano.

No Bento em dan-
ça o grupo obteve notas 
ótimas, classificando o 
grupo em 1º lugar nas 
notas dentro da cate-
goria estilo livre, tiran-
do uma nota 10 do júri, 
além de classificações 
de 2º e 3º lugares.

“Neste ano, o festi-
val estava bem competi-

tivo chegando a ter mais 
de 15 coreografias em 
cada categoria, além da 
decisão da classificação 
ser feita por décimos de 
ponto, onde se uma co-
reografia tirasse 9.000 e 
outra 9.010, se colocava 
na frente em sua posi-
ção, passando a ser 2ª 
colocada a de nota 9 que 
também seria nota de 
primeiro lugar”, conta 
a Diretora e Coreógrafa, 
Gabriela Teloken, além 
de muitas escolas do 
exterior, como Uruguai, 
Chile e Argentina.

Com um ano de 
existência e muita garra 
e amor pela arte, a Pul-
sArte segue com aulas 
até o dia 10 de dezem-
bro, e o grupo segue se 
apresentando durante a 

temporada de Natal, nos 
espetáculos “A Chegada 
do papai-noel”, “Paradi-
nha de Natal”, “O desfi-

le mágico com o grupo 
Tholl” em Canela e “A 
magia do Noel” em Gra-
mado.
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A Comissão de Edu-
cação do Senado apro-
vou nesta terça (15) pro-
jeto de Lei relatado pelo 
senador Lasier Martins 
(Podemos-RS) que dá a 
Gramado o título de Ca-
pital Nacional do Cho-
colate Artesanal. O PL 
4.675/2019 segue agora 
para o plenário.

A cidade reúne 19 
fábricas que, sob tutela 
de chefs chocolatiers, 
produzem chocolates 
finos de diversas va-
riedades, qualidades e 
preços. 

Aprovada na Câma-
ra, a proposta do depu-
tado Jerônimo Goer-
gen (PP-RS), retrata a 
origem e a evolução do 

setor na cidade, com 
destaque para a biogra-
fia do pioneiro Jaime 
Prawer. Odontólogo de 
formação, Prawer radi-
cou-se nos anos 1970 na 
região onde foi respon-
sável pela criação de di-
versos empreendimen-
tos gastronômicos.

A primeira loja Pra-
wer surgiu em 1976, 
durante a 4ª Edição do 
Festival de Cinema Bra-
sileiro de Gramado. O 
sucesso da empresa le-
vou a novos empreen-
dimentos chocolateiros 
na cidade, boa parte 
deles criados por ex-
funcionários que con-
tribuíram para arranjos 
produtivos locais.

Projeto consagra
Gramado como capital

do chocolate
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Voluntários do 32°
Sonho de Natal conhecem 

programação do evento
Os canelenses inte-

ressados em contribuir 
com a construção do 
32° Sonho de Natal par-
ticiparam na terça-feira 
(15), no auditório do 
Campus da UCS, da pri-
meira etapa do projeto 
Voluntários do Sonho. 
Os interessados conhe-
ceram a programação 
artística do evento e 
preencheram um ca-
dastro. Na quinta-feira 
(24), eles receberão um 
treinamento especial e 
materiais sobre a con-
cepção e atividades do 
Sonho de Natal.

Os voluntários te-
rão como missão sanar 
dúvidas, explicar o que 
é cada uma das atra-
ções, além de passar in-
formações ao público, 
como locais, horários e 
dias das principais ati-
vidades do evento. Eles 
estarão auxiliando os 
visitantes e comunida-

de durante a Chegada 
do Papai Noel, Paradi-
nhas de Natal, Desfile 
Mágico e nos espetá-
culos que ocorrerão no 
Multipalco da Praça 
João Corrêa, no Centro 
de Canela.

As amigas e estu-
dantes do ensino mé-
dio da Escola Estadual 
Danton Corrêa, Mileni 
Padilha, 17 anos, e Ni-
cole Schulz, 16, estão 
entre os Voluntários 
do Sonho. Elas contam 

que admiram o evento 
e viram no projeto uma 
maneira de contribuir 
com a execução da festa 
natalina. "Eu vou ser vo-
luntária porque sempre 
foi um sonho meu em 
fazer parte, além de ser 
uma ótima oportunida-
de para as pessoas que 
tem vontade de partici-
par", comenta Mileni.

Moradora do bairro 
Ulisses de Abreu, Nicole 
tem opinião semelhan-
te. "Eu quero ser uma 

voluntária porque acho 
uma boa oportunidade 
para adquirir conheci-
mento sobre o principal 
evento da cidade", ava-
lia Nicole.

Os voluntários es-
tarão identificados 
com coletes oficiais do 
Sonho com a escrita 
"Posso Ajudar?". A pro-
gramação do 32° Sonho 
de Natal, que inicia em 
26 de outubro de 2019 e 
encerra em 12 de janei-
ro de 2020.
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Pizzaria Temática 
Hector inaugura

em Gramado
Pizzaria temática localiza-se às

margens do lago Joaquina Rita Bier

A nova atração tu-
rística e gastronômica 
de Gramado inaugura 
oficialmente nesta se-
gunda-feira, 21 de ou-
tubro, das 18h às 24h. 
Antes, a pizzaria temáti-
ca Hector será apresen-
tada para a imprensa 
de Gramado e região na 
sexta-feira, 18. O em-
preendimento prome-
te encantar o público, 
revelando a magia da 
pizza. A proposta é re-
produzir uma escola de 
magia com personagens 
variados. O principal 
é o dragão Hector que 
do alto de seus 12 anos, 
perdeu a condição de 
cuspir fogo e conta com 
a companhia da coruja 
Dora, que dá aulas de 
feitiço com varinha, do 
búfalo Stan, que ensina 
a fazer poções mágicas 
e do puma Rony, que 
estuda as criaturas má-
gicas. As criaturas mági-
cas auxiliam o persona-

gem Hector na criação 
dos "discos de sabores" 
que são assados magi-
camente.

A Hector está loca-
lizada estrategicamente 
às margens do lago Joa-
quina Rita Bier – palco 
do espetáculo Illumi-
nation do Natal Luz de 
Gramado - na Av. Bor-
ges de Medeiros 1791, 
em uma área de 700 
metros quadrados. Tra-
ta-se de um projeto dos 
empresários grama-
denses Eduardo Kny, 
diretor da MK Brands, 
responsável pela cria-
ção e Valdemir Ecker, 
dono de casas como Di-
vino, O Pasta e Bouquet 
Garni. O projeto arqui-
tetônico é da Thema-
tic Gramado, braço da 
Themed Studios de Or-
lando (EUA) e irá criar 
50 novos empregos di-
retos, além de projetar 
atender 120 mil pessoas 
por ano.

FOTO: DIVULGAÇÃO

A Secretaria Municipal da 
Saúde de Canela organizou o 1º 
Chá Rosa, alusivo ao Outubro 
Rosa, que aconteceu segunda 
(14), no Grande Hotel. O objeti-
vo foi reunir pacientes que tive-
ram câncer de mama, contaram 
com assistência da rede pública 
e venceram a doença, incluindo 
algumas que seguem em trata-
mento.

As participantes foram aco-

lhidas pela equipe da Secretaria 
em um ambiente decorado com 
tons rosa para lembrar a impor-
tância da realização de exames 
preventivos. O momento contou 
não só com coquetel mas com 
maquiagem às participantes, 
que se emocionaram quando de-
ram seus depoimentos para um 
material audiovisual a ser divul-
gado pela Prefeitura em alguns 
dias.

“Nós preparamos esse mo-
mento para valorizar a luta das 
mulheres que passaram pelo cân-
cer. Já o material em vídeo reúne 
as histórias delas para servir de 
exemplo de superação a outras 
pacientes”, explica Vanessa Ba-
sei, coordenadora do 1º Chá 
Rosa.

A programação completa do 
Outubro Rosa você confere no 
Portal da Folha na Internet.

1º Chá Rosa reuniu mulheres que
venceram o câncer de mama
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REPUBLICAÇÃO
Edital nº 6209 

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: GUILHERME PACHECO MARQUES, natural do Es-
tado de Santa Catarina, nascido 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 GONÇALVES, natural do Estado de 
Santa Catarina, nascida na Cidade de Galvão, recreacioni-
sta, 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

Quatro dias dedicados ao
encantamento em Canela

Até domingo (20), bonecos vindos de diversas partes do mundo
tomam conta da cidade com desfiles e exibições totalmente gratuitos

Vanderlei Inácio é 
um jovem antenado e 
consciente, mora numa 
rodoviária. Para melho-
rar o mundo, faz a sua 
parte e torna a cidade 
um pouco mais limpa 
e bonita; Espirro é uma 
gota que busca seu ami-
go perdido no rio. Para 
encontrá-lo, deve ul-
trapassar suas próprias 
dificuldades; Marilyn 
Monroe foi internada 
em uma clínica psiquiá-
trica. De lá, escreve uma 
carta ao seu psiquiatra, 
contando suas aflições. 
Histórias como essas, 
para crianças e adultos, 
estarão nos palcos aber-
tos na Praça João Corrêa 
e Largo Benito Urbani, 
no centro de Canela, até 
domingo (20).

O 31ª Festival de 
Bonecos, mais uma vez, 
chega para encantar 

e despertar a empatia 
por meio de tramas e 
personagens sensíveis, 
reflexivos e divertidos, 
com uma programação 
cuidadosamente sele-
cionada pela experiente 
curadoria do evento.

As sinopses resumi-
das acima são das cai-
xas de lambe-lambe do 
grupo Olho mágico, de 
Canela; e das peças His-
tórias D'Água, do gru-
po Khaos, de Canoas; e 
Marylin, do grupo Go-
liardos, também Cane-
la. Além desses, outros 
11 grupos representan-
do cinco países estarão 
reunidos na cidade, 
apresentando variadas 
técnicas de manipula-
ção, como marionetes, 
fantoches e bonecos 
de vara, aliadas a sur-
preendentes estilos nar-
rativos. Os espetáculos 

serão gratuitos e para 
toda a a família.

Entre as atrações 
internacionais estão os 
grupos The Fifth Wheel, 
da Alemanha; El Alma 
en un Hilo, da Argenti-
na; Robert White, da Es-
panha e, Sociedad An-
tónima Artes cênicas, 
do Equador.

Um dos pontos al-
tos do evento, o desfile 
de bonecos terá dupla 
edição este ano: sába-
do, às 14h30min e, no 
domingo, às 11h, entre 
a Catedral da Pedra e 
a Praça João Corrêa. O 
palco principal conta 
com infraestrutura para 
proteger o público de 
chuva e vento. Em caso 
de baixas temperaturas, 
o festival irá distribuir 
mantinhas para todos 
os visitantes. São espe-
radas cerca de 15 mil 

pessoas.
A programação 

completa e as sinopses 
dos espetáculos você 

confere no Portal da Fo-
lha.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Porto Cara de Mau e Scur promovem ação beneficente pelo Dia da Criança
O Porto Cara de Mau 

e a Pizzaria Scur promo-
veram uma arrecadação 
de brinquedos novos 
durante o mês de setem-
bro que culminou com 
uma ação beneficente 
na semana que come-
morava o Dia da Criança 
em outubro. Com a arre-
cadação, uma equipe de 
colaboradores do Cara 
de Mau e Scur percorre-
ram diversos locais para 
distribuir os brinque-
dos. As crianças da Casa 

Lar em Canela, CRAS da 
Várzea Grande, Instituto 
Santíssima Trindade do 
Moreira e o Núcleo Ivan 
Albuquerque da Socie-
dade Espírita Esperança 
na Viação Férrea recebe-
ram brinquedos.

A família Scur/Dala-
téia – Michele, Gabriela, 
Junior e Dilce, proprie-
tários do Cara de Mau e 
Scur, estavam mais uma 
vez eufóricos com a pro-
moção e mais ainda pela 
satisfação que possibili-

tou atender centenas de 
crianças.

Outubro Rosa
Durante todo o mês 

de outubro a Pizzaria 
Scur está com uma pro-
moção que reverterá em 
recursos para a Liga Fe-
minina de Combate ao 
Câncer. É a promoção 
Outubro Rosa no Scur, 
onde toda tele entrega 
durante este mês rever-
terá em um percentual 
para a Liga.
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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) ::

Nascimentos no HCC
no mês de Setembro/2019

DATA NOME DA MÃE                  SEXO DO BEBÊ

01 Setembro • 2019 Janaina dos Santos Moura Menina

01 Setembro • 2019 Elisangela dos S. Rodrigues Menino

02 Setembro • 2019 Maiara Farias de Moraes Menina

03 Setembro • 2019 Luanda Carasai da Silva Menina

06 Setembro • 2019 Lidiane dos Reis Pacheco Menina

09 Setembro • 2019 Debora Cristina da Silva Menina

10 Setembro • 2019 Maura Raquel Pereira Dias Menina

11 Setembro • 2019 Olga Andriele de Jesus Fachin Menina

19 Setembro • 2019 Daphnide Maxilus Menina

21 Setembro • 2019 Franciele Schilz Hoffmann Menina

21 Setembro • 2019 Franciele Aparecida de Souza Menino

21 Setembro • 2019 Cristiane Cardoso Pereira Menino

21 Setembro • 2019 Tatiane Oliveira dos Santos Menino

22 Setembro • 2019 Patricia dos Santos Rizzon Menino

22 Setembro • 2019 Graziela Silveira de Souza Menina

24 Setembro • 2019 Elen Rodrigues Barros Menino

24 Setembro • 2019 Jessica Felippe de Quadros Menina

26 Setembro • 2019 Priscila Ribeiro Coelho Menina

26 Setembro • 2019 Lucimara Conrado de Moraes Menino

26 Setembro • 2019 Francisca Verlindo Pereira Menina

27 Setembro • 2019 Pâmela de Moura Araújo Menino

28 Setembro • 2019 Eva Vanessa Santos Varela Menino

29 Setembro • 2019 Cintia Roberta Velho da Silvs Menina

30 Setembro • 2019 Vanusa Souza Rodrigues Menino

30 Setembro • 2019 Tainara Chaves Netto Menino

São Francisco de Paula sedia
o Dia Internacional da Animação 

Com entrada franca, o Dia Internacional da 
Animação será comemorado em São Francisco de 
Paula com exibição de Curtas-metragens de dese-
nhos animados. O evento ocorre no 28 de Outubro, 
às 19h, simultaneamente em mais de 200 cidades 
brasileiras. O público de São Chico receberá a 
Mostra Infantil, no CTG Rodeio Serrano, com os 13 
filmes selecionados deste ano. A projeção terá 50 
minutos de duração e conta com o apoio do SESC 
Taquara. A abertura será com a artista gráfica de 
São Francisco de Paula, Bruna Nery, que teve a sua 
animação selecionada pelo Festival de Gramado 
este ano.

A programação completa das exibições você 
encontra no site da Prefeitura de São Francisco de 
Paula. 1 da fofura Adriani Isabella

Rodrigues de Moraes!

Cheia de charme Manuela Bohn da Silva!

Helena Pires Vieira que 
este mês completa 3 
aninhos! Parabéns

Ontem, 17 a princesa 
Eduarda Dias da Fonseca 
completou 5 primaveras! 

Beijão dos papais
Eduardo e Jéssica

Robinho dos Reis
Vieira Filho

Lívia Castro de Nardi
completou 1 aninho

FOTO: JÊNIFER LAUFFER
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Lucas Correa, Everton De Boni Santos
e Jeferson Zatti marcaram presença na

festividade que apresentou o 22º
empreendimento da AMPR Incorporadora,

 no último fi m de semana.

A turma da oitava série de 1979 do Colégio Marista Maria Imaculada se encontrou em um 
dia especial, após 40 anos para relembrar as boas lembranças, ao lado do atual prefeito 
Constantino Orsolin, que na época foi professor da turma.

A diretora do
Gramadotur, Iara

Sartori, e o jornalista, 
João Ângelo Miron
Neto, ladearam os 

empresários caxienses 
linhas de frente da

AMPR Incorporadora, 
Roberto Deitos Alquati

e Júlio César Rapkiewicz, 
no coquetel de

apresentação do
residencial Garten

Haus Gramado Prime, 
no Gram Fiestas, em 

Gramado.  

Quem assoprou as velinhas de 08 anos
foi Antônio Nascimento dos Reis e

recebeu todo carinho das dindas Vanessa 
Rottmann e Bibiane Schmitt. 

FOTO: CLEITON THIELE

Charle Oliveira, Lisi Berti
e a ilustradora Ana Rocha,
no lançamento do livro O
Menino das Nuvens de
Algodão, no último
domingo no Containner.
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O último fi nal de semana foi de pódio para 
todos os atletas da delegação Snowland que 

disputaram o Campeonato Brasileiro de
Patinação Artística no Gelo. Disputando na
Categoria Juvenil A, o patinador Ruanh de 

Oliveira vibrou com a conquista do Ouro. Assim 
como Leonardo Araujo (na foto), na Categoria 

Intermediário, Bettina Cunha, na Categoria
Juvenil B, e Esther Fiuza, na Categoria

Pré-Básico 1. A patinadora Deborah Vale
Bell também fez excelente apresentação,

e levou a prata na Categoria Sênior. 

FOTO: LUÍS HENRIQUE BISOL RAMON

FOTO: LUÍS HENRIQUE BISOL RAMON

FOTO: EMANUEL DENAUI



Sempre com a mão na massa, o empreendedor Peterson 
Secco oferece Pizza no almoço, na pizzaria Donnadina. 
A casa trabalha com pizza  napoletana, estilo que tem 
características específicas como a porção individual, 
os ingredientes vindos direto da Itália e a leveza da 
massa. Para ser considerada uma verdadeira pizza 
napoletana, é imprescindível que a massa fermente por 
cerca de oito horas. Por esse motivo, as massas da piz-
zaria são feitas sempre no dia anterior. A fermentação 
prolongada, diferente do que é feito com outros tipos de 
pizza, permite uma melhor
maturação do glúten.
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16 dias dessa
florzinha, Aurora 

Correia Lisboa.
É muita fofura!

A bela Lauren completando 3 meses!

Nesta terça-feira, 15 de outubro,
um cidadão muito conhecido pela co-

munidade canelense comemorou
50 anos de profissão.

Parabéns Antônio Alvori da Silva, 
popularmente conhecido por

‘Telefone’. Ele foi parabenizado pelo 
secretário de Governança, Luciano 

Melo, que também parabenizou
todos os taxistas de Canela.

Marilise Spier 
esbanjando felicidade

à espera do Murilo
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No lançamento do calendário  Apae 2020
a fonoaudióloga Priscilla e a fotógrafa 

Fabiani na Cervejaria do Farol

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: KÉLEN WEBER

FOTO: JONATHAN DE MAIO

FOTO: CANELA FOTO E ARTE
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A semana começa sob os efeitos 
da Lua Cheia no seu signo e isso 
potencializa tudo. Você precisa ter 
atenção o tempo todo com o que está 
sentindo, pensando e fazendo. Aten-
ção extra aos assuntos de trabalho, 
que podem trazer mais preocupação 
e cansaço, mas não dá pra descuidar. 

A ansiedade pode chegar com força 
total. Mas não desanime frente aos 
obstáculos. Se não sabe o que quer, 
melhor pedir tempo para pensar. 
Nas relações, as conversas preci-
sam ser profundas e objetivas, mas 
cheias de afeto. No trabalho, pense 
antes de decidir.

Escolha os amigos e contatos certos 
porque isso fará muita diferença 
em seu desenvolvimento. A semana 
traz oportunidades e reconheci-
mento, estabilidade profissional e 
sucesso em algum assunto impor-
tante para você. 

Semana de Lua Cheia é sempre um 
momento mais intenso para você. As 
relações podem trazer alguma pressão 
ou obstáculo, mas também pode ser a 
hora de se comprometer e fortalecer 
vínculos. O bom será saber com quem 
pode contar. A semana traz alguma 
sorte e oportunidades de trabalho.

A semana não é fácil, mas você 
pode resolver coisas importantes e 
ter alguma oportunidade de cres-
cimento, que você já aguardava há 
um tempo. Preste atenção ao que 
não dá certo, para entender se você 
não precisa mudar alguma coisa. 

Semana de resultados importantes 
e boa para mudanças. Mas é bom 
fazer tudo com calma e dentro do 
planejamento feito previamente. 
Bons dias nos assuntos da casa e 
da família. As conversas tendem a 
fluir bem e os negócios podem ser 
favoráveis.

Você pode enfrentar turbulências, 
contratempos e desafios. Alguma coi-
sa pode não sair como você gostaria. 
Tente não desanimar frente a desa-
fios e aproveite para repensar o que 
não está funcionando. Os obstáculos 
chegam justamente para você notar o 
que está e o que não está dando certo.

Comunique-se de forma mais efi-
ciente. E demonstre seu afeto ao se 
comunicar. Cuidado com a pressa 
que pode levar a decisões intensas 
ou impulsivas. Atenção extra para 
a saúde. Há risco de stress, brigas e 
discussões. Uma sensação de pressa 
pode gerar bastante ansiedade.

Cuidado com as intensas paixões. 
Vale para relacionamento, mas para 
tudo mais em sua vida. Você pode 
fazer coisas por impulso, ficar mais 
obsessivo e agir sem pensar. Apro-
veite que também são dias de sorte 
e oportunidades e faça aquilo que 
realmente importa funcionar.

Algum assunto familiar ou emocio-
nal pode vir a tona e suas emoções 
estão bastante intensificadas. 
Cuidado para não decidir nada por 
impulso. Escolha bem as palavras 
e se não souber como agir, procure 
um amigo sábio e acolhedor.

São dias intensos e você pode se irritar 
com muita coisa, das pessoas as coisas 
que precisa fazer. O céu da semana 
pede passos mais lentos e firmes e 
mais comprometimento com tudo e 
com todos. Você precisa encontrar 
esse equilíbrio entre fazer o que acha 
certo e compartilhar com os outros.

Cuidado com seus gastos. Há uma 
intensidade que pode fazer com que 
você fique ansioso e desconte na 
comida ou nas compras. É hora de 
focar em se organizar melhor em 
tudo na vida. Os estudos podem aju-
dar em seu trabalho e as conversas 
podem resolver as divergências.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6213 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: GABRIEL PADILHA, natural deste 
Estado, nascido nesta Cidade, gerente operacional, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Paul Harris, 
nº 1015, Centro, nesta Cidade e CAROLINE CASA-
GRANDE BOLFE, natural deste Estado, nascida na 
Cidade de Gramado, funcionária pública, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Paula Harris, nº 1015, 
Centro, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

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

Registradora

> Edital de Casamento nº 6214 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: LUIZ CARLOS SANTANA, natu-
ral do Estado de Santa Catarina, nascido na Cidade 
de São Joaquim, autônomo, solteiro, domiciliado 
e residente na Rua Homero Pacheco, nº 325, Bairro 
Ulisses de Abreu, nesta Cidade e MARIA JORENI DE 
MORAES, natural deste Estado, nascida nesta Ci-
dade, auxiliar de limpeza, divorciada, domiciliada 
e residente na Rua Homero Pacheco, nº 325, Bairro 
Ulisses de Abreu, nesta Cidade. Quem conhecer im-
pedimento, oponha-se na forma da lei.

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

Registradora

• Comunicamos o falecimento da Sra. Nair
Maria Secco dos Santos, aos 68 anos, residente
na cidade de Canela. Deixa o esposo José e os
filhos Sônia, Suzete, Indionara, Lucinara,
Claudinei, Claudiomiro, Claunir e Evandro já 
falecido. Seu corpo foi velado na capela 02 do 
São Lucas, e o sepultamento dia 13/10/2019
ás 14:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr.
Douglas Claudiomiro de Oliveira, aos 26
anos, residente na cidade de Canela. Seu
corpo foi velado na capela 02 do São
Lucas, e o sepultamento dia 14/10/2019 ás 
21:30 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Maria 
Celani Machado Rodrigues, aos 76 anos,
residente na cidade de Canela. Seu corpo foi 
velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias, e o sepultamento dia 
14/10/2019 no Cemitério do Morro Calçado.

*Comunicamos o falecimento do Sr. David
Leonardo Lourenci Correa, aos 25 anos,
residente na cidade de Canela. Deixa a
esposa Alexandra e a filha Isabeli. Seu corpo
foi velado na capela 01 do Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias, e o
sepultamento dia 13/10/2019 ás 09:00
no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Waldir 
Schmitt, aos 62 anos, residente na cidade de 
Gramado. Deixa sua esposa Marinês e a filha 
Ana Paula. Seu corpo foi velado na capela do 
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias, 
e a cerimônia de despedida dia 12/10/2019 
ás 16:30 no Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias.

ALEX SANDRO MENGUE CARDOSO & CIA LTDA
10.809.950/0001-15

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente do município de Gramado a Licença 
de Operação de Regularização, para a atividade de 
Pousada, na Rua F.G. Bier, n° 1045, Bairro Planalto. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

(54) 3282.6625

> Edital de Casamento nº 6211 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: JOSÉ ELIO GRIGIO, natural do Es-
tado do Paraná, nascido na Cidade de Foz do Iguaçu, 
servidor público, viúvo, domiciliado e residente na 
Rua Theobaldo Weber, nº 108, Bairro Bom Jesus, nes-
ta Cidade e ILIZANDRA MARIA REIS, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Três Passos, do lar, di-
vorciada, domiciliada e residente na Rua Theobaldo 
Weber, nº 108, Bairro Bom Jesus, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 11 de Outubro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6212 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar: WILIAM NERY 
DA SILVA, natural deste Estado, nascido nesta 
Cidade, mecânico, solteiro, domiciliado e resi-
dente na Rua das Palmas, nº 34, nesta Cidade 
e MAYARA DE SOUZA ANGELO, natural deste 
Estado, nascida nesta Cidade, designer de inte-
riores, solteira, domiciliada e residente na Rua 
das Palmas, nº 34, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 15 de Outubro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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BANCO 50

AEM
POLINESIA

PISTASUNS
NATORDC
TOELISIO

MUCOSAEAT
PROLREUNE

ARBEAMOD
BRINDESO
AEREOEGG
RNFMATER

ARCAICARE
OICLIAM
CAPIMDII

PASSOAPASSO

Marca o
fim da in-
ternação
hospitalar

Barcos
típicos de

clubes
náuticos

Iluminado
pelo

brilho do
astro rei

Quantida-
de inde-

terminada

Parte do
salão pa-
ra danças

(pl.)

Registros
em dele-
gacias

Pronome
posses-

sivo
masculino

Reveste
os órgãos
do corpo

Feixe, em
inglês

Sinal de
direção

usado no
trânsito

Minas (?),
o 1º porta-

aviões
brasileiro

Tipo mais
seguro de
transporte

"Lavoura
(?)", livro 
de Raduan

Nassar

Formato
da chave

grifo

Dura-(?),
uma das
meninges

(Anat.)
Primeira
etapa da
viagem

(pl.)

Vegetal
como o
colonião

Post-
scriptum
(abrev.)

(?)
Gallagher,

cantor 
inglês

Item do
manual

da brico-
lagem

Comer,
em inglês 
O nome da
letra "M"

502, em
romanos
Fósforo

(símbolo)

Ovo, em
inglês
Dano;

estrago

O Mosqueteiro (fut.)
Nascido no país

asiático cuja capital
é Nova Deli

Artista
teatral

 Lugar de
delícias 

Junta;
associa

Proveito;
vantagem

Foi representada por
Rubens e 
Rembrandt

(Art.)

Região
onde se
falam o
maori, o
taitiano 

e o
samoano

Lucro;
proveito

Uso do
ímã por
pizzarias

e
farmácias

3/eat — egg. 4/beam — prol. 5/máter. 6/elísio — mucosa. 7/arcaica. 15/mascote do grêmio.

Vocabulando

Está na fala do povo, 
do passado ao tempo novo
nos gestos e nos olhares, 
na vestimenta em seus
detalhes, 
Nas encilhas dos cavalos,
São os mais belos regalos.

JACÁ – Cesto grande feito de 
taquara, com uma alça de cou-
ro cru de cada lado, destinado a 
transportar coisas em carguei-
ro. Os jacás são pendurados à 
cangalha, um de cada lado do 
animal. A carga completa que o 
animal conduz é de seis arrobas, 
três em cada jacá, ou cerca de 
noventa quilos ao todo.

DOBLE -  Dobro. Em apostas 
de carreira ou rinha de galo, o 
apostador que der doble e per-
der deverá pagar dois por um ao 
ganhador.

QUADRILHA – Grupo ou lote 
de animais cavalares de pêlos di-
ferentes, que costumam andar 
juntos, acompanhando a égua
-madrinha. Se todos os cavalos 
forem de um pêlo só, o grupo 
chama-se tropilha.

TOURUNO – adj. Boi castra-
do depois de adulto, que conser-

va o aspecto de touro. Boi, mas 
castrado que ainda procura va-
cas. Valentão, destemido, cora-
joso, respeitável, taura.

TRABUCO – Revólver
LÃ DE BORREGA – Lã de 

ovelha nova que é tosada pela 
primeira vez.

ARATACA – Cavalo pequeno 
e ruim.

ARUÁ – adj. Apuava, puava, 
fuá. Diz-se do cavalo espantadi-
ço, quebra, indócil, desconfiado, 
que não deixa a apanhar. Usa-se 
como substantivo para signifi-
car indivíduo brigão, valentão, 
puava. (Parece provir de aruá do 
guarani, que significa mau).

BANCAR NAS RÉDEAS – 
expr. Parar repentinamente o 
cavalo pela ação das rédeas. 
Também se banca nas rédeas 
para mudar de direção, com vio-
lência, para  a direita ou para a 
esquerda, ou para contornar um 
obstáculo.

Assim encerramos esta vol-
teada com mais algumas pala-
vras do nosso vocabulário cam-
peiro que muito dos identifica 
aqui nas bandas do Sul.

Mil Gracias.



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

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

• Apartamento mobiliado n° 102, com 01 dormitório, sala
e cozinha, banheiro, sem garagem, localizado na Rua Londres, 

138, Eugenio Ferreira. Aluguel R$ 950,00 mais taxas.

• Apartamento n° 301D, com 02 dormitórios, sala,
cozinha, banheiro, sacada com churrasqueira, vaga para
carro, localizado na Rua Dr Ruy Vianna Rocha, 1300,

São Luiz. Aluguel R$ 600,00 mais taxas.

• Casa Geminada Residencial n° 04, com 02 dormitórios,
sala, cozinha, banheiro, vaga descoberta para carro,

localizada na Rua Santa Teresinha, 1011, Santa Teresinha. 
Aluguel R$ 2.000,00 (aceita propostas).

Apartamento n° 05 mobiliado, com 02 dormitórios, sala
e cozinha, banheiro, sem garagem, localizado na Rua Paul 

Harrys, 253, Centro. Aluguel R$ 1.800,00 mais taxas.

Apartamento n° 302, 
com 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, box para 
carro, localizado na Rua 
Londres, 138, Eugenio 
Ferreira. Aluguel R$ 
1.000,00 mais taxas.
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Gallas: 40 anos dedicados à arte
de servir a comunidade canelense

Tradição. Qualida-
de. Dedicação. Muitos 
adjetivos podem ser 
atribuídos à família 
Gallas.

Mas talvez de todos 
eles o mais apropriado 
seja o desejo de servir. 
Servir à comunidade, 
estar presente no dia a 
dia das famílias de Ca-
nela e ouvir com satis-
fação que é o lugar mais 
recomendado para 
aqueles que são “mora-
dores de  m de sema-
na”. Estes são alguns 
dos motivos que levam 
as duas gerações da fa-
mília Gallas a seguir de-
terminada a oferecer o 
melhor serviço, aliado 
aos melhores produtos, 
combinação ideal que 
faz a clientela se perpe-
tuar e se renovar a qua-
tro décadas.

Como tudo
começou
A década de 70 che-

gava ao  m e a vida na 
pequena Canela girava 
em torno de um comér-
cio modesto. Poucos 
endereços abasteciam 
as famílias na época. 

Em 1977, Leão José 
Gallas (in memorian), 
 lho mais velho de Zé-
lia Maria e Armando 
Gallas, recebeu o con-
vite de seu sogro, Ar-
mando Keller para um 
desa o: abrir um açou-
gue junto ao seu esta-
belecimento comercial, 
na época chamado de 
Armazém Santo Antô-
nio, que  cava na Rua 
Sete de Setembro. Com 
dedicação e muito tra-
balho, a iniciativa deu 
certo e Leão percebeu 
que poderia expandir 
o negócio. Para isso, 
buscou no irmão Celso 
(que trabalhava na em-
presa Irmãos Bohrer) 
o parceiro ideal para 
que juntos abrissem o 
Açougue Gallas, em ju-
lho de 1979. O primei-
ro endereço da família 
Gallas foi na Rua Felis-
berto Soares, em frente 
à Catedral de Pedra.

O açougue

“Tinha uma peque-
na fruteira e uma 
venda de secos e 
molhados, mas 

sempre foi o açou-
gue que atraiu os 
clientes” recorda 

Celso Gallas. 

“Se você chegar em 
Canela e pergun-

tar onde é o Gallas 
para alguém, essa 
pessoa vai saber te 
explicar. Se ela não 

souber, é porque 
ela não é daqui.”

como referência
O negócio come-

çou como um açougue 
e graças à dedicação 
dos irmãos Leão e Cel-
so a clientela sempre se 
mostrou muito  el. “Ti-
nha uma 
p e q u e n a 
fruteira e 
uma ven-
da de secos 
e molha-
dos, mas 
sempre foi 
o açou-
gue que 
atraiu os 
clientes”, recorda Celso 
Gallas. Os outros dois 
irmãos, Marcos e Paulo 
também se juntaram ao 
negócio pouco tempo 
depois, contribuindo 
de forma importante, 
justamente por tam-
bém terem experiência 
no ramo de açougue. 
Junto com o crescimen-
to, veio o pedido do 
proprietário para que 
o ponto fosse entregue. 
Movida pela necessida-
de de mudança, a famí-
lia Gallas comprou um 
terreno em área próxi-
ma e construiu a sede 
própria que foi inaugu-

rada em 1990, no ende-
reço onde permanece 
até hoje, na Rua Coro-
nel Diniz, 40.

Uma loja, não
um mercado

Como 
o próprio 
n o m e 
já diz, o 
A ç o u g u e 
e Mercea-
ria Gallas 
apresenta 
uma pro-
posta dife-
rente aos 

clientes: a experiência 
de fazer compras em 
um ambiente familiar, 
onde o atendimento é 
o principal pilar, asso-
ciado à qualidade dos 
produtos. “O próprio 
layout do nosso espaço 
revela que não somos 
um mercado. Aqui o 
cliente entra e já che-
ga direto no balcão do 
açougue onde o tio Celso 
está aguardando para 
apresentar as melhores 
carnes. Ao lado está a 
padaria, com pães e bo-
los feitos aqui pela tia 
Valquíria, que também 
está conosco há mui-

tos anos. O ambiente 
é familiar e isso se re-
fl ete na produção e no 
atendimento”, destaca 
Carlos Gallas. Filho de 
Leão coube a ele dar 
continuidade ao negó-
cio cria-
do pelo 
pai, que 
deixou a 
f a m í l i a 
de forma 
breve e 
a b r u p t a 
em 2008 
(vítima de 
c â n c e r ) , 
seguido pelo irmão 
Paulo (que também fa-
leceu dias depois).

Duas gerações, o
mesmo propósito
Nestas quatro dé-

cadas o empreendi-
mento foi sempre se re-
modelando para poder 
manter a qualidade, 
que é o seu cartão de vi-
sitas. Açougue, padaria, 
fruteira, mercado e a se-
ção delicatessen. Como 
esse formato o Gallas 
segue  rme seu foco, 
que é se manter pre-
sente na vida das famí-
lias canelenses e tam-

bém das novas famílias 
que são uma constante 
na cidade. Trabalhar 
com dedicação e amor 
parece ser o segredo de 
sucesso – e de longevi-
dade – dos Gallas. Aos 

72 anos, 
seu Celso 
não perde 
o espírito 
b r i n c a -
lhão: “Se 
você che-
gar em 
Canela e 
p e r g u n -
tar onde 

é o Gallas para alguém 
daqui, essa pessoa vai 
saber te explicar. Se ela 
não souber, é porque 
ela não é daqui!”. E as-
sim os sócios – Celso, 
Marcos e Carlos – se-
guem unidos por um 
propósito em comum: 
valorizar sua história, 
manter sua essência 
e servir com qualida-
de e gentileza a todos. 
“Agradecemos a nossa 
família, as pessoas que 
trabalharam conosco, 
a nossa equipe atual, 
aos parceiros, fornece-
dores e principalmente 
aos nossos clientes, que 

são a nossa razão de 
existir”, destaca Carlos 
Gallas.

CONVITE
O Açougue e Mer-

cearia Gallas convida 
os clientes para parti-
ciparem da comemora-
ção dos seus 40 anos!

QUANDO: 19/10 - 
sábado.

HORÁRIO: das 11h 
às 19h.

ONDE: Em frente 
ao Gallas (Rua Coronel 
Diniz, 40, Canela).

PROGRAMAÇÃO: 
Um churrasco será as-
sado durante todo o dia 
e os clientes são convi-
dados a prestigiar, to-
mar um chope, ouvin-
do uma música boa e 
celebrando a data com 
a família Gallas.

Ao  nal do dia, às 
17h30min, haverá o tra-
dicional momento de 
cantar parabéns, com 
direito a bolo caseiro 
encerrando a festa de 
um jeito bem simples e 
animado, como sempre 
foi a Família Gallas. Em 
caso de chuva o evento 
acontecerá dentro do 
estabelecimento.
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

ALEXSANDRO PEREIRA, Leiloeiro Público Oficial e Rural, ou sua preposta, devidamente 
autorizados pelo EXMO. SR. DR. EXMO. SR. DR. CARLOS EDUARDO LIMA PINTO, MM. 
JUIZ DE DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS. Processo 
nº: 06611900008152; Autor(s): Estado RS; Réu(s): Buzin Transportes e Comércio Ltda torna pú-
blico através do presente edital que procederá à venda em público, na modalidade LEILÃO 
PRESENCIAL / ONLINE, será realizada na forma das seguintes Leis: LEI nº 13.105/2015 
NCPC em seus artigos 879 a 903, LEI 6.830 Execução Fiscal, DECRETO 21981/32 Profis-
são Leiloeiro, LEI 4.021 Leiloeiro Rural, LEI nº 13.138 Leilão Online, e LEI nº 5.172/1966 art. 
130 CTN, do seguinte, imóveis: Lote 1: Uma área de 3.774.730,00m2 dentro de um todo maior de 
3.875.000,00m2 (três milhões oitocentos e setenta e cinco mil metros quadrados), matrícula 24.738, 
mais ou menos, de terras de matos e morros, sem benfeitorias, situada no lugar denominado Cravina, 
distrito de Rincão dos Kroeff, neste Município, constituída dos lotes rurais n°s. 15, 24, 26, 28, 30, 34, 
32, 36, 38, 40 e 42 e metade do lote n°. 17, todos da Linha São Marcos e mais os lotes rurais nos. 10, 
12, 14 e 16 da Linha São Jacob, limitada por linhas imaginárias que, começando no lado oeste do lote 
n°. 24, segue em direção leste, onde confronta, ao norte, com os lotes n°s. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 e parte do 17, todos da Linha Santa Rosa; dai toma direção sul, onde confronta ao leste com o lote 
n°. 44 da mesma Linha São Marcos; dai em direção oeste, até encontrar o lote n°. 34, onde confronta 
ao sul com os lotes n°s. 28, 25, 27 e 29 da Linha São Marcos; daí novamente toma direção sul, até 
atingir o extremo norte do lote n°. 21 da Linha São Marcos, onde confronta ao leste com o lote n°. 28 da 
Linha São Marcos; daí, formando um ângulo de 90°, em direção oeste, até atingir o extremo oeste do 
lote n°. 19 da mesma Linha São Marcos, onde confronta ao sul, com o mesmo lote n°. 19 e o de no. 21 
da referida Linha; outra vez toma rumo sul, até a metade do lote n°. 17, onde confronta ao leste com o 
lote n°. 19; e seguindo em direção oeste, onde confronta, ao sul, com a metade do mesmo lote n°. 17, 
descendo, novamente, em direção sul, até atingir o lote n°. 10 da Linha São Jacob, onde confronta, ao 
leste, com o referido lote n°. 17 da Linha São Marcos; então formando um ângulo de 90° ao leste, atinge 
o lote n°. 18 da Linha São Jacob, onde confronta ao norte com os lotes IN. 17, 19 e 21, todos da Linha 
São Marcos; daí toma direção sul, até encontrar o Arroio da Grota, onde confronta, ao leste, com o lote 
n°. 18 da Linha São Jacob; daí, descendo pelo Arroio da Grota, rumo oeste, até atingir o lote n°. 8, onde 
confronta, ao sul, com o mencionado Arroio; novamente formando ângulo de 90° em direção norte, até 
atingir o sul do lote n°. 24 da Linha São Marcos, onde confronta a oeste com o lote n°. 8 da Linha São 
Jacob, e com o lote n°. 13 da Linha São Marcos, tomando, novamente direção oeste, até encontrar o 
lote n°. 11 da Linha São Marcos, onde confronta, ao sul, com o lote n°. 13; e, daí, em direção norte, onde 
confronta, a oeste, com o lote 22, até encontrar o ponto de partida. Registros anteriores: RA0/1.725, 
AV.11/1.725 e AV.12/1.725 do livro 2-1. Proprietária: Eldorado Indústria e Comércio de Calçados Ltda., 
inscrita no CGCMF sob o nº 88.060.702/0001-01. Preservação: Segundo a AV.3/1.725, uma área de 
775.000,00m2, parte integrante do todo desta matrícula, está gravada com um termo de preservação 
junto ao 1BAMA. A área preservada se confronta: ao norte, com terras de Bruno Boclailann e os lotes 
n°s. 17, 19 e 21; ao sul, com os lotes nos. 7, 9, 11 e 13; ao leste, com o lote n°. 8; e a oeste, com o lote n°. 
8. O cadastro no INCRA é sob o no. 874 060 045 039, área 387 5ha. S.F.D. no. 0590.02.0900026.00103. 
ÔNUS E GRAVAMES: Nada consta. 1º LEILÃO: 03/11/2019, às 10 horas, igual ou superior Avaliação: 
R$ 1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais); 2º LEILÃO: 14/11/2019, às 10 horas, 
maior oferta, igual ou superior a R$ 930,00 (novecentos e trinta mil reais). Lote 2: Uma área de 
220.000,00m2 (duzentos e vinte mil metros quadrados), de terras de agricultura, matos e capoeiras, 
sem benfeitorias, constituída de parte do lote n°. 44, da Linha São Marcos, Colonia Santa Tereza, Fazen-
da Santo Antonio, distrito de Rincão dos Kroeff, neste Município, confrontando com a área desmembra-
da e internamente, em alinhamentos ao noroeste, oeste e sudeste, com os lotes n°s. 17 e 25 da Linha 
Santa Rosa, ao norte; ao sul, com o lote n°. 31 da Linha São Marcos; ao leste, com o lote n°. 46 da Linha 
São Marcos; e a oeste, em trechos distintos com o lote n°. 42 da Linha São Marcos, parte, atualmente 
de Manoel Clemente Faciolli Ferreira. Registro anterior: R.4/18.801 do livro 2. INCRA no. 874 060 045 
039-8, área 25,Oha, módulo 25,0ha, n°. de módulos 1, FMP 3,0ha, em nome de Luiz Fernando Vala-
dares, e NIRF 6.456.943-8. Observação: A área descrita nesta matrícula é o remanescente da área da 
matrícula n°. 18.801, conforme consta da escritura pública n°. 17.724-025, lavrada em 16 de novembro 
de 2012. ÔNUS E GRAVAMES: Nada consta. 1º LEILÃO: 03/11/2019, às 10 horas, igual ou superior 
Avaliação: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais); 2º LEILÃO: 14/11/2019, às 10 horas, maior oferta, 
igual ou superior a R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais). LOCAL/INFORMAÇÕES: Escritório 
Alexsandro Leilões, sito à Rua Assis Brasil, 92, Sala 2 - Piso Superior, Centro, São Francisco 
de Paula/RS - CEP 95400-00 e através do website www.alexsandroleiloes.com.br será obri-
gatório o cadastramento completo para lances online, com até 24 horas de antecedência do 
Leilão presencial; para o Leilão presencial é necessária a chegada com antecedência de 30 
min. para cadastramento. Comunicação de intimação: Fica intimado por este EDITAL DE 
LEILÃO PRESENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO, o devedor Buzin Transportes e Comércio 
Ltda, o senhorio de direito o co-proprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada 
fração ideal, o usufrutuário, o credor com garantia real ou com penhora anteriormente aver-
bada que não seja de qualquer modo parte na execução, como prevê o Art. 889, II, III e V do 
CPC. Informações: pelo edital completo afixado no fórum, site www.alexsandroleiloes.com.br, 
pelo e-mail alexsandroleiloes@hotmail.com e pelo telefone: (54) 99711.3411. Os interessados 
deverão obrigatoriamente, tomar ciência do edital completo e regras de participação, disponí-
vel no portal Alexsandro Leilões.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, JUCERGS Nº 300 E SIN-
DILER Nº 497 OU SUA PREPOSTA, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO EXMO. SR. DR. 
MM. JUIZ ADAIR JOÃO MAGNAGUAGNO  DA 2º VARA DO TRABALHO DE GRAMADO - RS. 
PROCESSO Nº: 0020082-37.2017.5.04.0352; AUTOR: MANOEL DAVONIR PACHECO; RÉU: 
COMPENSADOS DOIS IRMAOS LTDA. – EPP. OBJETO: VENDA NA FORMA DAS SEGUINTES 
LEIS: CLT ART. 888, IN39-TST ART. 3 INCISO XX E LEI Nº 5.172/1966 ART. 130. DO SEGUIN-
TE, IMÓVEL: UMA ÁREA DE QUATRO MILHÕES E NOVENTA E NOVE MIL  E NOVECENTOS 
E QUARENTA E NOVE METROS QUADRADOS E CINQUENTA E QUATRO DECÍMETROS 
QUADRADOS (4.099.949,54 M2), MATRÍCULA 1.517; DE TERRAS DE CULTURA E MATOS, 
SITUADOS NESTE MUNICÍPIO NOS LUGARES DENOMINADOS «CHAPADÃO”,  “PASSO.DO 
LOURO” E “AMOREIRAS”, ZONA RURAL  TENDO AS SEGUINTES _CONFRONTAÇÕES: AO 
NORTE, POR PERÁUS, COM TERRAS DE FÁBRICA DE CELULOSE E PAPEL S.A.,  E DE 
GENES DA SILVA REIS; POR PERÁUS E POR LINHA SECA, NOVAMENTE COM TERRAS 
DA FÁBRICA DE CELULOSE E PAPEL S.A.; E, POR LINHA SECA, COM PROPRIEDADES DE 
JOVELINO MARIA DOS SANTOS.,  OSVALDO DE BRITO, ANTONIO CABERLON,  FRANCIS-
CO OTTO KUNRATH,  ADOLFO BOHRER E JACOB HENRIQUE HIRT; AO SUL, POR LINHAS 
RETAS E SECAS, COM TERRAS DE LEOPOLDO ROOS E FRANCOLINO BERTI; A LESTE, 
COM O RIO SANTA MARIA; E  A OESTE, COM OS ARROIOS MUNDÉO E AMOREIRAS E 
POR LINHAS SECAS, COM TERRAS DE JOVELINO MARIA DOS SANTOS, MANSUETO BE-
NETTI,  CARLOS ADMA E  ARLINDO ADAMS. COM EMBASAMENTO NO ESCLARECIMENTO 
TÉCNICO DO AGRIMENSOR (ID 931EC44), MAPA A1- LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO (ID 
BBB2E5A), CONFORME MANDADO ATRAVÉS DESPACHO (ID 08BC317) DO EXCELENTÍSSI-
MO JUIZ DO TRABALHO, INFORMO, QUE CONFORME LAUDO JUNTADO AOS AUTOS, ESTA 
ÁREA POSSUI APROXIMADAMENTE 403.5004HA, SENDO QUE, PARTE DELA ENCONTRA-
SE COM REFLORESTAMENTO DE PINUS ELLIOTI, SENDO ESTE PARTE INTEGRANTE 
DESTE EDITAL DE LEILÃO. CABERÁ AO INTERESSADO A EXISTÊNCIA DE QUALQUER 
ÔNUS RELATIVO A DÉBITOS INCIDENTES SOBRE O BEM E POSSÍVEIS DISCREPÂNCIAS 
NA MEDIDA DA ÁREA E QUANTIDADE, IDADE, QUALIDADE DE ÁRVORES.  GRAVAMES: 
AV-13-1517, INDISPONIBILIDADE, PROCESSO 00200859220175040351; R-14-1517, PENHO-
RA, PROCESSO 0020081-52.2017.5.04.0352; R-15-1517, PENHORA, PROCESSO 0020082-
37.2017.5.04.0352 E R-16-1517, PENHORA, PROCESSO 0020084-07.2017.5.04.0352. 1º 
LEILÃO: 18/11/2019, ÀS 10 HORAS, IGUAL OU SUPERIOR A AVALIAÇÃO: R$ 6.000.000,00 
(SEIS MILHÕES DE REAIS); 2º LEILÃO: 28/11/2019, ÀS 10 HORAS, MAIOR OFERTA, IGUAL 
OU SUPERIOR A R$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS). LOCAL DO LEILÃO: ÁTRIO 
DO FORO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE GRAMADO, SITO À RUA JOÃO CARNIEL, 484 - 
CARNIEL, GRAMADO - RS, 95670-000. IMFORMAÇÕES: PELO EDITAL COMPLETO NO SITE 
WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR, PELO E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOTMAIL.
COM E PELO TELEFONE: (54) 99711.3411. O 2º LEILÃO SOMENTE SERÁ REALIZADO SE 
NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO NO 1º LEILÃO. CASO NÃO HAJA EXPEDIENTE NAS DATAS 
DESIGNADAS, O LEILÃO REALIZAR-SE-Á NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, NO MES-
MO LOCAL E HORÁRIO. O INTERESSADO EM ADQUIRIR O BEM PENHORADO EM PRES-
TAÇÕES DEVERÁ APRESENTAR, POR ESCRITO, ANTES DO INÍCIO DO PRIMEIRO LEILÃO, 
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO E AN-
TES DO INÍCIO DO SEGUNDO LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR 
QUE NÃO SEJA CONSIDERADO VIL (50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO). O PAGAMENTO DA 
ARREMATAÇÃO/COMISSÃO DO LEILOEIRO DEVERÁ SER EFETUADO À VISTA, EXCLUSI-
VAMENTE EM CHEQUE, ESTE EMITIDO PELO COMPRADOR/ARREMATANTE, MAIS 10% DE 
COMISSÃO DO LEILOEIRO. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE O PAGA-
MENTO DO ITBI E DEMAIS DESPESAS DE TRANSCRIÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E 
MATRÍCULA ATUALIZADA. FICA INTIMADO POR ESTE EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E 
IMTIMAÇÃO, O DEVEDOR COMPENSADOS DOIS IRMAOS LTDA. – EPP, O SENHORIO DE 
DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE BEM INDIVISÍVEL DO QUAL TENHA SIDO PENHORADA 
FRAÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁRIO, O CREDOR COM GARANTIA REAL OU COM PENHORA 
ANTERIORMENTE AVERBADA QUE NÃO SEJA DE QUALQUER MODO PARTE NA EXECU-
ÇÃO, COMO PREVÊ O ART. 889, II, III E V DO CPC.

Ofício SMGPG/DLC n.º 375/2019

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos se-
guintes editais:
Pregão Eletrônico 24/2019 -  Aquisição de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde, 
de acordo com o plano de Trabalho aprovado pela Consulta Popular 12013.178000/1180-
02 – 2017/2018, para recepção das Unidades de Saúde Canelinha, Central, Leodoro de 
Azevedo, São Luiz, Santa Marta e Centro Materno – Dispensador de Senha Eletrônico.
Pregão Presencial 61/2019 -  Contratação dos serviços de brigadistas e ambulância para 
o 32º Sonho de Natal de Canela 2019.
Pregão Presencial 63/2019 - Contratação dos serviços de elaboração de Plano de Prote-
ção Contra Incêndio (PPCI) para o 32º Sonho de Natal de Canela 2019.
Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas 
no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através 
do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou 
pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 16 de outubro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Homem é preso por porte 
ilegal de arma de fogo em 

boate no São Lucas
Na madrugada de 

domingo (13), por volta 
das 02 horas, a Brigada 
Militar recebeu ligação 
via 190, informando que 
um indivíduo estaria ar-
mado em uma boate no 
Bairro São Lucas, inclu-
sive teria ameaçado a 
proprietária.

A guarnição deslo-
cou e conforme as ca-
racterísticas visualizou 
o suspeito, que ao per-
ceber a aproximação 
dos Policiais Militares 
tentou se esconder.

Ao ser abordado 
ainda tentou sacar a 
arma que estava na cin-
tura para investir con-
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tra os policiais, mas foi 
contido. Foi constatado 
que a arma se tratava de 
um revólver calibre 38, 

com duas munições in-
tactas no tambor.

O autor de 50 anos 
foi preso em flagrante.
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EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL/ONLINE E INTIMAÇÃO
 Alexsandro Pereira, Leiloeiro Público Oficial e Rural, ou sua preposta, devidamente au-

torizados pelo EXMO. SR. DR. MM. JUIZ ARTUR PEIXOTO SAN MARTIN DA 1º VARA DO 
TRABALHO DE GRAMADO - RS. Processo nº: 0000311-81.2014.5.04.0351; Reclamante: Ed-
milson Silva da Conceição; Reclamada: Oxygym Academia Ltda. - ME e outros (5). Objeto: 
venda na forma das seguintes leis: CLT art. 888, IN39-TST art. 3 XX e lei nº 5.172/1966 art. 
130, dos seguintes, imóvel: UM TERRENO (Nº. 400, COM 2 RESIDÊNCIAS, ALVENARIA, 
UMA COM APROXIMADAMENTE 200 METROS QUADRADOS E A OUTRA COM APROXI-
MADAMENTE 300 METROS QUADRADOS, APENAS 1  AVERBADA E 2 FUNDAÇÕES PARA 
CONSTRUÇÕES SIMILARES), MATRÍCULA 18.713, SITUADO NA RUA CARLOS FELIPPE 
SPINDLER, COM ÁREA TOTAL DE 1.900,00M², com as seguintes dimensões e confrontações: 
110,24m em uma frente, em curva ao oeste (O) e sudoeste (SW), no alinhamento da Rua Carlos 
Felippe Spindler, lado dos números ímpares; 32,60m ao sudeste (SE), com o lote 31, de Ro-
berto Lopes Gervini; ao leste (L)  e sudoeste (SW), em 4 segmentos de reta medindo, 20,85m, 
22,80m, 2,63m, 19,25m, com Antônio de Lisboa Mello e Freitas e Maria Ercilia Santos de Mello 
e Freitas. Registro anterior: M-13919, livro 2-RG, folha 01, de 23.12.2004. Ônus e Gravames: 
R-3-18713; R-5-18713; Av-6-18713;  Av-7-18713; Av-8-18713, Av-9-18713; Av-10-18713; 
R-11-18713; R-12-18713; R-13-18713; R-14-18713; R-15-18713; R-16-18713; R-17-18713; 
R-18-18713; R-19-18713; R-20-18713; R-21-18713; R-22-18713; R-23-18713; R-24-18713; 
R-25-18713; R-26-18713; R-27-18713; R-28-18713; Av-29-18713; Av-30-18713; Av-31-18713; 
Av-32-18713; Av-33-18713; Av-34-18713; Av-35-18713; Av-36-18713; Av-37-18713; Av-38-
18713; Av-39-18713; Av-40-18713 e Av-41-18713. 1º Leilão: 03/11/2019, às 10 horas, igual ou 
superior a Avaliação: R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais); 2º Leilão: 14/11/2019, 
às 10 horas, maior oferta, igual ou superior a R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Local: 
Escritório Alexsandro Leilões, sito à Rua Assis Brasil, 92, Sala 2 - Piso Superior, Centro, São 
Francisco de Paula/RS - CEP 95400-000, e através do website www.alexsandroleiloes.com.br 
será obrigatório o cadastramento completo para lances online, com até 24 horas de antecedên-
cia do leilão presencial; para o leilão presencial é necessária a chegada com antecedência de 30 
min. para cadastramento. O 2º leilão somente será realizado se não houver arrematação no 
1º leilão. Caso não haja expediente nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo local e horário. Propostas de parcelamento, somente serão aceitas 
se apresentadas por escrito, antes de cada leilão, conforme condições específicas contidas no 
edital de leilão. O pagamento da arrematação/comissão do leiloeiro deverá ser efetuado à vista, 
exclusivamente em cheque, este emitido pelo comprador/arrematante, mais 10% de comissão 
do leiloeiro. É de inteira responsabilidade do adquirente o pagamento do itbi e demais despe-
sas de transcrição, e publicação de editais e matrícula atualizada.  Intimação: o devedor, caso 
não encontrado pelo oficial de justiça, para cientificação pessoal, fica por este intimado. infor-
mações: pelo edital completo afixado no fórum, site www.alexsandroleiloes.com.br, pelo e-mail 
alexsandroleiloes@hotmail.com e pelo telefone: (54) 99711.3411.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL/ONLINE E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, JUCER-
GS Nº 300 E FARSUL Nº 497 OU SUA PREPOSTA, DEVIDAMENTE AUTORIZA-
DOS PELO EXMO. SR. DR. MM. JUIZ ADAIR JOÃO MAGNAGUAGNO DA 2º VARA 
DO TRABALHO DE GRAMADO - RS. PROCESSO: 0020751-90.2017.5.04.0352  
AUTOR: LUIZ GONZAGA OLIVEIRA DAS NEVES JUNIOR  
RÉU: BIOGREEN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, VALDECI KA-
ZANOWSKI DA ROCHA, MATHEUS VITOR MOREIRA DA ROCHA. OBJETO: VENDA NA FOR-
MA DAS SEGUINTES LEIS: CLT ART. 888, IN39-TST ART. 3 INCISO XX, DECRETO 21981/32 
PROFISSÃO LEILOEIRO, LEI 4.021 LEILOEIRO RURAL, LEI Nº 13.138 LEILÃO ONLINE. DO 
SEGUINTE, BENS IMÓVEIS: 01 (UM) APARELHO DE SOLDA, MARCA SUMIG, MODELO 
HAWK305, Nº DE SÉRIE 2016040093, COM CILINDRO, USADO, EM BOM ESTADO DE CON-
SERVAÇÃO, 01 (UMA) EMPILHADEIRA HIDRÁULICA LM 1016, MANUAL, CAPACIDADE DE 
1000KG, USADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO REGULAR E 01 (UM) APARELHO TRANS-
PALETE AZUL, USADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO REGULAR. 1º LEILÃO: 03/11/2019, 
ÀS 10 HORAS, IGUAL OU SUPERIOR AVALIAÇÃO: R$ 9.300,00 (NOVE MIL E TREZENTOS 
REAIS); 2º LEILÃO: 14/11/2019, ÀS 10 HORAS, MAIOR OFERTA, IGUAL OU SUPERIOR A 
R$ 4.650,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS). LOCAL/INFORMAÇÕES: 
ESCRITÓRIO ALEXSANDRO LEILÕES, SITO À RUA ASSIS BRASIL, 92, SALA 2 - PISO SU-
PERIOR, CENTRO, SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS - CEP 95400-000 E ATRAVÉS DO WE-
BSITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO 
COMPLETO PARA LANCES ONLINE, COM ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO LEILÃO 
PRESENCIAL; PARA O LEILÃO PRESENCIAL É NECESSÁRIA A CHEGADA COM ANTECE-
DÊNCIA DE 30 MIN. PARA CADASTRAMENTO. O 2º LEILÃO SOMENTE SERÁ REALIZADO 
SE NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO NO 1º LEILÃO. CASO NÃO HAJA EXPEDIENTE NAS DA-
TAS DESIGNADAS, O LEILÃO REALIZAR-SE-Á NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, 
NO MESMO LOCAL E HORÁRIO. O INTERESSADO EM ADQUIRIR O BEM PENHORADO EM 
PRESTAÇÕES DEVERÁ APRESENTAR, POR ESCRITO, ANTES DO INÍCIO DO PRIMEIRO 
LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIA-
ÇÃO E ANTES DO INÍCIO DO SEGUNDO LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR 
VALOR QUE NÃO SEJA CONSIDERADO VIL (50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO). O PAGAMEN-
TO DA ARREMATAÇÃO/COMISSÃO DO LEILOEIRO DEVERÁ SER EFETUADO À VISTA, EX-
CLUSIVAMENTE EM CHEQUE, ESTE EMITIDO PELO COMPRADOR/ARREMATANTE, MAIS 
10% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE 
O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS. FICA INTIMADO POR ESTE EDITAL DE LEI-
LÃO PRESENCIAL / ONLINE E INTIMAÇÃO, O DEVEDOR BIOGREEN INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, VALDECI KAZANOWSKI DA ROCHA, MATHEUS 
VITOR MOREIRA DA ROCHA, O SENHORIO DE DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE BEM 
INDIVISÍVEL DO QUAL TENHA SIDO PENHORADA FRAÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁRIO, O 
CREDOR COM GARANTIA REAL OU COM PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA QUE 
NÃO SEJA DE QUALQUER MODO PARTE NA EXECUÇÃO, COMO PREVÊ O ART. 889, II, III 
E V DO CPC. INFORMAÇÕES: PELO EDITAL COMPLETO AFIXADO NA VARA, SITE WWW.
ALEXSANDROLEILOES.COM.BR, PELO E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOTMAIL.COM E 
PELO TELEFONE: (54) 99711.3411.

Edital nº 07/2019

Audiência Pública Geral, para participação popular no processo
de elaboração da LOA – Lei de Orçamento Anual para o exercício de 2020.

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais 
e conforme Decreto Municipal nº 6.693/2013 e art. 48, I da Lei Complementar nº 101/2000, tor-
na público, para conhecimento dos interessados, a Audiência Pública Geral, para participação 
popular no processo de elaboração da LOA – Lei de Orçamento Anual para o exercício de 2020.

1 LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Saguão da Prefeitura Municipal de Canela, endereço: Rua 
Dona Carlinda, 455, Térreo  – Audiência de Apresentação da Lei de Orçamento para o Exercício 
de 2020.

2. DATA E HORÁRIO: Dia 25 de outubro de 2019. Início às 17h00min.

3 DA CONDUÇÃO DOS TRABALHOS: Fica responsável pela condução dos trabalhos da Au-
diência Pública, a Mesa Coordenadora e o Secretário Municipal da Fazenda e Desenvolvimento 
Econômico, o qual presidirá a mesma.

4 DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: Poderão participar, na forma de manifestação, da 
Audiência Pública, pessoas físicas, entidades de classe, associações de bairro, associações co-
merciais e industriais, sindicatos e outras entidades da sociedade civil organizada, devendo, para 
tanto, cadastrar-se previamente na Secretaria Municipal de Governança, Planejamento e Gestão, 
até as 15 horas do dia 25 de outubro de 2019.
4.1 DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS: Deverão preencher a ficha cadastral no local citado 
no item 4, munidos de Carteira de Identidade e Título de Eleitor.
4.2 DO CADASTRO DE PESSOAS JURÍDICAS E DEMAIS ENTIDADES: Deverão preencher 
a ficha cadastral no local citado no item 4, munidos dos seguintes documentos: ato constitutivo 
da entidade; registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; ato da eleição da Diretoria e 
Conselhos; identificação do Representante Legal da Entidade.

5 DA METODOLOGIA DOS TRABALHOS: A Mesa Coordenadora fará a explanação sobre a 
elaboração da Proposta do Projeto de Lei para a LOA 2020, após passará a ouvir as sugestões 
e manifestações das pessoas previamente inscritas. Finalizando-se a exposição das propostas, 
estas serão discutidas e votadas as suas prioridades.

6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Fica designada a Mesa Coordenadora, para deliberar sobre 
qualquer assunto que não foi tratado neste Edital.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 16 DE OUTUBRO DE 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 040/2019

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, 
no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal nº 7.662/2017, 
FAZ SABER a todos que vierem ou dele tiverem conhecimento, especialmente a AGNALDO 
DE LIMA BORGES, RG nº 1097996589 e CPF nº 012.069.520-08, que nos autos do Processo 
Administrativo nº 2019/9835, pelo Auto de Infração nº 040/2019, no dia 10/09/2019, foi autuado 
por infringir os artigos 44, 50 e 53 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e art. 1º do Decreto Municipal 
nº 1652/1999. Por se encontrar o autuado AGNALDO DE LIMA BORGES em local incerto e não 
sabido, fica ele devidamente NOTIFICADO dos termos do Auto de Infração nº 040/2019 para 
no prazo de 20 dias apresentar DEFESA nos termos da Lei. Os prazos fluirão após 05 dias da 
publicação do presente edital. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Canela, aos 10 dias 
do mês de outubro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 2011/2019 de 14 de outubro de 2019, foi concedida    complementação 
de proventos de APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO a servidora inativa 
SORAYA ABDALLA MHAMED MAIHUB MANARA que ocupava o cargo de Psicólogo I, NS VI 
, classe D, nesta municipalidade, sendo que foi inativada pelo RGPS/INSS sob nº 191.036.972-
9 com vigência a contar de 12.12.2018. A base de cálculo utilizada é a última remuneração, 
devendo perceber a diferença, quando houver, entre o valor pago pelo RGPS/INSS e o valor 
que faria jus se percebesse por Regime Próprio de Previdência do Município, a contar de 1º de 
setembro de 2019,  após a vacância do cargo.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
Outubro/2019
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Motorista de Van da Saúde 
de Canela é preso dirigindo 

bêbado em Taquara
O condutor de um microô-

nibus, que transportava passa-
geiros da Saúde do município de 
Canela, foi preso durante abor-
dagem da Polícia Rodoviária Es-
tadual (PRE) por dirigir alcooli-
zado.

O motorista seguia no sen-
tido Taquara/Gravataí levando 
12 passageiros, entre adultos e 
crianças, por volta das 18h desta 
quarta-feira (16), na Avenida Se-
bastião Amoretti, bairro Cruzeiro 
do Sul, próximo ao IACS, em Ta-
quara.

Ele recebeu voz de prisão em 
flagrante e foi conduzido à De-
legacia de Polícia de Pronto-A-
tendimento (DPPA) de Taquara, 
onde aguarda vaga no sistema 
prisional.

O micro foi recolhido ao De-
tran local e os passageiros tive-
ram que aguardar a chegada de 
outro veículo para seguir viagem.

A Prefeitura de Canela emi-
tiu uma nota sobre o fato, na tar-

de de ontem (17). Confira:
“A Secretaria Municipal da 

Saúde, assim que soube da ocor-
rência de um motorista de seu 
quadro funcional detido no mu-
nicípio de Taquara no dia 16 de 
outubro do corrente, durante des-
locamento a Canela, providen-
ciou imediatamente novo veículo 
e outro servidor habilitado, que 
chegou ao local em cerca de 30 
minutos para seguir o curso da 
viagem, sem qualquer prejuízo ao 
atendimento dos usuários.

Diante dos fatos, serão toma-
dos todos os procedimentos cabí-
veis para apuração e elucidação 
da ocorrência em questão, com a 
abertura de processo administra-
tivo disciplinar para possibilitar 
a aplicação de eventual penali-
dade ao responsável.

O Município salienta que 
desaprova qualquer ato que colo-
que em risco a vida da população. 
O episódio trata-se de fato isola-
do, o qual não deve repercutir de 

forma negativa na prestação dos 
serviços realizados pelos demais 
servidores, de forma a não com-
prometer a idoneidade do quadro 
funcional.

Da mesma forma, lamenta 
o ocorrido e pede a colaboração 
de todos, para que exerçam sua 
cidadania, de modo a identifi-
car e denunciar possíveis irregu-
laridades, seja via comunicado 
direto à Secretaria da Saúde ou 
mediante contato com a Ouvi-
doria (0800 5101 156), pelo fato 
de o Município buscar atender a 
população com presteza, ética e 
qualidade.

Registre-se, por fim, que os 
motoristas da Secretaria estão 
devidamente habilitados para a 
função que desempenham, em 
obediência à legislação vigente, e 
são submetidos, periodicamente, 
à realização de exames toxicoló-
gicos e a cursos de capacitação e 
direção defensiva, essenciais para 
o transporte de passageiros”.

Atropelamento, 
morte e fuga,
no Canelinha

A Polícia Civil de 
Canela segue com a in-
vestigação sobre a mor-
te de um homem de 26 
anos de idade, encon-
trado na madrugada de 
segunda (14), na esqui-
na da Av. Cônego João 
Marchesi e Rua Adal-
berto Wortmann, em 
frente ao Posto de Saú-
de do bairro Canelinha.

Trata-se de Douglas 
Claudiomir de Olivei-
ra, também conhecido 
como Chocolate, mora-
dor do bairro São Lucas.

A vítima apresen-
tava muitos ferimentos 
na cabeça. A bicicleta e 
o boné da vítima foram 
encontrados cerca de 
200 metros distantes do 
corpo, em direção ao 
centro da cidade, o que 
indica que a vítima foi 

arrastada neste percur-
so, pelas manchas de 
sangue na via.

O corpo foi enca-
minhado à necropsia 
que não encontrou si-
nais de tiros ou facada, 
concluindo que o atro-
pelamento foi mesmo a 
causa da morte.

Chocolate era co-
nhecido das forças poli-
ciais, com antecedentes 
de homicídio e outros 
crimes de natureza pa-
trimonial.

O delegado de Ca-
nela, Vladimir Medeiros 
disse que conta com a 
ajuda da comunidade. 
“Quem tiver informa-
ções para repassar sobre 
o caso pode procurar 
a Delegacia de Canela, 
com a garantia de ano-
nimato”, finalizou.

Corpo foi encontrado na entrada
do bairro São Lucas

Boné e bicicleta da vítima estavam sob
a RS 235 (Av. Cônego João Marchesi),

200 metros distantes do corpo
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Dia das Crianças Solidário
reúne famílias de projetos

sociais de Canela
No dia 12 de outu-

bro, das 13h30 às 17h, 
a OAB Canela Grama-
do, Brigada Militar de 
Canela, Mocovi e a Se-
cretaria de Assistência 
Social da Prefeitura 
Municipal de Canela, 
promoveram o Dia das 
Crianças Solidário, no 
Parque do Sesi. Parti-
ciparam crianças e fa-
mílias que fazem parte 
de projetos sociais do 
município.

Pipoca, cachorro 
quente, guloseimas, 
refri, água, tudo libe-
rado para os pequenos 
que, com certeza, não 
esquecerão este dia 12 
de outubro. “Foi um 
dia de muita alegria, 
por estarmos engaja-
dos em uma campanha 
tão bonita, que veio 
para, além de oferecer 
um momento de lazer 
e descontração para as 
crianças, fazer acor-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

dar a criança que exis-
te dentro da gente. Um 
agradecimento a todos 
que se empenharam 
para que este evento 
fosse possível. Gratidão 
é dívida que não pres-
creve”, destacou a Pre-
sidente da OAB Subse-
ção Canela Gramado, 
Anne Grahl Müller.

A OAB ficou res-
ponsável por arreca-
dar alimentos para os 
comes do dia, bebidas 
e guloseimas, angariar 
contribuições espontâ-
neas em dinheiro para 
a locação de brinque-
dos infláveis e ainda 
convidar a advocacia 
a ser voluntária no dia 

do evento.
Para engrande-

cer a festa a criançada 
ainda curtiu as belís-
simas apresentações 
da Banda Marcial da 
Escola Neusa Mari Pa-
checo e Banda Marcial 
da Brigada Militar do 
Comando Regional do 
Vale os Sinos.



Sexta-feira, 18 de outubro de 2019 21SEGURANÇAwww.portaldafolha.com.br

Polícia diz que está
próxima da elucidação 

dos crimes violentos
A Polícia Civil de 

Canela segue traba-
lhando para elucidar os 
últimos crimes violen-
tos na cidade, em es-
pecial, os com relação 
à disputa de traficantes.

À reportagem da 
Folha, na tarde de on-
tem (17), o delegado de 
Canela, Vladimir Me-
deiros, afirmou que a 
Polícia está próxima da 
elucidação de todos es-
tes crimes.

O índice de esclare-
cimentos de homicídios 
em Canela é de 94% nos 
últimos anos. “Nada 
fica para trás, em Cane-
la”, finaliza Vladimir. Vladimir Medeiros – delegado de Canela

FO
TO

: F
R

A
N

C
IS

C
O

 R
O

C
H

A

Homem é encontrado
morto na Santa Marta

Um homem de 45 anos foi 
encontrado morto, na calçada da 
Rua Angelino Bernardes da Silva, 
na Vila Santa Marta, em Canela, 
por volta das 6h de quinta (17).

O corpo de Paulo César Cos-
ta Varela não apresentava sinais 
externos de violência, motivo 
pelo qual a perícia do IGP foi 
acionada para determinar a cau-
sa da morte e o corpo foi enca-
minhado à necropsia.

A vítima registrava antece-
dentes policiais por tráfico de 
drogas e uma grande quantida-
de de furtos, além de ser usuário 
crônico de drogas.

A Polícia Civil segue traba-
lhando para esclarecer a morte, 
sem descartar a possibilidade de 
homicídio.
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Jovem é
executado a

tiros no bairro 
Bom Jesus

Um homem foi exe-
cutado a tiros na ma-
drugada de sábado (12), 
por volta das 3h, na Rua 
Padre Cacique, próximo 
ao Café Bar, no bairro 
Bom Jesus, em Canela.

David Leonardo 
Lourenci Corrêa, 24 
anos, conhecido como 
Periquito, estava em 
casa quando dois ho-
mens encapuzados ar-
rombaram a porta e efe-
tuaram vários disparos. 
Ele morreu no local.

Na residência tam-
bém estava a namorada 
da vítima, que foi agre-
dida com coronhadas.

Populares informa-
ram que os criminosos 
chegaram em um veícu-
lo preto, estacionaram 
alguns metros próximos 
do local e foram a pé 
até a casa, que fica em 

um terreno com diver-
sas outras residências. 
Após os disparos, vol-
taram para o veículo e 
fugiram em direção ao 
bairro Saiqui.

A Polícia Civil afir-
ma que as investiga-
ções sobre o caso estão 
adiantadas.

Este foi o sétimo ho-
micídio registrado em 
Canela em 2019, sendo 
um duplo, portanto, fo-
ram oito vítimas. 

A morte de David 
tem ligação direta com 
a disputa entre duas 
facções criminosas li-
gadas ao tráfico, que já 
deixou um morto, Vic-
tor Hugo Athaydes, em 
14 de setembro, e um 
homem gravemente fe-
rido, com mais de nove 
disparos, Aldair Teles, 
em 17 de setembro.
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Detran-RS alerta proprietários de veículos
sobre problema em sistema da Caixa

Proprietários de veículos 
que realizaram pagamentos 
nas lotéricas da Caixa, podem 
não ter o veículo corretamente 
licenciado. Devido a uma ins-
tabilidade no sistema informa-
tizado do banco, as consultas 
por placa e Renavam não es-
tão retornando com informa-
ções referentes às multas de 
trânsito exigíveis, mas apenas 

com valores relativos à taxa do 
Detran-RS, IPVA e seguro DP-
VAT. O problema pode ter afe-
tado pagamentos realizados a 
partir do início de setembro.

Como o sistema está dei-
xando de relacionar eventuais 
multas de trânsito vencidas, 
sem saber que as possui, o 
cidadão pode ter a falsa sen-
sação de ter quitado todos os 

débitos para o licenciamento 
do seu veículo, já que solicitou 
ao atendente o pagamento do 
valor total. Mas, somente será 
considerado licenciado o veí-
culo que não possuir nenhu-
ma pendência junto ao De-
tranRS, o que inclui a quitação 
das multas vencidas. 

Não há previsão de pra-
zo para a correção do sistema 

pela Caixa, por isso, o Detran-
RS alerta todos os proprietá-
rios de veículos para que con-
sultem no site www.detran.
rs.gov.br > Consulta Veículo se 
existe alguma pendência para 
a efetivação do licenciamento 
e emissão do certificado anual 
(CRLV). Basta informar a placa 
e o Renavam. 

Até que seja resolvido o 

problema de sistema nas lo-
téricas da Caixa, quem possui 
multas vencidas deve provi-
denciar a quitação dos débitos 
de seu veículo em qualquer 
um dos outros bancos conve-
niados ao DetranRS: Banrisul, 
Banco do Brasil (para corren-
tistas; não correntistas, nos 
Correios), Bradesco, Sicredi e 
Santander.
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Femme surpreende,
bate favoritas ao título

e chega na final
Na última sexta-fei-

ra (11), foram disputa-
das as partidas de vol-
ta da fase semifinal do 
Campeonato Municipal 
de Futsal Feminino. O 
destaque da noite foi a 
equipe do Femme, que 
mesmo com todas as 
dificuldades de enfren-
tar o melhor time da 
competição, superou as 
adversidades e chegou 
na grande final.

Abrindo a noite de 
disputas, o Antes do Bar 
fez uma grande partida, 
vencendo a segunda 
partida contra o Athléti-
cas nas semifinais, cra-
vando a participação na 
final.

A equipe do An-
tes do Bar se mostrou 
extremamente organi-
zado na partida, Ana 
Cristina (2) e Larissa (1) 
coroaram a classifica-
ção marcando os ten-
tos da vitória. Maiara 
marcou o gol de honra 
para o Athléticas e viu a 
chance do título ir em-
bora.

A segunda partida 
da semifinal foi entre 
Femme e Donna F.F., 
ambas equipes divi-
dem espaço no cenário 
feminino da cidade. A 
equipe do Donna teve 
um grande domínio 
da competição duran-
te toda sua campanha, 
mas um deslize na par-
tida anterior custou a 
classificação.

Com um grande de-
sempenho, a equipe do 
Femme conseguiu apli-
car um 2 x 0 na partida 

Athléticas  e Donna F.F deram adeus ao título
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de ida, empolgando as 
atletas e aqueles que 
torciam pela equipe. Na 
sexta-feira (11), na par-
tida de volta, a empol-
gação foi embora e veio 
a frustração, o Donna 
foi implacável, execu-
tou uma partida perfei-
ta. O placar do tempo 
regulamentar terminou 
em 5 x 0 para o Donna, 
Angela (2), Greice (1), 
Emilía (1) e Carol To-

masi (1) marcaram os 
tentos da acachapante 
goleada. Tudo indicava 
que na prorrogação não 
seria diferente, já que 
o empate classificaria 
o Donna, mas a equipe 
do Femme conseguiu 
heroicamente furar a 
defesa do Donna com 
Kariny (1), destaque da 
equipe na semifinal, e 
Luciane (1).

Angela (1) marcou 

para o Donna, mas não 
conseguiu atrapalhar 
a festa do Femme, que 
disputará a final contra 
o Antes do Bar.

A primeira partida 
da fase final acontece 
hoje à noite e dia 25 será 
decidido o título. Antes 
do Bar e Femme devem 
agitar o esporte cane-
lense com a promessa 
de grandes enfrenta-
mentos.

Primeira Divisão de Campo volta
a ser disputada após feriado

Após pausa para 
o feriado de Nossa Se-
nhora Aparecida, a Pri-
meira Divisão do Cam-
peonato Municipal de 
Futebol de Campo. A 4ª 
rodada da competição 
será disputada no Cam-
po da Celulose e no Par-
que do Sesi.

Na Celulose, Ânco-
ra e Cia do Verde abrem 
a rodada, sendo a única 
partida a ser disputada 
no local.

No Parque do Sesi, 
outras duas partidas se-
rão disputadas. O con-
fronto que abre o even-
to esportivo na tarde 

de sábado (19) é entre 
União Rancho Gran-
de e Mercado Tiririca, 
em seguida Bola-Bola e 
Mercenários se enfren-
tam na partida que en-
cerra a rodada.

A 5ª rodada deve 
acontecer no próximo 
sábado (26).

Tequila goleia 
Rio Branco e

se aproxima de 
líder na 1ª de 

Futsal
Na última segunda-

feira (14), foi disputada 
a 8ª rodada da Primeira 
Divisão do Campeonato 
Municipal de Futsal.

Abrindo a rodada, 
o Tequila goleou o Rio 
Branco por 7 x 1. Wil-
liam (2), Francisco (2), 
Renan Cardoso (2) e o 
goleiro Panga (1) mar-
caram os gols da vitória. 
O gol de honra foi de 
Paulo Ricardo. Com a 
vitória, o Tequila chega 
a 11 pontos, encostando 
no líder Bola 8, que tem 
12 pontos e um jogo a 
menos na competição. 
O Rio Branco segue na 
lanterna com apenas 1 
ponto conquistado.

A segunda partida 
da rodada também ter-
minou em goleada. O 
Mercado Tiririca não 
tomou conhecimento 
do seu adversário e aca-
bou vencendo a partida 

por 5 x 0. Alisson (2), Lu-
cas (1), Thales (1) e Gui-
lherme (1) marcaram os 
tentos da vitória. Con-
quistados os três pon-
tos, o Mercado Tiririca 
chega a 7 pontos, pas-
sando na tabela o Oito e 
Meia que tem a mesmo 
pontuação, o critério 
de desempate é o saldo 
de gols. Desta forma, o 
Mercado Tiririca termi-
na a rodada em 3º lugar 
e o Oito e Meia em 4º.

A rodada de quarta-
feira, onde se enfrenta-
riam as equipes do Oito 
e Meia contra o Bola 8 e 
o Mercado Tiririca con-
tra o Nova Era Futsal foi 
adiada devido a quadra 
estar com o piso umide-
cido, não tendo a míni-
ma condição de portar 
um jogo. A rodada foi 
adiada para segunda-
feira (21).

Tequila
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É fogo,
amigo?

Como matar a cobra

É, fogo
amigo!

É simples, até Bíblia já explica isso, há sé-
culos: esmague a cabeça da serpente!

E se a cobra for a criminalidade? Bom, es-
mague a cabeça da serpente.

Mas para isso, é preciso achar a cabeça da 
serpente.

Todos sabem que existe dois grandes pro-
blemas de criminalidade em Canela, o trá co e 
os furtos/roubos. Eles estão ligados a duas si-
tuações. A primeira delas: invasões.

A Folha já publicou reportagem exclusiva 
sobre as invasões, mostrando que tais áreas, 
apesar de ter muita gente de bem morando lá, 
são guaridas para trá co e uso de drogas, fora-
gidos e outra série de ilícitos.

O segundo problema é onde está a cabeça 
da cobra, o presídio estadual de Canela. É de lá 
que saem as ordens para os tra cantes que es-
tão na rua. Vale lembrar que dos crimes violen-
tos que aconteceram em Canela nos últimos 
anos, mais de 70% estão vinculados ao trá co.

Sem a cabeça, o corpo não vai funcionar. 
Sem as áreas invadidas, boa parte do corpo vai 
 car descoberto e parte do alimento desta rede 
criminosa não vai ter como sobreviver.

Mais que habitação
As áreas invadidas são mais que um pro-

blema habitacional, elas trazem problemas 
ambientas, de saúde e de segurança, sem falar 
nos posteriores custos sociais, que saem dire-
tamente do bolso do cidadão.

Hoje, temos na Polícia Civil o órgão que 
vem tentando coibir as invasões, mas conve-
nhamos, não é exatamente o seu papel, apesar 
de estas áreas serem focos de crime de toda a 
sorte.

Onde está então o poder público para 
atuas nestas áreas? Talvez preocupado em ga-
rantir uma fatia dos votos para 2020?

Enquanto isso, o corpo das serpentes vão 
 cando maiores e mais fortes, com suas cabe-
ças tendo tempo su ciente para pensar e orde-
nar, diretamente de uma cela no centro de Ca-
nela. É um problema que deve ser enfrentado 
agora, hoje, já, pela Prefeitura.

Unisinos em Canela
O polo da Unisinos em Canela, junto à 

Coopec, será lançado o cialmente no próximo 
dia 29. A Coopec vem dando exemplo de que, 
com boa administração, se cresce cada vez 
mais. Aí que me re ro.

Eleição
já está
a vista

O pleito eleitoral de 
2020 já aponta no hori-
zonte, apesar de o pre-
feito Constantino não 
querer falar em eleições, 
o fato já mexe com os 
partidos políticos e com 
os possíveis candidatos, 
principalmente quem 
chuleia uma cadeira na 
câmara de vereadores.

O resultado, acalo-
rados debates nas ses-
sões, pendendo, muitas 
vezes, para a ofensa ou 
para discussões sem um 
mínimo sentido.

O que entristece o 
pessoal, que  ca do ou-
tro lado do balcão ven-
do a banda tocar é que 
a melodia sobe o tom 
mais para uma trilha de 
suspense do que para 
uma marcha alegre.

E ainda falta um 
ano para a eleição. Haja 
oboé pra pouco ouvido.

Parquímetro estragado:
novamente, estacionamento

rotativo deixa a desejar
Novamente, leitores da Folha 

entram em contato com a redação 
para pedir solução para um proble-
ma que o maior interessado deve-
ria resolver, mas não faz: parquí-
metro que não funciona, no centro 
da cidade.

Esta é a terceira matéria rea-
lizada este ano sobre o estacio-
namento rotativo, a primeira, em 
janeiro, denunciou que os par-
químetros não ofereciam o tempo 
mínimo de estacionamento pre-
visto em lei. Após a publicação e a 
repercussão no Portal da Folha, as 
máquinas foram ajustadas e passa-
ram a oferecer o valor mínimo de 
R$ 0,60.

Em junho, mostramos um par-
químetro, na Praça João Corrêa, 
que  cou mais de uma semana es-
tragado. Agora, do outro lado, em 
frente ao Banrisul, tem outro que 
não funciona há duas semanas.

Um desrespeito com o consu-
midor, que tem que caminhar mais 
de uma quadra para encontrar um 
aparelho funcionando.

Em relação a presença de mo-
nitores, melhorou em relação a 
matéria de junho, mas, mesmo as-
sim, a Rek Park continua deixando 
a desejar em Canela, onde é cobra-
do um dos estacionamentos rotati-
vos mais caros do Estado.

Um serviço que arrecada tan-
to dinheiro como este deveria ser 
prestado com excelência, ainda 
mais na região mais central da ci-
dade. Falta qualidade no serviço e 
falta  scalização, a nal, duas se-
manas é tempo su ciente para re-
solver isso.
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Gramado vai
vender imóveis
para realizar obras 
A exemplo do que vem 

acontecendo em Canela, 
a Prefeitura de Gramado 
quer vender imóveis para 
construir escola e recuperar 
estrada. Uma delas é a cons-
trução das novas instala-
ções da Escola de Educação 
Infantil Raio de Sol, na Vila 
do Sol. A outra, é a completa 
recuperação de 7,8 quilô-
metros da RS 373 (ligação 
Várzea Grande – Serra Gran-
de).

O projeto de lei já tra-
mita na Câmara Municipal. 
A expectativa é arrecadar R$ 
6,5 milhões.

Claro que é uma óti-
ma ideia, imóvel parado é 
dinheiro parado e é uma 
quantia signi cativa.
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