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O Dia do
Servidor Público

É celebrado anual-
mente em 28 de ou-
tubro. Também co-
nhecido como Dia do 
Funcionário Público, 
esta data não é um fe-
riado nacional, mas sim 
um ponto facultativo, 
ou seja, os pro� ssionais 
do serviço público não 
são obrigados a tirar fol-
ga.

A história do
serviço público
no Brasil
Não é recente. Des-

de a época do Império, 
os agentes do serviço 
público trabalham para 
manter em funciona-
mento a máquina bu-
rocrática do Estado. 
Após a Proclamação da 
República, o serviço pú-
blico passou a ter ainda 
maior importância den-
tro da enorme organi-
zação administrativa 
que se formou. Além da 
manutenção adminis-
trativa, o funcionalis-
mo público também é 
de extrema importân-
cia para a manutenção 
do patrimônio material 
público, como praças e 
ruas, além de sua fun-
ção na prestação de 
serviços à população, 
como no caso da saúde 
e da educação pública.

Entretanto, foi ape-

nas em 1939, no dia 28 
de Outubro, que um do-
cumento regulamentou 
o trabalho do funciona-
lismo público. Tratava-
se do decreto 1713/39. 

Posteriormente, o 
então presidente Ge-
túlio Vargas, em 1943, 
decretou como feriado 
do Dia do funcionário 
público a data de pro-
mulgação dessa lei.

Por um longo perío-
do, o ingresso no servi-
ço público brasileiro foi 
estabelecido por meio 
do que é referido como 
“apadrinhamento”, isto 
é, troca de favores, não 
havendo a necessidade 
de aprovação em con-
curso tal como é exigido 
atualmente. 

Foi apenas com a 
Constituição de 1988, 
que nasceu em um 
momento histórico de 
início de avanço social 
fundamentado pelo 
princípio da igualda-
de de oportunidades 
e equidade de direitos 
que todo cidadão dever 
ter, que, por meio do 
art. 37, parágrafos I e 
II, foram estabelecidos 
a obrigatoriedade do 
concurso como meio de 
ingresso na carreira pú-
blica.

• Art. 37. A adminis-
tração pública direta, 

indireta ou fundacional, 
de qualquer dos Pode-
res da União, dos Esta-
dos, do Distrito Federal 
e dos Municípios obe-
decerá aos princípios de 
legalidade, impessoali-
dade, moralidade, pu-
blicidade e e� ciência, e 
também, ao seguinte:

I – os cargos, empre-
gos e funções públicas 
são acessíveis aos brasi-
leiros que preencham os 
requisitos estabelecidos 
em lei;

II – a investidura em 
cargo ou emprego públi-
co depende de aprova-
ção prévia em concurso 
público de provas ou 
de provas e títulos, res-
salvadas as nomeações 
para cargo em comissão 
declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração. 
(BRASIL, CF/88.1999, 
p.40).

A carreira do servi-
dor público é altamente 
atrativa em virtude da 
seguridade que oferece 
para aqueles que con-
seguem ingressar nessa 
área. Contudo, muito 
embora a qualidade do 
serviço público venha 
aumentando gradual-
mente desde a Consti-
tuição de 88, ainda exis-
tem grandes obstáculos 
a serem superados para 
que o serviço público 

satisfaça plenamente as 
necessidades da popu-
lação.

 A progressiva me-
lhora educacional que 
vivemos parece ser um 
dos meios mais e� ca-
zes de resolução desse 
problema. A formação 
humana e a construção 
do sujeito-cidadão são 
os pontos fundamen-
tais para que cada vez 
mais indivíduos plena-
mente conscientes de 
seu papel social ingres-
sem nas atividades que 
envolvam cuidado com 
o bem público.

Parabéns
trabalhadores!
“Tem dias que a 

gente acorda cheio de 
energia, e 24 horas pa-
recem insufi cientes para 
executarmos todas as 
nossas metas. Em ou-
tros momentos, redu-
zimos o ritmo e o desâ-
nimo toma conta. Mas 
há aqueles dias em que 
sentimos que tudo vale a 
pena, e que não estamos 
aqui por acaso”.

Temos uma mis-
são, pessoal e pro� ssio-
nal, que nos motiva a 
enfrentar os desa� os e 
pensar: ESTOU FAZEN-
DO O MELHOR!

Feliz Dia do Traba-
lhador!

Mesa Diretora da
Câmara de Vereadores
de Canela anuncia as 
Emendas de Bancada
A Mesa Diretora da 

Câmara de Vereadores 
de Canela (foto), forma-
da por Marcelo Savi (Pre-
sidente), Jonas Bohn Ber-
nardo (Vice-presidente), 
Alberi Dias (1º Secretá-
rio) e Leandro Gralha 
(2º Secretário), vem até 
a comunidade canelense 
anunciar as Emendas de 
Bancadas, que serão libe-
radas a partir do próximo 
ano para serem usadas 
pelos vereadores para 
destinar verbas as mais 
diversas instituições do 
município.

Para você entender, 
as emendas de bancada 
serão de execução obri-
gatória e corresponderão 
a 1% da receita corrente 
líquida realizada no exer-
cício anterior do Poder 
Executivo. Portanto, as 

bancadas, através dos 
vereadores, irão poder 
destinar 1% do orçamen-
to do município a partir 
de 2020.

Os vereadores co-
memoraram mais esta 
conquista, pois assim, 
podem chegar a comu-
nidade com o aporte � -
nanceiro necessário para 
muitas instituições que 
por vezes sobrevivem de 
doações e passam por di-
� culdades.

O que é Emenda?
Uma emenda parla-

mentar é um instrumen-
to utilizado pelo Poder 
Legislativo (municipal, 
estadual ou federal) que 
visa acrescentar, alterar 
ou suprimir recursos do 
orçamento apresentado 
pelo poder executivo.
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cada

Começam as obras da
Rua Coberta de Canela

ESPAÇO FAZ PARTE DA ÚLTIMA ETAPA DO COMPLEXO ESTAÇÃO
CAMPOS DE CANELLA QUE DEVERÁ SER ENTREGUE ATÉ O FIM DO ANO

Em breve, Ca-
nela terá sua 
Rua Coberta. 

O novo ponto turístico 
faz parte do complexo 
Estação Campos de Ca-
nella e começa a ganhar 
forma no centro da ci-
dade. Com o avanço das 
obras, as estruturas que 
irão sustentar o telhado 
já podem ser vistas des-
pertando curiosidade 
entre moradores e tu-
ristas que passam pelo 
local.

Logo em frente à 
rodoviária, o espaço 
irá abrigar quiosques 
comerciais e ampliar a 
área do centro turístico. 
Uma imponente cúpula 
de vidro vai conectar a 
nova área à já existente, 

formando um eixo com 
opções de compras, en-
tretenimento e gastro-
nomia em um total de 
42 lojas. 

A previsão é de que 
até o fim do ano o proje-
to seja finalizado. Junto 
com a Rua Coberta, 17 
novas lojas e mais de 50 
apartamentos serão en-
tregues. Esta é a terceira 
fase da Estação Campos 
de Canella, empreendi-
mento que revitalizou a 
antiga estação férrea da 
cidade e transformou o 
centro de Canela. 

Iniciado em 2017, 
o projeto é um bem-su-
cedido case de parceria 
público-privado. Com 
concessão de 20 anos, a 
Novalternativa iniciou 

seu trabalho com a re-
cuperação da antiga lo-
comotiva La Meuse e de 
seus dois vagões que es-
tavam abandonados há 
mais de dez anos. 

Na segunda eta-
pa, em janeiro deste 
ano, aconteceu a inau-
guração oficial com a 
abertura das primeiras 
operações do complexo 
ocupando novas áreas 
construídas e a própria 
estrutura da antiga es-
tação ferroviária, inclu-
sive os vagões. Hoje, 
oito marcas entre lojas e 
restaurantes funcionam 
no local e, até o final de 
novembro, outras duas 
abrem as portas. 

“A Estação Campos 
de Canella consolidou-

se como um grande fa-
tor de inclusão social, 
geração de emprego e 
renda. Até o momento 
o complexo emprega 67 
pessoas de forma direta, 
em sua imensa maio-
ria canelenses, que hoje 
possuem uma oportu-
nidade de trabalhar em 
sua cidade natal. Cabe 
ressaltar que, na conclu-
são do empreendimento 
e operação completa das 
42 unidades, estima-se 
um volume superior à 
250 empregos diretos, 
tornando-se uma das 
maiores empregado-
ras da cidade”, destaca 
Carlos Alfredo Schaf-
fer, diretor comercial 
da Estação Campos de 
Canella.
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Piquete de Laçadores
do Saiqui realiza ação

beneficiente com
crianças carentes

Pelo 4ª ano conse-
cutivo o Piquete de La-
çadores do Saiqui rea-
liza a ação em prol das 
crianças carentes, desde 
o ano passado o Piquete 
de Laçadores Zezé Car-
doso, se engajou nesta 
campanha. O intuito 
das entidades é levar um 
pouco da cultura gaú-
cha, mostrando tam-
bém que a responsabili-
dade de um piquete vai 
muito além das ativida-
des campeiras, as famí-

lias dos integrantes se 
unem e trabalham jun-
tas para oferecer uma 
refeição e um kit lanche 
para cada criança. Nes-
te último sábado (19) 
seis bairros foram visi-
tados, entre eles: Cha-
crão, Ulisses de Abreu, 
Tiririca, Vila Dante, Área 
verde e Loteamento Ed-
gar Hack. Os integrantes 
agradecem aos amigos e 
parceiros que ano a ano 
contribuem com esta 
ação de solidariedade.
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A Prefeitura de Ca-
nela considerando as 
comemorações do dia 
do Professor, 15 de ou-
tubro, e do dia do Ser-
vidor Público, dia 28 de 
outubro, decretou pon-
to facultativo nas repar-
tições públicas munici-
pais, na segunda-feira 
(28).

Nessa data, não 
haverá expediente nas 
repartições públicas 
municipais, com ex-

ceção dos serviços de 
zeladoria patrimonial 
dos próprios Munici-
pais, plantão do Corpo 
de Bombeiros, parques 
Municipais e Parque Es-
tadual do Caracol, Cen-
tral de Informações Tu-
rísticas, Departamento 
de Serviços Urbanos, 
Departamento de Fis-
calização; Fiscalização 
e de Monitoramento 
Municipal de Trânsito e 
Cemitério Municipal.

Prefeitura decreta 
ponto facultativo no 
dia 28 de outubro
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

Curso: O que há de Novo e o Que Permanece
na Legislação Sanitária dos Alimentos
Data: 4 de novembro de 2019
Horário: segunda-feira, das 8h às 12h
Ministrante: Fátima Scherer Vaz (Nutricionista  e 
Servidora Pública Municipal na área de Vigilância 
Sanitária)
Inscrições até 29 de outubro de 2019

Curso: Planejamento Estratégico na
Gestão Pública
Data: 4 a 7 de novembro de 2019
Horário: segunda a quinta-feira, das 19h às 22h
Ministrante: Rodrigo Sangali (Especialista em
Desenvolvimento de Liderança e Gestão
Estratégica da Produção)  
Inscrições até 27 de outubrode 2019

Experiência Gastronômica: Pães de
Fermentação Natural
Data: 6 de novembro de 2019
Horário: quarta-feira, das 18h30min às 22h30min
Ministrante: Gilvan Bertinati (Professor de
Gastronomia da UCS)
Inscrições até 1° de novembro de 2019

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

Curso: Estudos Avançados de Recursos
Cíveis - Recurso Especial
Data: 8 de novembro de 2019
Horário: sexta-feira, das 17h30min às 19h30min
Ministrante: Luiz Fernando Castilhos Silveira 
(Doutor em Direito  e Professor da UCS)
Inscrições até 3 de novembro de 2019

Curso: Direito do Trânsito: Princípios
e Responsabilidade Civil
Data:  9 de novembro de 2019
Horário: sábado, das 9h às 12h, e das 13:30 às 
17:30
Ministrante: Juliano Viali dos Santos (Defensor 
Público, Especialista em Direito do Trânsito e 
representante da Defensoria Pública no Comitê 
Estadual de Mobilização pela Segurança no 
Trânsito)
Inscrições até 4 de novembro de 2019

Experiência Gastronômica: Risotos
que Aconchegam
Data:  11 de novembro de 2019
Horário: segunda-feira, das 16h30min às 
18h30min
Ministrante: Kátia Viana de Souza (Mestre em 
Educação e Professora de Gastronomia da UCS)
Inscrições até 5 de novembro de 2019

Atletas do Marista
Maria Imaculada trazem 

premiações para casa
Após dois dias in-

tensos de esporte e in-
tegração, terminou no 
último sábado, (18), a 
primeira etapa do Ma-
ristão 2019, maior even-
to esportivo da Rede 
Marista. Cerca de 1,9 
mil estudantes de 20 
escolas maristas e 14 
cidades diferentes par-
ticiparam da programa-
ção de jogos realizados 
no Parque Esportivo da 
PUCRS e no Centro Es-
portivo do Colégio Ma-
rista Rosário.

Na etapa I deste 
ano, o Marista Maria 
Imaculada levou uma 
delegação com mais de 
100 pessoas, entre estu-
dantes e educadores. Na 
competição, o destaque 
de equipes ficou com os 
times de Voleibol Juve-
nil Feminino e Hande-
bol Infantil Feminino, 
ambos com a medalha 
de bronze. No Judô, a 
medalha de ouro da ca-
tegoria Mirim Mascu-
lino II, ficou por conta 
de João Vitor Werpp. 

Na natação, o Colégio 
ocupou novamente o 
pódio. Arthur Seibt Ber-
tolucci, da categoria de 
Natação Mirim II, levou 
duas medalhas para 
casa: Medalha de prata, 
em nado costas e meda-
lha de bronze, no nado 
crawl. João Vicente Jo-
ner levou a medalha de 
bronze no nado peito, 
da categoria de Nata-
ção Petiz I Masculino. 
Já Laura Buraneli, da 
categoria de Natação 
Petiz II Feminino, levou 

a medalha de bronze no 
nado borboleta.

Realizado desde 
1985, o Maristão – Es-
porte e Integração em 
sua origem era realiza-
do por modalidades, 
em diferentes cidades 
do Estado, no formato 
de Regionais. A partir 
de 2003, passou a reunir 
todos os Colégios Ma-
ristas do RS e Brasília, 
em dois finais de sema-
na, na capital gaúcha.

Novos Uniformes

Além de toda a pre-
paração para a compe-
tição, uma das novida-
des foi a apresentação 
da nova linha de unifor-
mes esportivos: a partir 
de agora todas nossas 
modalidades esportivas 
passam a ter um novo 
visual em todas as com-
petições oficiais. A nova 
linha procura, através 
de uma estética moder-
na, traduzir o trabalho 
em equipe e união de 
forças para a busca de 
um objetivo.
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Delegado Vladimir palestra
na Severino Travi

A Polícia Civil de 
Canela realizou ativida-
de de prevenção à vio-
lência na manhã desta 
terça-feira (22) junto 
à Escola Severino Tra-
vi, localizada no Bairro 
Distrito Industrial. Na 
ação, o Delegado Vla-
dimir Medeiros con-
versou com cerca de 
250 alunos integrantes 
do 6º ao 9º ano do en-

sino fundamental. Na 
pauta da conversa, te-
mas como liderança, 
prevenção à violência e 
drogas. O Vladimir dis-
se que a ação integra a 
Operação Anjos da Lei, 
da Delegacia Regional 
de Gramado, que tem 
por objetivo o combate 
e a prevenção ao tráfico 
e uso de drogas nas es-
colas.

FOTO: REPRODUÇÃO

Canela inaugura novo Polo de
Educação a Distância da Unisinos

O Polo de Ensino a 
Distância da Unisinos em 
Canela, será inaugurado, 
oficialmente, na próxima 
terça (29), às 19h, em ceri-
mônia que contará com a 

presença de autoridades 
locais e representantes da 
universidade. Ampliando 
o seu sistema EAD em 
todo o Estado, a Unisinos 
iniciou a operação de 13 

novos polos EAD no Rio 
Grande do Sul no mês de 
setembro.

O polo de Canela 
funciona junto à escola 
Coopec. A parceria com a 

instituição vai possibilitar 
a oferta de 16 cursos de 
graduação para a comu-
nidade da região, entre 
bacharelados, tecnólogos 
e licenciaturas.
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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.

Canela deverá ter
educação patrimonial

em sala de aula
Levar a educação 

em relação ao patrimô-
nio cultural de Canela 
às escolas, tanto pú-
blicas como privadas, 
é uma das propostas 
da Secretaria de Edu-
cação, Esporte e Lazer. 
Por isso, aconteceu, na 
manhã de quarta (23), 
um seminário na UCS 
Hortênsias, que reu-
niu professores para a 
apresentação da obra 
Educação, Cultura, Pa-
trimônio e Paisagem de 
Canela, organizada pelo 
professor dr. Delcio An-
tônio Agliardi.

A obra, lançada por 
meio de uma parceria 
entre a SMEEL e a UCS, 
resultou em um mate-
rial didático-pedagó-
gico que vai colaborar 
com a rotina dos pro-
fessores. “A importân-

FOTOS: FILIPE ROCHA

Seminário na UCS
Professor Delcio
Antônio Agliardi

cia do patrimônio não 
é só da Educação, mas 
da sociedade, que preci-
sa estar presente”, diz o 
secretário da pasta, Gil-
berto Tegner.

Segundo o profes-
sor Delcio, há desafios 
para se fazer entender 

o valor do patrimônio 
cultural no século XXI, 
devido à sociedade ser 
multifacetada. Por isso, 
a importância de agre-
gar conteúdo sobre his-
tória, patrimônio mate-
rial e outros aspectos do 
município, conforme 

determina a Base Na-
cional Comum Curricu-
lar. Na ocasião, os pro-
fessores Anthony Beux 
Tessari, Silvana Boone 
e Adriana Des Essarts 
Trinidad dissertaram 
sobre seu trabalho para 
a publicação.

Canelenses presentes no 30º Raízes
de Santo Antônio da Patrulha

Canela esteve re-
presentada no 30º En-
contro dos Municípios 
Originários de Santo 
Antônio da Patrulha 
realizada naquele mu-
nicípio até sexta (25).  
No dia 20, Pedro Oliveira 
e Marcelo Wasem Veeck 
participaram da abertu-
ra oficial, no Centro de 
Eventos “Qorpo Santo”. 
Na ocasião, eles foram 
homenageados pelas 
várias participações nas 
edições do Raízes.

Na segunda-feira 
(21), Antônio Olmiro 
dos Reis e Márcio Ca-
valli apresentaram seus 
trabalhos de pesquisa 
no evento. Olmiro fa-
lou sobre a inspetoria 
de educação de Santo 
Antônio da Patrulha em 
1928, que teve atuação 
de Carlos Wortmann, o 
primeiro professor de 
Canela. A Prefeitura for-
neceu o transporte para 
a ida de ambos. Márcio 
Cavalli tratou sobre o 
folclore luso-açoriano 

do terno de reis em Ca-
nela, manifestado por 
meio da família Seibt, 
que em 2019 completa 
60 anos.

Já Marcelo Wasem 
Veeck escreveu sobre 
“Bandeira do Divino 
Espírito Santo em Ca-
nela”, uma tradição 
açoriana nos meses de 
maio, quando voluntá-
rias da Paróquia Nos-
sa Senhora de Lourdes 
passavam nas casas e 
comércios da cidade 
pedindo doações e ofer-
tas para a Romaria e 
Festa em Honra a Nossa 
Senhora do Caravaggio.

Todos terão seus 
trabalhos publicados no 
livro do encontro, que 
deverá ser publicado 
em 2020, assim como o 
folclorista Pedro Olivei-
ra, que fará um levan-
tamento das 30 edições 
do Raízes.

O Raízes de Santo 
Antônio da Patrulha é 
um evento itinerante, 
que acontece anual-

mente em um dos mu-
nicípios descendentes, 
e foi idealizado pela his-
toriadora drª Véra Lucia 
Maciel Barroso. Cane-
la, neto de S. Antônio, 
realizou uma edição do 
Raízes em 2000.

I n d e p e n d e n t e -
mente de onde, cada 
edição reúne historia-
dores, pesquisadores e 
memorialistas dos mu-
nicípios do quadrante 

patrulhense – são 78 
(33 netos, 27 bisnetos 
e 10 trinetos). “Cane-
la sente-se honrada em 
participar dessa história 
e não poderia ficar de 
fora deste ano 30 do Raí-
zes. Evidentemente, não 
poderíamos deixar de 
apoiar os nossos pesqui-
sadores”, diz o secretá-
rio substituto de Gover-
nança, Planejamento e 
Gestão Luciano Melo.

Márcio Cavalli e Antônio Olmiro dos Reis (d) 
estiveram no evento na segunda-feira (21) 
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Prefeito assina outorga do Aeroporto 
Internacional das Hortênsias

Na semana em que 
Caxias do Sul anunciou 
a garantia de R$ 3 mi-
lhões para o Aeroporto 
de Vila Oliva, o que pa-
recia ser um balde de 
água fria no projeto ca-
nelense, a Prefeitura de 
Canela traz, em contra-
ponto, o que parece ser 
o passo definitivo para 
a implantação de um 
Aeroporto na cidade.

O prefeito Cons-
tantino Orsolin e o 
secretário adjunto de 
Obras, Germano Jun-
ges, assinaram na tarde 
de hoje (23), na secreta-
ria nacional da Aviação 
Civil, em Brasília, a ou-
torga para o Aeroporto 
Internacional das Hor-
tênsias. O ato contou 
com a presença do se-
cretário da pasta Ronei 
Saggioro.

A construção do 
novo aeroporto deve 
acontecer por meio de 
parceria público-pri-

vada (PPP). O investi-
mento estimado é de R$ 
185.733.511,33. “Conse-
guimos mais uma etapa 
neste projeto, o próximo 
passo será a renovação 
da licença ambiental, 
em março de 2020”, co-
menta o chefe do exe-
cutivo canelense.

Feito isso, em ju-
nho do ano que vem, o 
governo municipal pre-
tende lançar o edital da 
PPP para, no final de 
outubro, abrir a con-
corrência pública.

O aeroporto é uma 
demanda que passou a 
ser buscada em 1986. 
De lá para cá, os argu-
mentos para a cons-
trução do empreendi-
mento ganharam mais 
força. Isso porque, com 
os problemas de mo-
bilidade urbana, o fato 
de não desembarcar 
no Aeroporto Salgado 
Filho, em Porto Alegre, 
facilitaria o tráfego de 

visitantes. “De 100 pas-
sageiros que pousam na 
Capital, a metade vem 
para Canela e Grama-
do, e daqui é de onde 
eles partem para ou-
tras cidades, conforme 
o tempo que permane-
cem”, salienta Germa-
no Junges.

No feriadão de Pás-
coa deste ano, 48 aero-
naves de pequeno porte 
aterrissaram em Canela 
– algumas vindas de fora 
do país. Amparado por 
dados, Junges justifica 
que a Região das Hor-
tênsias recebe cerca de 
seis milhões de visitan-
tes por ano e os seus 295 
meios de hospedagem 
representam quase 20% 
de todos os leitos no Rio 
Grande do Sul.

Segundo números 
do Ministério do Turis-
mo, a Região das Hor-
tênsias é a terceira mais 
desejada por quem visi-
ta o Brasil. Isso, somado 

Secretário Nacional da Aviação Civil, Ronei Saggioro e Prefeito
de Canela, Constantino Orsolin no momento da assinatura

FOTO: DIVULGAÇÃO

a outras justificativas, 
evidenciam a importân-
cia de Canela acolher a 
tão desejada constru-
ção do aeroporto inter-

nacional.
Assim, parece que 

os dois projetos devem 
andar paralelamente, 
com vantagem para Ca-

nela que tem seu anda-
mento mais adiantado 
e não depende exclusi-
vamente de verbas pú-
blicas.
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Canela é contemplada no 
Projeto Cidades Digitais

O Governo Federal, 
por meio do Ministé-
rio das Comunicações, 
está desenvolvendo o 
Projeto Cidades Digitais 
em 330 municípios do 
País, sendo que 14 es-
tão localizados no Rio 
Grande do Sul. Canela 
está entre as cidades 
gaúchas que foram con-
templadas no projeto, 
que consiste na instala-
ção de um anel de fibra 
ótica subterrânea que 
percorrerá algumas re-
giões do município in-
terligando unidades de 
saúde, escolas e órgãos 
públicos, além de três 
pontos de acesso públi-
co para a comunidade.

O investimento será 
de R$ 880.570,00 com 

recursos federais para 
a instalação de nove 
quilômetros de dutos e 
fibras, com o objetivo 
de promover o desen-
volvimento por meio da 
tecnologia. 

OBRAS DEVEM 
INICIAR EM
NOVEMBRO
Atualmente a em-

presa contratada pelo 
Governo Federal está 
realizando o trabalho de 
implantação dos dutos 
na cidade de Igrejinha 
e assim que concluir o 
serviço deslocará uma 
equipe para Canela. A 
expectativa é de que a 
instalação dos dutos em 
Canela ocorra a partir 
do próximo mês de no-

vembro. “A instalação 
da fibra ótica é feita de 
modo robótico, sem a 

necessidade de danificar 
ruas ou calçadas”, frisa 
Eduardo Macedo.
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Canela recebeu um 
grande volume de chuvas 
nas últimas duas sema-
nas, impossibilitando a 
realização de alguns ser-
viços em ruas, estradas 
e espaços públicos do 
município. Com o retor-
no do tempo seco nesta 
quarta-feira (23), equipes 
da Secretaria de Obras, 
Agricultura e Serviços 
Urbanos retomaram os 
trabalhos desde as pri-
meiras horas da manhã. 
“Estamos atuando em di-
versas frentes, realizando 
patrolamentos no inte-
rior e na cidade, roçadas e 
a recuperação de redes de 
drenagem que foram da-
nificadas. Também está 
em andamento uma ope-
ração tapa buracos para 
melhorar a situação de 
algumas vias centrais”, 

comenta o secretário 
Luiz Cláudio da Silva.

Roçadas
na ERS 235
Com o objetivo de 

contribuir para um me-
lhor aspecto no princi-
pal acesso à cidade, uma 
equipe da Secretaria de 
Obras está realizando 
roçadas nos canteiros 
da RS-235. Mesmo que 
a responsabilidade de 
manter o trecho seja da 
EGR – Empresa Gaúcha 
de Rodovias, o secretá-
rio Luiz Cláudio da Silva 
determinou a execução 
do serviço em virtude do 
grande fluxo de turistas 
que devem visitar a ci-
dade no próximo final de 
semana, devido a abertu-
ra do 32º Sonho de Natal 
de Canela.

Após chuvas,
Obras intensifica

os trabalhos
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21ª Feira do Livro
de São Francisco
de Paula retorna

em clima medieval
A Prefeitura de São 

Francisco de Paula, em 
parceria com o SESC, 
promove, de 8 a 10 de 
novembro, a 3ª Feira 
Medieval e a 21ª Feira 
do Livro. O evento ocor-
re à beira do Lago São 
Bernardo, uns dos mais 
belos cartões-postais da 
Serra Gaúcha e repete o 
sucesso das edições an-
teriores ao trazer a ma-
gia medieval para tratar 
de literatura, arte e cul-
tura.

A programação 
conta com atividades de 
temática medieval, ofi-
cinas de dança e arquei-
rismo, shows de música 
celta, contação de his-
tórias, bate-papo com 
escritores e espetáculos 
de teatro. Renato Velho, 
do grupo Bando Celta, é 
um dos organizadores 
da feira medieval, que 
com o apoio do SESC 
tem o objetivo de pro-
por uma imersão cul-
tural na idade média de 
forma lúdica e descon-
traída, promovendo a 
literatura fantástica. "A 
ideia de uma feira me-
dieval surgiu durante 
um trabalho sobre mú-
sica folclórica mundial 

que fazíamos há alguns 
anos. Percebemos que 
havia público, mas que 
não havia eventos desse 
tipo no sul do Brasil", 
conta Renato Velho.

Além da magia me-
dieval, a 21ª Feira do Li-
vro traz escritores locais 
que participarão de ba-
te-papos durante os três 
dias de evento, bancas 
com venda de livros e 
Concurso Literário.

Esse ano, a Fei-
ra tem como patrona 
a socióloga e escrito-
ra Maria Lucia da Sil-
va Teixeira. Natural de 
São Francisco de Pau-
la e estudiosa de fatos 
históricos, geográficos 
e sociológicos, Maria 
já escreveu dois livros 
sobre a cidade: ''São 
Francisco de Paula: 
Ontem... Hoje... e sem-
pre'' e ''São Francisco 
de Paula: Nossa terra...
Nossa gente''. Durante 
essa edição da Feira do 
Livro, a patrona lançará 
o seu terceiro livro ''São 
Francisco de Paula: Um 
pouco de mim...Um 
pouco de muitos'', que 
propõe o conhecimento 
histórico e cultural da 
cidade.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Pizzaria temática Hector
já está aberta ao público

Nada de cerimônia 
oficial com autoridades 
e discursos. A inaugura-
ção da pizzaria temática 
Hector aconteceu na úl-
tima quarta (16), com a 
presença de 180 crianças 
de entidades sociais da 
região. Os convidados 
especiais eram crianças 
da Casa Lar de Cane-
la, Instituto Santíssima 
Trindade (Gramado) e 
Lar Padilha (Taquara). 
A gurizada, é claro, se 
divertiu com os perso-
nagens da casa e com 
os saborosos “discos de 
sabores”.  Vale lembrar 
que a partir desta segun-
da-feira, 21 de outubro, 
a Hector estará aberta 
ao público, diariamente 
das 18h às 24h.

A reportagem da Fo-
lha também foi conferir 
os “discos de sabores”, 
todos realmente muito 
gostosos, e decoração 
que é fantástica, assim 
como o figurino dos fun-
cionários.

A proposta da Hec-
tor é reproduzir 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 compa-
nhia 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 mágicas. As 
criaturas mágicas au-
xiliam o personagem 
Hector na criação dos 

Fachada da escola de magia transformada em pizzaria

“discos” que são assados 
magicamente.

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 avenida 
Borges de Medeiros 
1791, em uma área de 
700 metros quadrados.

Inauguração Solidária

FO
TO

: F
R

A
N

C
IS

C
O

 R
O

C
H

A
FO

TO
: R

E
P

R
O

D
U

Ç
Ã

O



Sexta-feira, 25 de outubro de 2019 09REGIÃOwww.portaldafolha.com.br

Novo lote de ingressos
solidários podem ser

trocados a partir de terça
A SECRETARIA DA CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE

GRAMADO PREPARA A SEGUNDA ETAPA DA TROCA DOS INGRESSOS
DO PROJETO "SINERGIA DE NATAL GRAMADENSE”

A Secretaria da Ci-
dadania e Assistência 
Social de Gramado está 
preparando a segun-
da etapa da troca dos 
ingressos do projeto 
"Sinergia de Natal gra-
madense", a partir de 
terça-feira (29). As tro-
cas serão realizadas nos 
dias 29, 30 e 31 de ou-
tubro. Serão mais 1.100 
ingressos disponíveis 
dos grandes espetáculos 
do Natal Luz para serem 
trocados pela comuni-
dade de Gramado.

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

Cada núcleo fami-
liar terá direito a retirar 
até 8 ingressos, sendo 
apenas uma pessoa res-
ponsável pela retirada. 
Será necessário também 
apresentar os seguin-
tes documentos: Docu-
mento com foto (cópia 
e original). CPF (cópia e 
original). Comprovante 
de residência atualiza-
do (cópia e original). Se 
não for residente e do-
miciliado em Gramado, 
necessário apresentar 
comprovante de em-
prego formal na cidade. 

Termo de responsabili-
dade pela utilização dos 
ingressos preenchido e 
assinado.

As trocas serão
feitas nas seguintes 
datas e locais:
Para as trocas nos 

dias 29 e 30 de outubro - 
Escola Municipal Maxi-
miliano Hahn no bairro 
Carniel no horário das 
9 às 17 horas enquanto 
houver ingressos dispo-
níveis.

Para as trocas no 
dia 31 de outubro – UAB 
– Universidade Aberta 
do Brasil no bairro Mou-
ra no horário das 9 às 17 
horas enquanto houver 

ingressos disponíveis.
Trocas do dia 31/10 

– Alimentos não perecí-
veis.

Nas trocas de ração 
para animais a organi-
zação solicita que sejam 
7 kg de ração para cães 
ou 7 kg de ração para 
gatos. Não serão acei-
tos ração a granel. No 
dia de troca por produ-
tos de higiene e limpeza 
a organização sugere 
Amaciante de roupas 
(4 frascos de 2 l cada), 
sabão em pó (2 emba-
lagens de 1 kg cada), 
desinfetante (4 frascos 
de 2 l cada), pacote de 
fraldas geriátricas, pa-

cote de fraldas infantil e 
papel higiênico (pacote 
12 rolos, neutro e folha 
dupla). E no item de ali-
mentos não perecíveis 
a organização sugere 
arroz tipo 1, feijão preto 
tipo 1, leite em pó, café, 
óleo de cozinha e leite 
integral. Em todos os 
itens e produtos é ne-
cessário a apresentação 
da Nota Fiscal. Serão re-
servados 200 ingressos 
para o CRAS Piratini e 
CRAS Várzea Grande. 
As pessoas que tiverem 
o número de identifica-
ção social (NIS) terá di-
reito a um ingresso, sem 
a exigência de produtos 
na troca.

FOTO: CLEITON THIELE

Canela presente em 
evento de turismo 

em João Pessoa
O Prefeito Constan-

tino Orsolin, o Secre-
tário de Turismo, Ân-
gelo Sanches e Camila 
Pavanatti participaram 
do JPA Travel Market 
que aconteceu dias 17 
e 18 de outubro, no 
Centro de Convenções 
Ronaldo Cunha Lima, 
em João Pessoa. Consi-
derado o maior festival 
do segmento realizado 
no Norte e Nordeste, o 
evento é voltado exclu-
sivamente para agentes 
de viagens e operado-
res.

"É importante par-
ticiparmos de um evento 
voltado exclusivamente 
para o turismo, que rece-
berá mais de mil agentes 
de todo o Brasil e a pre-
sença de grandes em-
presas e entidades na-
cionais e internacionais. 
Mais uma vez estamos 
trabalhando para divul-

gar o destino Canela e 
o nosso maior evento, o 
Sonho de Natal", desta-
ca o prefeito Constanti-
no Orsolin.

Já o secretário de 
Turismo, Ângelo San-
ches destaca que a feira 
foi um sucesso "Para 
Canela foi superposi-
tivo por mais um ano, 
novas parcerias, pro-
pagação do município 
e do Sonho de Natal 
que já é destaque para 
os nordestinos por ser 
uma atração gratuita 
e por possuir uma pro-
longada programação, 
das quais muitas excur-
sões e grupos devem nos 
visitar durante todo o 
período. Nesta segunda-
feira (21) vamos fazer 
visitas a mais agências 
e operadoras de viagens 
para deixar material de 
Canela para divulga-
ção".

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Festa comunitária para a decoração
de árvores abre 32° Sonho de Natal

ABERTURA TAMBÉM TERÁ APRESENTAÇÃO DA BANDA DA BRIGADA
MILITAR E ACENDIMENTO DAS LUZES DA DECORAÇÃO

O 32° Sonho de 
Natal será aberto ofi-
cialmente no próximo 
sábado (26) com uma 
grande festa comuni-
tária para a decoração 
de árvores natalinas na 
avenida Júlio de Casti-
lhos. O projeto Árvores 
do Sonho é uma das 
novidades do evento e 
vai reunir 66 entidades, 
escolas e empresas. Os 
canelenses irão enfeitar 
os pinheirinhos de Na-
tal instalados ao longo 
da avenida a partir das 
17h.

A relação das árvo-
res e quem irá enfeitar 

você confere no Portal 
da Folha.

Depois, às 19h, as 
bandas da Brigada Mi-
litar de Porto Alegre e 
Vale do Rio dos Sinos 
tocam na praça João 
Corrêa, na esquina da 
Júlio de Castilhos com 
a Osvaldo Aranha. O 
acendimento das luzes 
da decoração natalina 
será realizado às 20h.

Inovador
O secretário de Tu-

rismo e Cultura, Ângelo 
Sanches, destaca que o 
projeto Árvores do So-
nho vem ao encontro 

da proposta da admi-
nistração municipal de 
envolver a comunidade 
nos eventos locais. Para 
a ação, a Prefeitura de 
Canela forneceu as ár-
vores gratuitamente e 
as empresas colocarão 
a decoração. “Queremos 
que cada vez mais pes-
soas trabalhem em prol 
dos eventos. Que o espí-
rito do Natal de Canela 
contagie a todos e que as 
pessoas enfeitem as vi-
trines de suas lojas e as 
fachadas de suas casas. 
É um grande passo que 
estamos dando. Sábado 
teremos todos na rua, 

enfeitando suas árvores 
e compartilhando um 
momento único tocados 
pelo espírito natalino”, 
afirma Sanches.

Decoração
Outra atração que 

promete emocionar na 
abertura será o acen-
dimento das luzes da 
decoração. Os técnicos 
trabalham intensamen-
te para finalizar a ins-
talação dos adereços 
pelas ruas de Canela. 
Toda a montagem esta-
rá completamente fina-
lizada até 25 de outubro 
– um dia antes da aber-

DECORAÇÃO JÁ GANHA AS RUAS DA CIDADE

FOTO: CLEITON THIELE/SERRAPRESS FOTO: RAFAEL CAVALLI/SERRAPRESS

Árvores serão enfeitadas pela
comunidade a partir das 17h de sábado

tura oficial.
O evento projetou 

cenários para encan-
tar adultos e crianças. 
Bonecos lúdicos e ilu-
minação integralmente 
de led irão criar uma 
atmosfera mágica para 
remeter visitantes e 
moradores ao universo 
infantil. A praça João 
Corrêa será o coração 
do Sonho de Natal. O 
local receberá a Casa do 
Papai Noel, que terá di-
versos elementos inte-
rativos com iluminação 
própria.

Alterações
no trânsito
Para garantir a se-

gurança da comunida-
de, o Departamento de 
Trânsito de Canela vai 
promover algumas in-
tervenções ao longo da 
avenida Júlio de Casti-
lhos. A via estará libe-
rada para o trânsito de 
veículos no sentido cen-
tro-bairro e bloqueada, 
a partir das 16h, no sen-
tido bairro-centro, para 
as equipes decorarem 
as “Árvores do Sonho”, 
às 17h.
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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) ::

O Esporte Clube 
Serrano, de Canela, se-
gue investindo para 
criar novos atrativos. 
Nesta proposta, a pri-
meira Balada Retro do 
clube acontece no sába-
do, 9 de novembro, com 
diversas atrações.

Pista de led, globo 
espelhado, drink's vin-
tage e a galera do passi-
nho somam-se às me-
lhores músicas dos anos 
dourados, com show da 
Chromatic Band, DJ Ala-
mir e Djs convidados.

Os ingressos ante-
cipados podem ser ad-
quiridos na secretaria 
do Clube e estão sendo 
vendidos a R$ 25,00, fe-
minino, e R$ 35,00, mas-
culino, no segundo lote 
e R$ 40,00 para ambos 
no terceiro lote. O pri-
meiro lote de ingressos 
já está esgotado.

A 1ª Balada Retro do 
Serrano tem patrocínio 
de Iacks Contabilida-
de, Tega Contabilidade, 
Oliveira Tintas e Garfo & 
Bombacha.

Balada Retro
é novidade do 
Clube Serrano 
em novembro
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Rede Laghetto
30 anos

Uma grande festa 
para 600 convidados 
acontecerá no dia 26 de 
outubro em Gramado 
para comemorar os 30 
anos da Rede Laghet-
to Hotéis. A celebração 
acontecerá no Parque 
Olivas de Gramado e 
contará com quatro 
shows musicais, entre 
eles, Beatles no Acor-
deon e DJs. O cardápio 
ficará por conta da par-
ceria do Luxo do Gaú-
cho com a Schima, de 

Canela, que servirão um 
típico churrasco gaú-
cho, em que os convi-
dados também poderão 
montar uma tábua de 
frios própria, oferecida 
pela Platter. Para beber, 
Chopp Stier Bier, Vi-
nhos e Espumantes Sal-
ton. A Caracol Choco-
lates ficará responsável 
por adoçar a festa com o 
mais puro chocolate da 
serra gaúcha. O Café 3 
Corações terá uma ilha 
disponível a todos.

Laghetto Stilo Borges, em Gramado
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1 aninho da Larissa Martins de Freitas

Catherine Pacheco da
Luz cheia de alegria!

Luccas Cristovao de Camargo
super-herói fofo!

Cheio de charme, Elias
Miguel Santos Schmitt

Ensaio de 1 aninho da Cicilia 
com os manos Cíntia e Cícero

No último dia
21, Maísa Ramos 

Antunes
completou 2 

meses

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO
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FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: LEONARDO RODRIGUES
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Esse foi o clima da festa de 40 anos do Gallas. Cada cliente chegava, pegava
um avental, ia para a churrasqueira e ajudava a assar.

Valério Budke e Rômulo Pressi
no jantar a quatro mãos que

aconteceu no Vatel em Gramado.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Giuliani e Carla Andreis Tisott, Marcio
Coracini e Kalinka Riva com o chef Santi
Maestri no jantar El Enemigo no Nonno Mio.

FOTO: RAFAEL CAVALLI

FOTO: DIVULGAÇÃO

Rodrigo Silva, os irmãos e
proprietários da Dora Cafeteria,
Taís e Tiago Hofmann e Daiana 
Danelon em noite de inauguração,
no centro de Canela.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Aconteceu em Gramado, Guest Lounge 
o lançamento do livro “Coach que 

Realiza e Transforma”,  pela educadora 
financeira  Juliana Alano que recebeu a 

família, amigos, clientes e parceiros.

FOTO: RAFAEL CAVALLI
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1 aninho de Gael Lampert 
Dias, juntamente com os

papais Alex e Janesca
em grande estilo.

Maiara e Jean à
espera da Aurora

Grupo Brilho da Serra Turismo em Viña Del Mar - Chile

A lindeza
das manas 
Giovana
e Ana
Eduarda
Macedo
Acunha

Parabenizando 
Renato Bortoli
pelos quarenta 
anos de serviços 
prestados a uma 
grande empresa.” 
O bom funcioná-
rio abençoa o seu 
trabalho, porque é 
de onde ele tira o 
seu sustento"!
Com amor do filho 
Nicolas e esposa 
Heliane.

Andressa, Leonardo
e Kauê ansiosos pela
chegada do Heitor

Amanhã 6 anos do gato Enzo
Gabriel Boeira. Parabéns!

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: ANINHA BERTI PHOTOGRAFER

FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: CANELA FOTO E ARTE

FOTO: NAY HOFFMANN
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Mamãe Daniela
Mengue, papai 
Jonatan Cardoso  
e Larissa a espera
de Laura
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Foco nas relações, sejam elas fami-
liares ou afetivas, ou profissionais, é 
hora de avaliar o vínculo, a intensida-
de e o quanto cada uma te faz bem. 
Os compromissos podem ajudar nas 
realizações. As conversas precisam 
ser mais profundas e com foco em 
resolver o que precisa de solução.

Sua rotina está produtiva, mas tal-
vez seja importante mudar alguns 
padrões e rotinas para melhorar 
a dinâmica de tudo. Suas relações 
pedem conversas mais profundas 
e vínculos mais concretos. O céu 
do momento é bastante favorável e 
generoso com você. 

É importante agir com profun-
didade, o céu da semana oferece 
inspiração, resultados, mudanças 
profundas e oportunidades. Sua 
comunicação está ainda mais fluida, 
vale a pena aproveitar. Oportunida-
des de trabalho à vista. 

Cuide com carinho de suas próprias 
emoções, e tenha certeza de estar em 
dia com suas questões internas antes 
de tentar salvar o mundo. O céu da 
semana pede mais cuidado com sua 
saúde e mudanças nos hábitos para 
ter mais qualidade de vida. São dias 
bons e intensos nas relações pessoais.

São dias marcados por imprevistos 
e contratempos, mas não desanime. 
É importante você pensar melhor 
sobre o quanto está fazendo sua 
parte para ter uma vida melhor. 
Talvez ainda seja preciso mudar 
certos padrões.

As conversas são inspiradoras e 
ainda ajudam a resolver as coisas. 
O céu do momento é bom para via-
gens e estudos, para comunicação, 
para investimentos financeiros. Os 
encontros são marcantes e os ne-
gócios, bem sucedidos. É uma fase 
cheia de oportunidades para você.

Mergulhe profundamente em suas 
emoções, mas tenha uma corda de 
segurança para não se perder em meio 
a tanta intensidade. É hora de dar novos 
passos, de se posicionar mais, de bancar 
aquilo que está decidindo. Os contra-
tempos chegam para mostrar que não é 
possível controlar tudo o tempo todo.

É hora de se preparar para o ciclo 
novo que já vai começar, foco no 
que quer e faça uma boa lista de 
metas e planos. O céu do momento 
é favorável para fazer mudanças. 
Mas é preciso cuidado para não agir 
por impulso nem deixar a ansieda-
de atrapalhar as coisas. 

Conversar com os amigos pode ser 
uma boa dica para entender melhor o 
que está sentindo. Se você faz algum 
tipo de terapia, ótimo também, porque 
é hora de entrar em contato com as 
emoções e padrões em busca de me-
lhorar a sua vida. Um bom momento 
para resolver coisas do passado.

Um bom dia para focar nos assuntos de 
trabalho. Foco no que interessa, porque 
você precisa fazer algumas mudanças 
práticas em sua vida. Conversas com 
amigos podem ajudar nisso, falando 
em conversas, reunir a equipe e alinhar 
objetivos pode ser uma ótima ideia.

Busque o sucesso de forma mais 
ativa, mas de forma também mais 
realista. Tenha planos possíveis, me-
tas com cronograma e encontre as 
pessoas certas para estarem ao seu 
lado. São bons dias para contatos 
profissionais e para mostrar suas 
ideias no ambiente de trabalho.

O momento é ótimo para pensar nas 
próximas férias e viagens, clima favo-
rável também para definir os próximos 
cursos e para fazer mudanças práticas 
que visem trazer mais qualidade para 
sua vida. As conversas precisam unir 
compreensão, sentimento e objetivida-
de para que possam trazer solução.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6215 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: ÉVERTON JOSUÉ LÜDKE, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de Nova Petrópolis, auxiliar 
administrativo, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
Dr. Ruy Vianna Rocha, nº 1300, Bairro São Luiz, nesta 
Cidade e DANIELLE NEVES FERREIRA, natural do 
Estado do Maranhão, nascida na Cidade de São Luís, 
autônoma, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Dr. Ruy Vianna Rocha, nº 1300, Bairro São Luiz, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 17 de Outubro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6216 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: CLAUDIOMAR DOS SANTOS 
STUMPF, natural deste Estado, nascido na Cidade 
de Gramado, coordenador de repositores, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Ourides Souza Ro-
drigues, nº 168, Bairro São Luiz, nesta Cidade e CA-
MILA DE OLIVEIRA, natural deste Estado, nascida 
nesta Cidade, vendedora, solteira, domiciliada e resi-
dente na Rua Ourides Souza Rodrigues, nº 168, Bairro 
São Luiz, nesta Cidade. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

Canela, 18 de Outubro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

• Comunicamos o falecimento de Lucas Dionisio 
de Oliveira Santos, aos 21 anos, residente na
cidade de Canela. Foi velado na capela do Centro 
e sepultado no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento de Isabelly
Bittencourt de Souza, aos 53 dias, residente
na cidade de Canela. Foi velada na capela do
São Lucas e sepultada no Cemitério de Canela.

• Comunicamos o falecimento de Erico Darci
Waz Domingos, aos 57 anos, residente na cidade 
de Canela.  Foi velado na capela do Cemitério 
Ecumênico Parque das Araucárias e o sepultado 
dia 17/10/2019 ás 16:30 no Cemitério do Caracol.

• Comunicamos o falecimento de Arthur
Henrique Guimarães da Silva, com 36 semanas 
de gestação. Foi velado na capela do São Lucas
e sepultado no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento de Jairo Luis
da Silva Andrade, aos 62 anos, residente na
cidade de Canela. Deixa as filhas Rafaela,
Gabriela, Martina e Caline. Foi velado na capela 
do Centro, e sepultado dia 21/10/2019 ás 10:00
no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento de Rosa Luisa
Narciso Ferreira do Prá, aos 78 anos, residente
na cidade de Canela. Deixa os filhos Itiberê, 
Mauriti, Mara Débora, Joceli, Juarez, Ana, Maria, 
Andréia, Júnior, Luís e Núbia. Foi velado na
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias, e o sepultamento dia 21/10/2019 ás 
11:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento de Eunira de
Oliveira, aos 49 anos, residente na cidade de
Canela. Deixa o esposo Romeu e os filhos Carla,
Carlos, Marcos, Leonardo, Eduarda, Vitória,
Douglas e Júlia, os dois últimos já falecidos.
Foi velado na capela do São Lucas e sepultada
no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento de Romário
Oliveira Machado, aos 25 anos, residente na 
cidade de Canela. Deixa o filho Heitor. Foi velado 
na capela do Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias, e o sepultamento dia 21/10/2019 ás 
17:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento de Catarina
Rosa da Silva, aos 70 anos, residente na cidade
de Canela. Deixa os filhos Abrelino e Lucimari.
Foi velada na capela do Centro e sepultada dia 
22/10/2019 no Cemitério Municipal de Canela.
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de "Kiss
from a
Rose"

Elemento 
comburen-

te do ar
(símbolo)

Só é per-
mitido so-
bre o A, no
português

Documento
que permi-
te a saída
do país

Tecido de
uniformes

profis-
sionais

Capítal da
república
báltica da
Letônia

Preposição
que indica
ausência

Período 
entre maio
e setem-
bro (BR)

Perda da
pigmenta-

ção da
pele

A zebra,
em relação

ao leão
(Ecol.)

Estudiosas
da relação

Deus-
Homem

Atulhar;
obstruir

(?) Piovani,
atriz

brasileira

O teor de
cafeína na

bebida 
energética

(?) drive,
memória
portátil

(Inform.)
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de medida

térmica
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capital ad-
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da Bolívia
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afro-bra-
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combate
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para pintar
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"Rei (?)",
peça

Autores
(abrev.)
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(?) seca: parada por
falta de combustível
Não devem ser elimi-
nadas em lixo comum

A economia brasilei-
ra, até 1888 (Hist.)
Efeito de infecção
bacteriana (Med.)

Domicílio
familiar
Afunda 

(na lama)

Tecla de
micros
Ódio

intenso

Local de 
fabricação
de tijolos

Ápice
Paz, em
inglês

Coletivo 
de "alhos"

Aspecto
positivo
Bairro
carioca

A (?): 
ao acaso
Mar, em
inglês

Divisão da
tangerina
Veículo
espacial

Esticado

Piloto de
corridas,
em inglês

Estado da
Festa da
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Fonte (?): material de
pesquisa

como a bi-
bliografia

3/sea. 4/riga. 5/peace — racer. 7/certame — gineceu. 8/estiagem — vitiligo

O BITANGO

“Pequeno tipo de bichará ain-
da não descrito por estudiosos dos 
costumes riograndeses. O nome 
vem do Tupi-guarani – de criança 
ou para criança além de traduzir a 
cor vermelha, Pitanga.”

Conforme as pesquisas reali-
zadas por Paixão Côrtes, o bitan-
go é um poncho pequeno, retan-
gular, sem gola e franjas, mede 
de comprimento até a cintura de 
quem usa; a largura corresponde 
a um ramo do tear, “entre 80 a 90 
cm”, confeccionado com lã ovina, 
usado como o poncho e o pala, 
passando pela cabeça, nos dias de 
frio.

Seu uso foi muito comum en-
tre os tropeiros por ser uma peça 
que trazia maior liberdade para 
a movimentação dos braços e 
mãos.  Nas pesquisas Paixão en-
controu o tradicional bitango nas 
lâminas antigas do século XIX de 
Debret que retratavam os tropei-
ros de mula.

Os locais de uso da peça reme-
tem aos Campos de Cima da Serra 
devido à rigorosidade  do inverno, 
inclusive sendo encontrado pelo 
pesquisador na cidade de Vacaria.

Dona Eulália dos Santos des-
cendente dos índios Kaingangues, 
que, com 70 anos (1964), vivia em 

Vacaria, ainda � ando e tecendo 
artigos de lã.  Por solicitação des-
sa tecedeira, confeccionamos um 
tear nos moldes e dimensões anti-
gas e lhe demos a lã solicitada. Ao 
cabo de um mês tínhamos diante 
os olhos um autêntico bitango de 
cor branca, com listras tingidas 
com madeira de ipê-roxo, contava 
Paixão Cortes.

Hoje em desuso a peça nos 
remete ao passado onde os tro-
peiros cruzavam as serras para a 
grande Feira de muares em Soro-
caba. Mascates desciam as serras 
rumo ao litoral ou subiam a Ser-
ra do Mar numa constante lida 
de transportar produtos como 
charque, farinha, queijo, cachaça, 
tecidos e etc. abastecendo as pe-
quenas comunidades e os campe-
sinos que de antanho habitavam 
esta região.

Assim como esta peça “bi-
tango”, tantas outras revelam sua 
funcionalidade, o uso no dia a dia, 
não por moda, mas adaptações  
ao rigor das tarefas de cada época.

São estas histórias que fazem 
do nosso Rio Grande uma inesgo-
tável fonte de cultura e de diversi-
dades, as quais temos o privilégio 
de compartilhar.

Mil Gracias.

Ofício SMGPG/DLC n.º 386/2019

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos seguintes 
editais:
Tomada de Preços 16/2019 – Contratação de empresa para execução e implantação de On-
dulações Transversais Tipo A e Tipo B, conforme Resolução CONTRAN n.º 600, de 24 de maio 
de 2019, executada em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), em diversas ruas do 
município, com fornecimento de materiais e mão de obra.
Chamamento Público 06/2019 -  Credenciamento de instituição fi nanceira para prestação de 
serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas municipais, através de DAM 
– Documento de Arrecadação Municipal, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agên-
cias, com prestação de contas por meio magnético de valores arrecadados.
Pregão Presencial 59/2019 – Registro de preços para aquisição de piso modular plástico Out-
door. Os editais  estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obti-
das 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, 24 de outubro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela 



MERCADO A VENDA 
(COMPLETO). Pronto 
para trabalhar no Bairro 
Leodoro de Azevedo. 
Interessados entrar em
contato pelo Whatsapp: 
(54) 99927.0343.

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.

Oportunidade <<<
de Emprego <<<
RESTAURANTE MARIA 
BONITA está contratando 
um(a) COZINHEIRO(A) 
com experiência.
Fone: 54 99910.2078.

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

• Casa em alvenaria nº405, 02 dormitórios, sala e cozinha 
conjugadas, lavanderia, banheiro social, cobertura para carro, 
área frontal, (acesso com rampa e escada). Localizada na Rua 
Rui Barbosa, Bairro Vila Maggi. Aluguel R$1.300,00 + taxas.

• Apartamento nº03 com 02 dormitórios (pequenos), sala 
e cozinha conjugadas com churrasqueira e fogão campeiro, 

lavanderia, box descoberto para 01 carro. Localizado na Rua 
Borges de Medeiros, 1373, Bairro Santa Terezinha. Aluguel 

R$690,00 mais taxas.

• Apartamento nº102, Mobiliado, com 01 dormitório, sala 
e cozinha conjugadas, lavanderia, banheiro, não possui vaga 
de estacionamento. Localizado na Rua Londres, 138, Bairo 

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

Casa de 42m² com 02 
dormitórios, sala e cozinha 
conjugadas, banheiro e 
estacionamento. Localizada 
na Rua Edmundo Dreschsler, 
169, Bairro São Luis. Aluguel 
R$850,00 mais taxas.

Casa nº 314 com 02
dormitórios, sala, cozinha, 
lavanderia, banheiro social, 
galpão, sem garagem. Locali-
zado na Rua Santa Catarina, 
fundos, Bairro Canelinha. 
Aluguel 650,00 mais taxas.

PJ PROJETOS • PPCI 
- CERTIFICADO DE 
LICENCIAMENTO DO 
CORPO DE BOMBEIROS 
(CLCB)-MEDIÇÃO-OR-
ÇAMENTOS-PLANTAS 
BAIXAS EM GERAL. 
Pedro Jimenez Júnior. 
(51) 99586-8026
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA
DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL

DA APAE DE CANELA/RS.

A Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE de Canela, com sede nesta, à Rua Almirante Bar-
roso, nº 295, Centro, através de sua Diretoria Executiva, 
devidamente representada por seu presidente, Sr. Adelmo 
Soares, CONVOCA através do presente edital, todos os 
associados especiais e contribuintes da Apae, para As-
sembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da 
Apae, às 19 horas, do dia 20 (vinte) de novembro de 2019, 
com a seguinte ordem do dia.

1. Apreciação e aprovação do relatório de atividades da 
gestão 2017/2019;

2. Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 
de 2017/2019, mediante parecer do Conselho Fiscal;

3. Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Admi-
nistração e Conselho Fiscal da Apae de Canela, em cum-
primento ao disposto no art. 25, inciso III, e 26 do Estatuto 
padrão da Apae de Canela.

A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na 
Secretaria da Apae até 20 (vinte) dias antes da eleição, 
que se realizará dentre as chapas devidamente inscritas e 
homologadas pela comissão eleitoral. (Art. 58, inciso I, do 
Estatuto padrão da Apae).

Somente poderão integrar as chapas os associados 
especiais que comprovem a matrícula e a frequência re-
gular há pelo menos 01 (um) ano nos programas de aten-
dimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-
se, destes, serem associados da Apae há, no mínimo, 01 
(um) ano, estarem quites com suas obrigações sociais e 
financeiras, e terem, preferencialmente, experiência dire-
tiva no Movimento Apaeano. (Art. 58, inciso II, do novo 
Estatuto padrão das Apaes).

É vedada a participação de funcionários da Apae na 
Diretoria Executiva, no Conselho de Administração e no 
Conselho Fiscal, com vínculo empregatício direto ou indi-
reto (Art. 58, inciso VI, do novo Estatuto padrão das Apa-
es).

A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convoca-
ção às 18:30 horas, com a presença da maioria dos asso-
ciados e, em segunda convocação, com qualquer número, 
meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial (art. 
24, inciso II, do novo Estatuto padrão das Apaes).
      

Canela, 03 de outubro de 2.019.

Dr. ADELMO SOARES – OAB/RS nº 29.725
Presidente da APAE - triênio 2017/2019

O prefeito Cons-
tantino Orsolin, acom-
panhado por membros 
do primeiro escalão, re-
cepcionou o empresário 
Luciano Hang e mem-
bros da equipe de ex-
pansão da rede Havan, 
na tarde desta quinta-
feira (24). O objetivo do 
encontro foi a eventual 
instalação de uma uni-
dade em Canela, cujo 
projeto tem como local 
o prédio da Malharia Lã 
Pião & Maria Bonita, ao 
lado do parque temáti-
co Mundo a Vapor.

Hang e sua equipe 
apresentaram o proje-
to do empreendimen-
to, que terá 9 mil m² de 
área construída. O em-
presário destacou que o 

amplo estacionamento 
servirá também para fa-
vorecer que outras pes-
soas, além dos clientes, 
também ocupem vagas 
para facilitar a mobili-
dade do entorno.

Tanto o prefeito 
como o vice Gilberto 
Cezar e os secretários 
sugeriram alterações 
como a construção de 
uma sala de cinema. 
Hang acrescentou que 
pode ser construída 
também uma praça de 
alimentação. Segundo 
a projeção da equipe 
de expansão da Havan, 
o empreendimento fi-
caria pronto para ser 
inaugurado em 100 dias 
a partir do começo das 
obras.

O prefeito Constan-
tino Orsolin elogiou a 
pretensão da rede em se 
estabelecer em Canela, 
pois a previsão é de que 
sejam gerados, pelo me-
nos, 200 empregos dire-
tos. “A loja prevista para 
Canela é muito boni-
ta. Para a economia do 
Município, nos tempos 
atuais, será um marco”, 
comentou o prefeito.

O projeto da loja 
em Canela está proto-
colado na Prefeitura. 
Agora, passará por aná-
lise técnica da Secreta-
ria Municipal de Meio 
Ambiente, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana e 
de órgãos como o Con-
selho do Plano Diretor.

“Nós acreditamos 

Havan começa a articular
vinda para Canela

FOTO: DIVULGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FUNÇÕES PÚBLICAS

Conforme Edital nº 57/2019, estarão abertas inscrições aos interessados em participar de Processo Seletivo Simplificado para con-
tração administrativo de serviço temporário nas seguintes vagas das funções publicas, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS) e Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação (SMADSCH):

DENOMINAÇÃO VA-
GAS

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL *

VENCIMENTO 
BÁSICO

OUTROS VALORES MENSAIS ** LOTAÇÕES

ASSISTENTE 
SOCIAL I

03 30 horas R$ 5.386,18 R$ 18,00 por dia trabalhado a título de auxílio-ali-
mentação, se cumpridas 6 horas no dia

1 vaga SMS 
- 2 vagas 
SMADSCH

ATENDENTE
DE SAÚDE

03 40 horas R$ 1.574,68 R$ 18,00 por dia trabalhado a título de auxílio-ali-
mentação, se cumpridas 6 horas no dia

SMS

CIRURGIÃO 
DENTISTA I

01 30 horas R$ 7.576,88 20% sobre o menor vencimento do Município, 
como adicional de insalubridade e mais R$ 18,00 
por dia trabalhado a título de auxílio-alimentação, 
se cumpridas 6 horas no dia

SMS

ENFERMEIRO II 01 30 horas R$ 5.386,18 20% sobre o menor vencimento do Município 
como adicional de insalubridade e mais R$ 18,00 
por dia trabalhado a título de auxílio-alimentação, 
se cumpridas 6 horas no dia

SMS

FARMACÊUTICO 
BIOQUÍMICO II

01 30 horas R$ 5.386,18 R$ 18,00 por dia trabalhado a título de auxílio-ali-
mentação, se cumpridas 6 horas no dia

SMS

MOTORISTA 03 40 horas R$  1.976,59 R$ 18,00 por dia trabalhado a título de auxílio-ali-
mentação, se cumpridas 6 horas no dia

SMS

PSICÓLOGO I 04 30 horas R$ 5.386,18 R$ 18,00 por dia trabalhado a título de auxílio-ali-
mentação, se cumpridas 6 horas no dia

2 vagas SMS 
- 2 vagas 
SMADSCH

TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM

07 40 horas R$ 2.717,79 20% sobre o menor vencimento do Município 
como adicional de insalubridade e mais R$ 18,00 
por dia trabalhado a título de auxílio-alimentação, 
se cumpridas 6 horas no dia

SMS

* Sujeito a convocação para trabalhar em regime suplementar, conforme a função pública.
** auxílio transporte, a partir de janeiro/2020, conforme legislação municipal
Período e horário de inscrições: de 04 a 08 de novembro de 2019, das 8h às 11h e das 13h às 16h30min.
Local: Sede da Prefeitura, na Rua Dona Carlinda, nº 455, Centro, no Departamento de Gestão de Pessoas.
Forma de seleção: prova de títulos, e prática (para Motorista) devendo atingir pontuação mínima exigida, conforme Anexo I, II e 

III do Edital e que deverão ser apresentados somente no ato da inscrição.
O Edital na íntegra encontra-se publicado no mural da Prefeitura bem como no site: www.canela.rs.gov.br,  em Publicações Legais 

> Contratos temporários – DGP.
Em 25/10/2019

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

que vamos trazer muito 
movimento. A Havan é 
um destino, e nos próxi-

mos anos vamos ter lojas 
em todo o Rio Grande do 
Sul”, disse o empresá-

rio que inaugurará nova 
filial neste sábado em 
Chapecó (SC).
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IPTU FAKE?
Secretária da Habitação é suspeita de
irregularidades em área da Vila Miná

DENÚNCIA ANÔNIMA ABRE INVESTIGAÇÕES SOBRE ANDRESA DA CONCEIÇÃO, A MANA

Uma situação 
envolvendo 
uma área 

de terras, na Vila Miná, 
de propriedade de An-
dresa da Conceição, a 
Mana, secretária Mu-
nicipal de Assistência 
Social e Habitação, está 
chamando a atenção 
da comunidade. Uma 
denúncia anônima le-
vanta a suspeita de uma 
série de irregularidades 
na área, que já foi cha-
mada por alguns de lo-
teamento Mana, em re-
ferência à proprietária.

A suspeita, inicial-
mente, é o parcela-
mento irregular do solo 
urbano, quando um 
terreno grande é divi-
do em pequenos lotes, 
vendidos sem o devido 
desmembramento e 
escrituras públicas. Na 
área, lindeira às ruas 
Sully Silvestrin e Egon 
Arnold, alguns terrenos 
já foram até revendidos 
e divididos, chegando a 
45 lotes irregulares.

Há cerca de dois 
meses, uma tentativa de 
regularização dos lotes 
teria dado início a uma 
nova irregularidade: a 

cobrança indevida de 
IPTU por parte da pro-
prietária legal da área, a 
secretária Mana, direta-
mente aos moradores.

Foi o aparecimento 
de um destes carnês de 
IPTU, que não foram 
emitidos pela Prefeitu-
ra, que acabou trazen-
do à tona a suspeita de 
que crimes podem ter 
sido cometidos neste 
processo. A justificativa 
seria que, para regulari-
zar a área, o tributo, que 
está em dívida ativa, 
teria que ser pago jun-
to ao Município. Com 
isso, alguns moradores 
teriam pago valores re-
ferentes ao IPTU dire-
tamente à proprietária, 
alguns deles recebidos 
na sede da Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia Social, após reunião 
com os moradores e a 
proprietária, fora do ho-
rário de expediente da 
Prefeitura.

A Polícia Civil de 
Canela não confirma se 
existe um inquérito em 
andamento para apurar 
os atos, que se confir-
mados, apontam para 
parcelamento irregular 

do solo urbano, cobran-
ça indevida, apropria-
ção indébita e falsifi-
cação de documentos, 
porém, a reportagem 
da Folha teve conhe-
cimento que diversas 
pessoas, entre morado-
res e funcionários pú-
blicos municipais pres-
taram esclarecimentos 
na Delegacia.

Um funcionário da 
Secretaria Municipal da 
Assistência Social e Ha-
bitação também pode 
estar sendo investigado, 
sob a suspeita que teria 
recebido os valores de 
IPTU.

Um dos moradores 
da área irregular, que 
preferiu não se iden-
tificar, com medo de 
represálias, disse que 
seus vizinhos estão di-
vididos. “Alguns estão 
chateados, pois acre-
ditavam na possibili-
dade de regularização 
dos terrenos, outros, 
realmente se sentiram 
lesados. É estranho que 
quem deveria traba-
lhar para impedir estes 
fatos acabe incorrendo 
no mesmo erro”, disse o 
morador.

Um dos carnês de cobrança de IPTU
distribuídos aos moradores da área irregular
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Área fica na Vilá Mina em Canela
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O que diz a secretária
A reportagem da Folha entrou 

em contato com a secretária Mana, 
que, a princípio iria conversar com 
nossa reportagem na manhã de on-
tem (24), porém, após, optou por en-
viar nota através de sua assessoria ju-
rídica, a qual, reproduzimos abaixo, 
na íntegra.

Em meados de 2008, a proprie-
tária (Andresa da Conceição) dividiu 
aquela propriedade em 03 grandes 
frações de terra, tendo vendido 02 par-
tes deste inteiro a dois particulares 
e ficado com a terceira parte para si, 
visando o desmembramento da ma-
trícula. 

Contudo, após a venda destas 02 
frações, tal desmembramento da área 
foi indeferido pela Prefeitura, pois ha-
viam sido loteadas em diversas unida-
des por estes compradores, bem como 

vendidas para inúmeras pessoas, que 
construíram suas casas na região. 

Cada morador ficou responsá-
vel pelo pagamento proporcional do 
IPTU referente ao seu terreno, direta-
mente aos proprietários originários, 
até a quitação e regularização da área. 

Com o passar do tempo a situação 
acabou se alastrando, fazendo com 
que a terceira e última fração de terras, 
pertencente à Sra. Andresa, também 
fosse loteada, em razão de algumas 
invasões que estavam ali acontecendo.  

Anos depois  a Corsan se encarre-
gou da canalização de água e instala-
ção de relógios no local. 

Em resumo, trata-se de situação 
semelhante a outras ocorridas em di-
versas áreas existentes no município 
de Canela. 

Antonio Carlos Estrella Junior
Advogado

O que diz a Polícia Civil
Perguntado sobre os fatos, 

o delegado de Canela, Vladimir 
Medeiros, não repassou nenhu-
ma informação à reportagem da 
Folha de Canela. “Como de pra-
xe, nesta delegacia, não divulga-
mos nenhuma informação sobre 
investigações em andamento”, 
afirmou.

O que diz a Prefeitura
Por meio do seu departa-

mento de comunicação, a Pre-
feitura de Canela enviou a nota 
que reproduzimos abaixo:

“A Prefeitura de Canela 
abriu processo interno, após re-
ceber algumas denúncias. Os fa-
tos estão sendo apurados com o 
devido rigor exigido pelos princí-
pios da administração pública”.

Pelo menos 45 lotes irregulares 
estão envolvidos neste processo

FOTO: FILIPE ROCHA
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Uma família foi fei-
ta refém durante assalto 
que ocorreu por volta 
das 2h desta quarta (23), 
no centro de Gramado. 
Segundo informações 
da Brigada Militar, os 
criminosos, armados, 
invadiram a residência 
e renderam as pessoas. 
A BM não informou 
quanto tempo a famí-
lia ficou refém, nem o 
número de assaltantes, 
apenas que, após, as 
pessoas foram liberadas 
na localidade rural de 

Linha Tapera.
O carro foi localiza-

do pela Brigada por vol-
ta das 14h da quarta, em 
uma estrada vicinal, na 
divisa entre Três Coroas 
e Igrejinha, próximo à 
ERS 020.

Os bandidos leva-
ram dinheiro e joias. A 
identidade das vítimas, 
bem como maiores in-
formações sobre o caso 
não estão sendo repas-
sadas à imprensa para 
não atrapalhar as inves-
tigações.

Família é feita 
refém durante 

assalto em
Gramado

Na madrugada de 
domingo (20), por volta 
da 00h15min, a Briga-
da Militar de Gramado 
foi acionada na Locali-
dade de Serra Grande, 
onde uma menina li-
gou ao 190 informando 
que o pai delas estaria 
ameaçando de morte 
e correndo com uma 
faca em mãos atrás da 
atual namorada dele.

A guarnição des-
locou até o local onde 
fez contato com a víti-
ma de 41 anos e com 
as duas meninas, filhas 
do homem, que indi-
caram onde ficava a 
casa dele. Os Policiais 
Militares encontraram 

o homem de 35 anos, 
que possui anteceden-
tes por posses e tráfico 
de drogas e por dispa-
ro de arma de fogo, na 
área da casa dos fun-
dos.

Os policiais deram 
a ordem de revista, po-
rém ele ignorou e en-
trou na residência, e 
tentou fechar a porta, 
logo após pegou um 
taco investindo contra 
a guarnição.

Ele foi detido e 
preso. Sobre a mesa 
na entrada da casa foi 
localizada uma porção 
de maconha pesando 
13 gramas. Em uma 
lata de balas estavam 

quatro porções emba-
ladas da substância (4 
gramas), ainda quatro 
porções de cocaína 
embaladas (4 gramas).

Ele foi preso por 

tráfico de drogas e 
ameaça, embasada na 
Lei Maria da Penha, 
sendo conduzido para 
a delegacia onde foi re-
gistrada a ocorrência.

Homem é preso por tráfico de drogas
após ameaçar a namorada de morte
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Guerra do tráfico faz índices de
homicídios aumentarem em Canela

2019 É O ANO COM MAIS HOMICÍDIOS NA CIDADE

Canela registrou o 
oitavo homicídio regis-
trado em 2019, sendo 
um duplo, portanto, 
foram nove vítimas. 
Reflexo da guerra entre 
traficantes, os índices 
de homicídios aumen-
tam e este já é o período 
com a maior quantida-
de deste crime na cida-
de.

A última vítima foi 
morta a tiros no come-
ço da noite de domingo 
(20), quando a Brigada 
Militar de Canela foi 
acionada, via 190, por 
populares que ouviram 
disparos de arma de 
fogo no Bairro Palace 
Hotel, no Rua Uruguai 
com a Rua Minas Ge-
rais.

Conforme relatos, 
quatro homens esta-
vam em um veículo 
Corsa Classic, cor preta, 
e pararam no local onde 
começaram uma dis-
cussão, momento que 
dois desceram.  Os que 
ficaram dentro do veí-
culo puxaram a arma e 
realizaram os disparos. 
Um foi atingido e ficou 
caído, o outro conse-
guiu correr e fugir.

Romário de Olivei-
ra Machado foi iden-
tificado como vítima 
dos disparos. Ele foi 
socorrido pelo corpo de 
bombeiros, mas mor-
reu ao caminho do hos-
pital de Canela.

Com as informa-
ções, as guarnições de 
serviço deslocaram ao 
bairro onde visualiza-
ram o carro suspeito, 
placas de Gramado, 
iniciando acompanha-
mento por vários bair-
ros e ruas da cidade, 
sendo que, no cami-
nho, os ocupantes ain-
da jogaram a arma fora.

Na Rua Júlio de 
Castilhos, na área cen-
tral, os policiais mi-
litares conseguiram 
efetuar a abordagem e 
prisão da dupla. Com 
eles não foi encontrada 
a arma do crime.

Na sequência, um 
cidadão ligou ao 190 
informando que havia 
encontrado um revól-
ver no chão, na Rua Ga-
briel de Moraes Velho, 
próximo ao lago, a seis 
quadras do local dos ti-
ros. A arma estava com 
a numeração raspada.

Os autores de 18 
anos, com anteceden-
tes por furto, tráfico de 
drogas e suspeito de 
tentativa de homicídio, 
e o outro de 19 anos, 
com antecedentes por 
tráfico de drogas, foram 
presos em flagrante por 
homicídio doloso.

O homem que fu-
giu do local do crime, 
de 18 anos de idade, 
foi abordado por uma 
guarnição e confirmou 
o fato.

Romário, de 25 
anos, morador do bair-
ro Chacrão, possuía 
antecedentes por furto, 
roubos e tráfico de dro-
gas, foi alvejado com 
três tiros.

O Capitão Jorge 
Mascarin, comandan-
te da Brigada Militar 
de Canela, destaca a 
dedicação dos nossos 
policiais militares nas 
ações: “importante ci-
tar a prevenção de cri-
mes, como ocorreu em 
frente ao Presídio de Ca-
nela, onde indivíduos 
armados foram presos, 
próximo a saída do se-
miaberto, assim como as 
inúmeras prisões na re-

pressão a crimes, como 
a que ocorreu hoje, em 
que as guarnições con-
seguiram fazer a prisão 

tão logo o crime ocor-
reu, de indivíduos que 
há suspeitas de estarem 
envolvidos em outros 

homicídios. Com esta 
ação a Brigada Militar 
freia este tipo de ação 
violenta”.

Dupla foi presa na Júlio de Castilhos

A arma, um 38, foi encontrada próximo ao Parque do Lago

FOTOS: REPRODUÇÃO
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Polícia Civil prende irmãos
traficantes no bairro Canelinha

A Polícia Civil de 
Canela realizou, na ma-
nhã desta segunda (21), 
ação para prender dois 
traficantes do Bairro Ca-
nelinha. Os criminosos, 
que são irmãos, foram 
detidos em casa, na Rua 
Pinheiro Machado. 

Eles possuem di-
versos antecedentes por 
tráfico de drogas. Segun-
do apurado pela Polícia 
Civil, mesmo depois de 
presos algumas vezes, 
permaneceram ativos 
na venda e distribuição 
de drogas, especialmen-

te no Bairro Canelinha.
O Delegado Vladi-

mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 
de Canela, disse que “a 
Seção de Investigação, 
mesmo depois de prendê
-los anteriormente, con-
tinuaram monitorando 
suas ações, de modo a 
comprovar que seguiam 
ativos na venda de dro-
gas, no mesmo ponto”. 

A ação integra a 
Operação Anjos da Lei, 
da Delegacia Regional 
de Gramado, que tem 
por objetivo o combate 
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Criminoso que liderava
tráfico de dentro do presídio
de Canela é preso novamente

A Polícia Civil de 
Canela cumpriu, na úl-
tima quinta (21), man-
dado de prisão contra 
traficante que liderava 
a venda e a distribui-
ção de drogas na cida-
de a partir de sua cela, 
no interior do Presídio 
Estadual de Canela. De 
acordo com o Delegado 
Vladimir Medeiros, titu-
lar da Delegacia de Po-
lícia de Canela, “as in-
vestigações apontaram 
que o criminoso, mes-
mo preso, ainda lidera-
va ações criminosas na 
cidade, comandando 
o tráfico de drogas por 
telefone, do interior de 

sua cela”.
O criminoso rece-

beu novo mandado, 
acumulando mais uma 
prisão em seu desfavor. 
Ele registra diversos 
antecedentes policiais: 
cinco por tráfico de 
drogas, roubo, lesão e 
tentativa de homicídio, 
entre outros. 

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, respon-
sável pelas investiga-
ções, afirmou que sua 
equipe, mesmo tendo 
conhecimento de que o 
criminoso estava preso, 
permaneceu apurando 
seu envolvimento no 
tráfico de drogas da ci-

Polícia Civil de 
Canela alerta

para golpes em
sites de venda

O NÚMERO DE OCORRÊNCIAS
CRESCE A CADA DIA

A Polícia Civil de 
Canela informa que 
o golpe do falso com-
prador de produtos 
anunciados em sites de 
venda de internet e apli-
cativos vem aumentan-
do significativamente 
na cidade. O golpe ocor-
re quando uma pessoa 
anuncia algum produ-
to para venda em sites 
especializados, quando 
o estelionatário mani-
festa interesse em com-
prá-lo. O pagamento é 
simulado, fazendo com 
que o vendedor (vítima) 
acredite ter recebido o 
valor da venda e fazen-
do a entrega do produ-
to. Posteriormente, o 
vendedor (vítima) per-
cebe que o valor não é 
creditado, mas já é tar-
de porque feita a entre-
ga do produto. 

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular da 
Delegacia de Polícia de 
Canela, informa que o 
número de ocorrências 
deste tipo é crescente na 
cidade, sendo cada vez 
maior a quantidade de 
vítimas que procuram 
a Polícia Civil. A auto-
ridade policial informa 
que os golpistas costu-
mam remeter às vítimas 
comprovantes falsos de 
pagamentos, como TED 

enviado por whatsapp 
em que os dados são 
feitos por computador, 
para parecerem ver-
dadeiros, ou depósitos 
em caixas eletrônicos 
com envelopes vazios. 
Neste caso, quando o 
vendedor (vítima) veri-
fica seu saldo, aparece 
o valor "a ser compen-
sado", o que não ocorre 
porque os funcionários 
do banco, no próximo 
dia útil, constatam que 
não havia nenhum va-
lor dentro do envelope. 
Medeiros explica, ain-
da, que os estelionatá-
rios chegam a exercer 
pressão para que o ven-
dedor (vítima) entregue 
o produto, exigindo a 
entrega e, por vezes, 
relatando histórias con-
vincentes. Ainda, que os 
golpes na cidade che-
gam a valores elevados, 
por vezes ultrapassando 
os R$ 10.000,00 (dez mil 
reais).

A Polícia Civil de 
Canela orienta que não 
se faça a entrega de ne-
nhum produto anun-
ciado em sites especia-
lizados em venda pela 
internet antes de se 
comprovar que os valo-
res pagos foram efetiva-
mente recebidos e estão 
liberados pelo banco.
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frontal na Vila Suzana
Uma colisão fron-

tal deixou uma mulher 
com ferimentos leves, 
por volta das 13h30min 
desta terça (22), na 
Rua Nagibe Galdino da 
Rosa, na Vila Suzana.

O Corpo de Bom-
beiros foi acionado e re-
tirou a vítima do interior 
do veículo, conduzindo 
ao Hospital de Caridade 
de Canela, para atendi-
mento médico, com le-
sões no rosto, em espe-

cial o maxilar, em razão 
do choque. 

A mulher conduzia 
o veículo Nissan Versa, 
placas ITG2318, de São 
Paulo, quando bateu de 
frente com o GM/Astra, 
placas MED1107, de 
Canela. Segundo popu-
lares, um dos carros sai 
de controle devido à via 
escorregadia, causando 
o acidente. O condutor 
do Vectra não sofreu fe-
rimentos.
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ao tráfico nas imedia-
ções de escola. A boca 
fechada nesta segunda 
ficava a poucos metros 
da Escola Estadual Neu-
sa Mari Pacheco (CIEP), 

no Bairro Canelinha. Os 
dois criminosos foram 
encaminhados ao Presí-
dio Estadual de Canela, 
onde cumprirão prisão 
preventiva.

dade.
“Atualmente, a pri-

são de criminosos não 
significa necessaria-
mente que parem de 
praticar crimes, uma vez 
que, dentro do sistema 
prisional, alguns ainda 

podem ter acesso a meio 
de comunicação com 
o mundo exterior para 
permanecer na ativi-
dade criminosa, apesar 
do esforço das forças de 
segurança”, finalizou o 
delegado.
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Morre jovem que
ficou preso debaixo de

escombros durante
incêndio em Gramado

O jovem Heitor 
Drehmer, 19 anos, fale-
ceu na manhã de ontem 
(24), em um hospital de 
Porto Alegre. Ele não 
resistiu aos ferimentos 
causados pelas chamas 
do incêndio que atingiu 
sua casa na última terça 
(22).

A ação corajosa dos 
Bombeiros possibilitou 
o salvamento do rapaz, 
na noite desta terça (22), 
por volta das 21h30min, 
na Rua Maria Virgínia 
de Oliveira, Bairro Flo-
resta, em Gramado.

Heitor estava preso 
no banheiro da casa em 
chamas. A ocorrência 
era atendida pelo Corpo 
de Bombeiros de Gra-
mado, com o apoio da 
corporação de Canela.

O soldado Alles-
sandro, dos Bombeiros 
de Canela relatou que 
“o local era de difícil 
acesso, um muro de três 
com descida. Falei com 
a mão do rapaz, ela 
disse que ele estava to-
mando banho quando o 
incêndio começou e não 
estava encontrando ele. 
Então, me indicou onde 
era o banheiro e eu en-
trei. Havia muita fuma-
ça, fogo, mas eu estava 
equipado, com proteção 
respiratória. Fui de qua-
tro, tateando e ilumi-
nando, mas a fumaça 
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era muito densa. Encon-
trei a parede do banhei-
ro, entrei e tinha muita 
coisa, telhas retorcidas, 
o box do banheiro re-
torcido, muita fumaça, 
foi então que com mi-
nha lanterna enxerguei, 
em meio aos escombros, 
o ombro do rapaz. Ele 
estava sentado entre o 
vaso e o box, com muita 
coisa em cima dele. Meu 
equipamento de prote-
ção respiratória estava 
apitando desde quando 
achei o banheiro, retirei 
as coisas do rapaz e veri-
fiquei: tinha pulso e meu 
ar acabou. Sai correndo, 
retirei o equipamen-
to de proteção e voltei, 
quando estava tentando 

puxar ele para colocar 
nos ombros o soldado 
Figueiredo chegou para 
auxiliar, pegou nas per-
nas e retiramos ele”.

Após o resgate, Hei-
tor foi socorrido pelo 
SAMU, encaminhado 
ao Hospital Arcanjo São 
Miguel e após transfe-
rido para Porto Alegre. 
Ele estava em estado 
grave, com 94% do cor-
po queimado e com as 
vias aéreas comprome-
tidas.

Para conter as cha-
mas, os Bombeiros uti-
lizaram 21 mil litros de 
água, na ação que du-
rou cerca de três horas. 
Após combater a casa 
que já havia sido toma-

Casal é preso por 
tráfico de drogas
e receptação no 

Bairro Canelinha
APREENDIDO 60 GRAMAS

DE MACONHA, UMA TV E TRÊS
BICICLETAS FURTADAS

Na tarde de segun-
da-feira (21), a Brigada 
Militar realizou mais 
uma importante prisão 
em Canela. Um casal 
que traficava no Bairro 
Canelinha foi preso em 
flagrante, ainda recu-
perado objetos furtados 
que foram trocados por 
entorpecentes.

Por volta das 16h30, 
após diversas denún-
cias de um ponto de 
tráfico no bairro, onde 
indivíduos estariam 
comprando e consu-
mindo drogas, as guar-
nições da BM de Ca-
nela, juntamente com 
a guarnição da BM de 
Gramado, foram ao en-
dereço para fazer ave-
riguação. Chegando ao 
local a casa foi cercada, 
momento que o indi-
víduo conhecido como 
Pepinho, ao ver os Po-
liciais Militares correu 
para debaixo da casa, 
onde dispensou uma 
porção de maconha. Na 
casa foi abordada sua 
companheira sentada 
em uma cadeira na en-

trada do pátio, sendo 
encontrado um estojo 
de óculos com oito ta-
bletes de maconha e 
grande quantia em di-
nheiro fracionado. 

No local ainda es-
tava um homem de 39 
anos, com vários an-
tecedentes por posses 
de entorpecentes, que 
informou que estava 
aguardando para com-
prar maconha. 

Dentro da casa fo-
ram encontrados três 
bicicletas e uma televi-
são, materiais furtados 
que provavelmente fo-
ram trocados por dro-
gas. As bicicletas in-
clusive foram furtadas 
no domingo. Ao todo 
foram apreendidas 60 
gramas de maconha 
com o casal.

O homem de 25 
anos, com anteceden-
tes por furtos, tráfico de 
drogas e homicídio ten-
tado, e a mulher de 19 
anos, com antecedente 
por furto, foram presos 
em flagrante por tráfico 
de drogas e receptação.
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O Heitor Drehmer

da pelo fogo, a preocu-
pação foi a residência 
localizada ao lado, que 
teve a parede lateral 
atingida, mas sem com-
prometimento da estru-
tura.   

A Polícia Civil de Canela está 
investigando a possibilidade de 
um crime grave, que teria acon-
tecido no último sábado (19), por 
volta das 16h, na Rua Fernando 
Ferrari. Segundo a denúncia, 
uma mulher teria sido abordada 
por três indivíduos, em sua casa, 
e estuprada.

Segundo o delegado Vla-
dimir Medeiros, a vítima ainda 
não procurou a Delegacia para 
registrar ocorrência e a seção de 
investigação segue buscando in-
formações para elucidar os fatos.

Polícia investiga suspeita de estupro na Celulose
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Após ser adiada por problemas
na quadra, Final do Feminino

será disputada hoje à noite
A primeira parti-

da da grande final do 
Campeonato Muni-
cipal de Futsal Femi-
nino deveria ter sido 
disputada na última 
sexta-feira (18), mas a 
quadra do Ginásio Ma-
ristão não tendo con-
dições de jogo devido a 
grande quantidade de 
chuva que aconteceu 
na semana passa. Des-
ta forma, hoje à noite 
será dado o pontapé 
inicial para a disputa 
pelo título. Antes do 
Bar e Femme, finalis-
tas do torneio, fizeram 
uma campanha regular 
durante a fase de gru-
po, terminando em 3º 

e 4º respectivamente. 
Nas semifinais, o Antes 
do Bar (foto) venceu as 
duas partidas contra o 
Athléticas e garantiu-
se na final. O Femme 

já não teve a mesma 
sorte, venceu a pri-
meira partida por 2 x 0, 
mas na partida de volta 
acabou sofrendo um 5 
x 0, vencendo as rivais 

na prorrogação.
As duas equipes de-

vem fazer um grande en-
frentamento. A partida 
de volta deve acontecer 
no dia 01 de novembro.
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O mau tempo mais 
uma vez interferiu na 
rodada da Primeira Di-
visão do Campeonato 
Municipal de Futebol 
de Campo. A 4ª roda-
da vem sendo adiada 
constantemente, mas 
parece que neste sába-
do (26).

No Campo da Ce-
lulose, o Âncora vai en-
frentar o Cia do Verde.

No Parque do Sesi 
ocorrerão mais duas 
partidas, União Ran-
cho Grande enfrenta o 
Mercado Tiririca e logo 
após o Bola-Bola joga 
contra o Mercenários.

4ª rodada da
Primeira Divisão
de Campo deve 

acontecer no sábado

Bar do Minigite é campeão
do Municipal de Bocha

No último sábado 
(19), o Bar do Minigite 
sagrou-se campeão do 
Campeonato Municipal 
de Bocha ao vencer o 
União Rancho Grande. 

Confira os
premiados no
campeonato:
Campeão –
Bar do Minigite
Vice-Campeão – 

União Rancho Grande
3º Colocado – Leo-

doro de Azevedo
4º Colocado – Sai-

qui
Melhor Simplista – 

Bar do Minigite
Melhor Dupla – 

União Rancho Grande
Melhor Trio – Leo-

doro de Azevedo
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Campeão Bar do Minigite

Vice-Campeão União
Rancho Grande

3º Lugar Associação
Leodoro de Azevedo

4º Lugar Saiqui

Melhor
Simplista 
Bar do
Minigite

Melhor Dupla
União Rancho Grande

A AMAVERDES Associação dos moradores e proprie-
tários do loteamento alpes verdes, em cumprimento ao 
seu estatuto, convoca aos proprietários de lotes com ma-
trícula no loteamento alpes verdes, para a Assembleia 
Geral Ordinária que acontecerá dia 12 de novembro de 
2019, nas dependências do antigo Hotel Alpes Verdes 
às 19h30 em primeira chamada e às 20h em segunda 
chamada, esta com qualquer número de participantes. 

A pauta prevista é: 
• eleição da nova diretoria. 
• apresentação das metas para 2020 a 2022. 

O horário previsto para encerramento será às 21h30min 
Obs. Estão aptos para votar os proprietários de lotes com 
matrícula no alpes verdes, maiores de 18 anos, portadores 
de documento de identificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DO EDITAL 56/2019, DO CONTRATO
TEMPORÁRIO À FUNÇÃO PÚBLICA DE CAIXA,

ABERTO PELO EDITAL Nº 55/2019

Consta publicado no mural da Prefeitura Municipal de Canela, 
bem como no site <www.canela.rs.gov.br> , o Edital nº 56/2019, 
que retífica o item I da Tabela de Pontuação sobre a prova de 
títulos, que integra o Anexo I do Edital nº 55/2019, que pas-
sa a vigorar com a seguinte redação: “Formação Superior em 
qualquer área”, em conformidade com a alínea d do item 3, do 
referido edital e ficam estendidas as inscrições até o dia 30 de 
outubro de 2019, nos dias úteis, nas mesmas condições previs-
tas no Edital nº 55/2019.

Canela, 22 de outubro de 2019.

Luciano do Nascimento de Melo
Secretário Municipal de Governança,
Planejamento e Gestão - substituto
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Ato de Bravura
Você deve ter visto, 

no Portal da Folha, e se 
não viu, a matéria está 
na página 21.

Leia o relato do sol-
dado Allessandro, de 
como ele, soldado dos 
Bombeiros de Canela, 
e o soldado Figueire-
do, que é Bombeiro em 
Gramado e morador de 
Canela, se arriscaram 
para retirar o jovem 
Heitor debaixo de es-
combros durante um 
incêndio.

O que leva uma 
pessoa a arriscar sua 
vida em prol de um 

desconhecido? Voca-
ção, você dirá, mas, an-
tes de tudo, bravura!

Foi um ato de bra-
vura este praticado por 
eles, um ato de huma-
nidade, de retirar o jo-
vem ainda com vida 
do incêndio, um ato 
de nobreza para com a 
vítima e para com a fa-
mília.

Parabéns aos Bom-
beiros, neste caso, em 
especial a Allessandro 
e Figueiredo. Nós pre-
cisamos de gente assim 
em todos os setores da 
nossa sociedade.

Eventos de Canela I
Uma das discussões 

da sessão da Câmara, na 
última segunda (21), foi 
com relação aos eventos 
de Canela. Se você não 
sabe, vou te contar: na 
minha opinião, o evento 
mais importante que foi 
realizado na cidade foi 
o Festival de Teatro de 
Canela, que tinha uma 
fase comunitária e uma 
pro� ssional.

Isso era promoção 
da cultura em sua es-
sência, onde grupos co-
munitários e escolares 
passavam meses se pre-
parando para o festival. 
Tem tudo a ver com so-
cial, pois ocupava com 
arte estes jovens e levava 
para um caminho me-
lhor.

A partir deste Fes-
tival de Teatro, vieram 
todos os outros even-
tos culturais de Canela 
e formaram-se grandes 
pro� ssionais. Vou citar 
alguns nomes da cultura 
que passaram pelo pal-
co do Festival de Teatro 
de Canela e peço perdão 
se esquecer de alguns:

Tiago Melo, Lisiane 
Berti, Luiz Alves, Car-
la Reis, Elias da Rosa, 
Gilberto Tegner, Paulo 
André da Rosa, Ismael 
Viezze, Clarice Zielgel-
mann, Claiton Saul, Ca-
belo, Dudu e Leandro 
Athaydes.

Esse timaço aí de 
cima, nasceu para a cul-
tura nos palcos do Festi-
val de Teatro de Canela.

Amanhã, sábado (26), Gilberto Tegner, o To-
lão, estará em São Paulo/SP para receber um prê-
mio concedido pela Organização das Nações Uni-
das (ONU).  “Tolão” receberá a Medalha Mérito 
Paci� cador. Dá-lhe, Gordo!

Tolão recebe
prêmio da ONU

Eventos de Canela II
Em algum momen-

to de nossa história, o 
poder público decidiu 
por investir no teatro 
de bonecos, acabando 
com nosso festival de 
teatro. Uma decisão er-
rada, muito errada.

O Bonecos é um 
evento lindo, mas que 
há mais de 10 anos não 
se paga. Quem banca 
este festival é o dinhei-
ro público. Va-lá, é um 
bom investimento, 
mas, como o dinheiro 
não cresce em árvore, 
acredito que se é para a 
Prefeitura bancar, que 
banque um evento para 
todos.

O Bonecos hoje é 
um evento de poucos, 
um evento que tem 
dono, se tem dono, não 
é um patrimônio de to-

dos. Além disto, não é 
uma arte que produzi-
mos em Canela, ao con-
trário do teatro.

Passou da hora de 
Prefeitura parar de ban-
car um evento de alguns 
e investir em uma arte 
que é produzida aqui 
e que vai formar pro-
� ssionais para todas as 
nossas outras atrações.

Além de ser cultura, 
a reativação do Festival 
de Bonecos propicia-
ria um trabalho com as 
escolas, ocupando nos-
sos alunos com arte e, 
quem sabe, formando 
uma nova geração de 
pro� ssionais.

Quem sabe alguém, 
na nossa egrégia casa 
legislativa tenha gôno-
das para levantar essa 
discussão.

Grenal dos
Farrapos

O Grenal dos Far-
rapos vai acontecer em 
novembro, mais preci-
samente no dia 3 de no-
vembro.

Grêmio e Inter che-
gam em frangalhos para 
disputar a única coisa 
que restou na tempora-
da, o direito de vencer 
o clássico e poder se 
arriar no rival, ou seja, 
nada, apenas quem foi 
o menos pior de 2019.

Vai ser o Grenal dos 
esfarrapados, o clássico 
dos eliminados e quem 
sabe também dos clas-
si� cados para a LA 2020.

É só o que restou, 
muito pouco para quem 
tinha tantas pretensões 
no início do ano.

Havan em Canela
Como todos sabem, 

é questão de tempo 
para a Havan se instalar 
em Canela. Como todos 
sabem, acredito que 
este projeto não seja 
“essa Coca-cola toda”, 
mas, como não tem vol-

ta, que seja bom para a 
cidade e que as promes-
sas sejam cumpridas, 
como os 200 empregos 
diretos. Luciano Hang 
foi recebido com pin-
ta de superstar, ontem 
(24), na Prefeitura.

MÍDIA NACIONAL NOTICIA ATROPELAMENTO 
E MORTE NO MARACANÃ
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