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Justiça determina que
Prefeitura realize estudo
sobre atendimento da
Assistência Social em Canela

Ministério Público quer diagnóstico e ampliação da rede 
de proteção de Canela. Liminar dá 60 dias para Prefeitura 
concluir diagnóstico e 30 para providenciar profissionais
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Sonho de Natal já
encanta as pessoas 
em Canela e no País

O presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Maia, ficou

entusiasmado com a programação
natalina de Canela e existe grande

possibilidade de que ele acompanhe a 
descida do Papai Noel pela torre

da Igreja Matriz. PÁGINA 10
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Novembro Azul
Doenças da
Próstata.
Iniciativa que tem 

como objetivo a sensi-
bilização dos homens 
para a importância do 
diagnóstico precoce do 
câncer da próstata.

Desta forma, no 
mês de Novembro os 
homens são encoraja-
dos a tomarem medi-
das preventivas ou a 
fazerem o exame da 
próstata, que é com-
posto pelo toque retal e 
exame de sangue PSA.

Dúvidas frequentes
• Quais são os 

exames para detectar a 
doença?

A recomendação 
da Sociedade Brasilei-
ra de Urologia (SBU) é 
que homens a partir de 

50 anos procurem seu 
urologista para discutir 
a prática e a realização 
da avaliação. Aqueles 
com maior risco da 
doença (história fami-
liar, raça negra) devem 
procurar o urologista a 
partir dos 45 anos. Os 
exames consistem na 
dosagem sérica do PSA 
e no exame digital retal, 
complementares para o 
diagnóstico, com perio-
dicidade anual.

• Por que não pos-
so só fazer o exame de 
sangue?

Porque cerca de 10 
a 20% dos casos não são 
detectados pela dosa-
gem de PSA no sangue. 
O exame de toque e o 
PSA são complementa-
res.

• Quais são os 
fatores de risco para o 
câncer de próstata?

Idade (cerca de 62% 
dos casos são de homens 
a partir dos 65 anos).

Histórico familiar.
Raça (maior inci-

dência entre os negros).
Alimentação inade-

quada, à base de gordu-
ra animal e defi ciente 
em frutas, verduras, 
legumes e grãos.

Sedentarismo.
Obesidade.

• É possível preve-
nir?

Evitar a doença, 
não. Mas é possível 
diagnosticá-la preco-
cemente, quando as 
chances de cura são de 
cerca de 90%.

• Quais são os sin-
tomas?

Na fase inicial, 
quando as chances de 
cura são maiores, não 
há qualquer sintoma. 
Por isso a importância 
dos exames. Na fase 
avançada, quando a 
cura é mais difícil, o 
paciente pode sentir: 
vontade de urinar com 
urgência, difi culdade 
para urinar e levantar 
várias vezes à noite 
para ir ao banheiro, dor 
óssea, queda do esta-
do geral, insufi ciência 
renal, dores fortes.

• Quais são as op-
ções de tratamento?

De acordo com 
a fase do tumor e as 
características do pa-
ciente, o médico poderá 
defi nir quais as melho-
res formas de tratamen-
to. Nos estágios iniciais 
da doença (tumores 
localizados e localmente 
avançados) a prostatec-
tomia radical é o trata-
mento padrão. Consiste 
em uma cirurgia para 
retirada da próstata e 
apresenta altos índices 
de cura.

Curiosidades.
Estudo realizado 

por cientistas da Uni-
versidade de Mastricht, 
na Holanda, desco-
briu que homens que 
bebem pelo menos 
duas xícaras de qual-
quer tipo de chá por 
dia apresentam menor 
risco de desenvolver 
câncer de próstata. Os 
resultados foram pu-
blicados em março no 
jornal Câncer Causes & 
Control. 

A equipe comparou 
892 homens diagnos-
ticados com câncer de 
próstata com um grupo 
controle de cerca de 
800 homens que esta-
vam em boa saúde. Os 
pesquisadores estuda-
ram a dieta e os hábitos 
de consumo dos dois 

grupos e notaram que 
aqueles que ingeriam 
duas ou mais xícaras 
de chá por dia apresen-
tavam um risco 37% 
menor de desenvolver 
câncer de próstata do 
que aqueles que não 
consumiam a bebida. 

Além disso, os 
autores notaram que 
a maioria dos partici-
pantes consumia café, 
e que essa bebida não 
causava impacto signi-
� cativo na redução do 
risco de câncer.

O estudo não 
examinou como o chá 
pode ajudar a prevenir 
tumores de próstata. 
No entanto, investi-
gações anteriores já 
demonstraram que a 
bebida contém subs-
tâncias chamadas 
polifenois, que podem 
proteger os tecidos e 
órgãos vitais contra 
uma invasão de células 

cancerosas.

Chás.
Chás quentinhos 

são muito bem-vindos, 
ainda mais quando os 
termômetros despen-
cam. Para aproveitar as 
vantagens terapêuticas 
que eles fornecem, 
no entanto, é preciso 
saber a forma correta 
de preparo. "Desligue o 
fogo assim que a água 
começar a ferver, acres-
cente duas colheres de 
sopa para um litro ou 
duas colheres de chá 
para cada 250 ml, abafe 
por três a cinco minutos 
e coe", explica a nutri-
cionista Flávia Cyfer, do 
Rio de Janeiro. Ela ain-
da aconselha a armaze-
nar sempre na geladei-
ra ou na garrafa térmica 
e jamais reaquecer a 
bebida, porque parte 
de suas propriedades 
serão perdidas.

Em nossa cidade.
• Canelense continue comprando em nossa ci-

dade e utilizando a prestação de serviços daqui.

“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais 
inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mu-
dança” – Charles Darwin, biólogo
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

Experiência Gastronômica: Pães
de Fermentação Natural
Data: 6 de novembro de 2019
Horário: quarta-feira, das 18h30min às 22h30min
Ministrante: Fréderic Onraet (Patissier, Boulanger 
e Proprietário da Casa Francesa)
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
(Advogado e Professor da UCS)
Inscrições até 3 de novembro de 2019

Curso: Clube de Leitura Jurídica em
Inglês: Interpretação do Direito
Data: 9 de novembro de 2019
Horário: sábado, das 10h às 12h
Luiz Fernando Castilhos Silveira (Advogado e 
Professor da UCS)
Inscrições até o dia 4 de novembro de 2019

Curso: Direito do Trânsito: Princípios
e Responsabilidade Civil
Data:  9 de novembro de 2019, sábado
Horário: 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, segunda-feira
Horário: das 16h30min às 18h30min
Ministrante: Kátia Viana de Souza (Mestre
e Professora de Gastronomia da UCS)
Inscrições até 5 de novembro de 2019

PÓS-GRADUAÇÃO
Inscrições: https://www.ucs.br/site/portallato/

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

Cemitérios recebem melhorias 
para o Dia de Finados

Milhares de pes-
soas são esperadas 
para as celebrações do 
Dia de Finados, no fe-
riado de sábado, 02 de 
novembro. Além dos 
trabalhos de manuten-
ção, que já são realiza-
dos durante todo o ano, 
a Secretaria Municipal 
de Obras, Serviços Ur-
banos e Agricultura, 
intensificou os serviços 
de limpeza e cuidados, 
com foco na programa-
ção especial em home-
nagem aos entes queri-
dos. Nas últimas duas 
semanas, foram exe-
cutadas, no Cemitério 
Municipal, interven-
ções para demarcação 
das áreas de circula-
ção, capinas, melhorias 
no muro e pintura de 
meios-fios.

O Cemitério do 
Ibama, mesmo não 
pertencendo ao muni-
cípio também recebeu 
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Hospital de Caridade recebe
eletrocautério da Dauper

A Dauper Indústria 
e Comércio doou na úl-
tima sexta-feira (25), ao 
Hospital de Caridade 
de Canela, um eletro-
cautério. O item doado 
é orçado em cerca de 
R$45 mil, sua utilização 
resultará em economia 
em intervenções cirúr-
gicas.

Cada cirurgia de 
urologia no HCC, por 
exemplo, custa R$ 6,5 
mil. Com a necessidade 
de alugar um eletrocau-
tério, o custo subia para 
R$ 9 mil. "Não vai ser 
preciso nem transportar 
pacientes para realizar 
o procedimento fora da 
cidade, e o eletrocauté-
rio vai permitir aumen-
tar a oferta de cirurgias 
para a população. Além 
disso, o pós-operatório 
será mais curto ao pa-
ciente, evitando mais 
custos ainda", explicou 
o secretário.

O prefeito Cons-
tantino Orsolin elogiou 
a atitude da Dauper, 
representada pelo em-

presário Márcio Peres. 
"A Prefeitura repassa R$ 
300 mil todo mês para o 
hospital. É um dinhei-
ro que falta para outras 
demandas, mas nós en-
tendemos que devemos 
ampará-lo. É muito 
bom quando uma doa-
ção dessas resulta em 
economia. São R$ 2,5 
mil a menos por cirur-
gia, que num montante 
representa muito mais", 
falou.

O empresário Már-

cio Peres comentou não 
gostar de "holofotes" 
em ações promovidas 
pela Dauper, porém, 
disse que a divulgação 
do repasse do eletro-
cautério merece ser 
publicizado para servir 
de exemplo para outras 
empresas de Canela 
ajudarem o Hospital de 
Caridade. "Quanto me-
nos se espera, qualquer 
pessoa pode precisar. É 
muito importante que 
uma parte do nosso lu-

cro volte para a popula-
ção", entende o empre-
sário.

De acordo com ele, 
a compra do eletrocau-
tério se deu a partir de 
reunião com a equipe 
do HCC, que indicou 
ser o aparelho uma das 
necessidades mais ur-
gentes. Ainda, informou 
Peres, a Dauper vai doar 
mais R$ 15 mil este ano 
à casa de saúde. "É para 
igualar valor o ano pas-
sado", finalizou ele.

FO
TO

: R
ITA

 S
O

U
Z

A

roçada e limpeza.

Cemitério Parque 
das Araucárias
O Cemitério Par-

que das Araucárias terá 

programação especial 
neste feriado de Fina-
do (02), com música 
ao vivo, espaço saúde 
e distribuição de ra-
minhos de alecrim da 

campanha “Celebrar a 
vida”, das 8h às 12h e 
das 14 às 17h, além de 
culto, Celebração euca-
rística (Católica) e ativi-
dades com balões.
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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.

Florestal compra Caracol 
Chocolates, de Gramado

Pouco mais de um 
ano após ter adquiri-
do a Chocolate Caseiro 
Planalto de Gramado, a 
Florestal Alimentos, de 
Lajeado-RS, dá mais um 
importante e grandioso 
passo para a expansão 
da empresa. Trata-se da 
aquisição da reconheci-
da e conceituada Cho-
colates Caracol, tam-
bém de Gramado.

A história da Cara-
col se inicia em 1982, 
na cidade de Canela. 
O nome faz referência 
e é uma homenagem 
à Cascata do Caracol, 
também localizada em 
Canela. Em 2001 a fábri-
ca foi transferida para 
a cidade de Gramado, 
onde está sediada até 
hoje.

Atualmente a Cara-
col conta com mais de 
20 pontos de vendas, 
sendo próprios e licen-
ciados, que estão loca-
lizados em 11 diferentes 
cidades entre os estados 
do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Paraná, 
Goiás e Distrito Federal.

São lojas cuidado-
samente elaboradas e 
ambientadas, com mui-
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tos elementos lúdicos, 
tudo para garantir aos 
turistas e clientes fre-
quentes uma das me-
lhores e mais encanta-
doras experiências da 
serra gaúcha.

Todos os produ-
tos da Caracol, além de 
elaborados e produzi-
dos artesanalmente, 
somam ingredientes de 
alta qualidade a proces-
sos de fabricação que 
entregam aos consumi-
dores chocolates com o 
mais apurado sabor.

Como estratégia, 
a Florestal manterá a 

operação das lojas em 
funcionamento atual-
mente e catalisará a 
abertura de novas lojas 
através do sistema de 
franquias.

Esta nova aquisi-
ção deverá incorporar à 
Florestal um acréscimo 
de aproximadamente 
12% ao seu faturamen-
to. Assim como anun-
ciado em 2018 após a 
aquisição da Chocola-
tes Planalto, a Florestal 
também somará toda a 
sua experiência e tradi-
ção de mais de 80 anos 
na elaboração, fabrica-

ção e comercialização 
de doces que compõem 
uma linha de 430 itens, 
à esta nova empresa de 
chocolates, que tam-
bém tem como referên-
cia a qualidade dos seus 
produtos.

A empresa conta 
com distribuição nacio-
nal há muitas décadas, 
além de exportar seus 
produtos para mais de 
80 países dos 5 conti-
nentes. Atualmente a 
empresa conta com as 
marcas comerciais Flo-
restal, Flofarma, Boa-
vistense e Planalto.

Encontro de Seleções de
Laço ocorreu em Canela

O último fim de 
semana foi de provas 
campeiras e integração 
de famílias e amigos 
no Parque de Rodeios 
Saiqui, com o Encontro 
de Seleções Intermuni-
cipais, um evento que 
ocorre há mais de 40 
anos, unindo seleções 
de laçadores de Cane-
la, Gramado, Caxias do 
Sul, São Marcos, Jaqui-
rana, Cambará, Santo 
Antônio e São Francisco 
de Paula. Canela abriu 
a rodada de provas, já 
que foi a vencedora da 
anterior. A cada 4 roda-
das, inicia-se uma nova 
prova, que disputa o 
troféu rotativo.

No evento foram 
homenageados laça-

dores já falecidos, que 
fizeram parte da sele-
ção de Canela ou que a 
apoiaram, dando nome 
aos troféus: Diceu Car-
doso e Charles Oliveira 
– troféu rotativo seleção 
principal, Ady Gonçal-
ves e Pedro Bohrer – 
troféu Veterano, Dorce-
lino Homem e Aurelio 
Souza – troféu Vaquea-
no, Pelé Vargas – troféu 
Piá.

O evento reuniu 
320 laçadores e muitos 
amigos e familiares dos 
mesmo que participa-
ram da tradicional sere-
nata que sempre ocorre 
nas noites do evento, 
quando integrantes das 
seleções percorrem os 
acampamentos, pro-

movendo diversão e in-
tegração entre todos.

O CTG Querência é 
um dos maiores apoia-
dores da Seleção de 
Canela, inclusive em-
prestando o Parque de 
Rodeios para o evento, 
que é coordenado por 
Antônio Oliveira e Os-

valdo Vasques.
A próxima "batida" 

como são chamadas as 
etapas da competição 
será novamente em Ca-
nela, nos dias 28 e 29 de 
março, já que a Seleção 
da cidade sagrou-se 
campeã no último fim 
de semana.
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Justiça determina que Prefeitura
realize estudo sobre atendimento

da Assistência Social em Canela
MINISTÉRIO PÚBLICO QUER DIAGNÓSTICO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DE CANELA. LIMINAR

DÁ 60 DIAS PARA PREFEITURA CONCLUIR DIAGNÓSTICO E 30 PARA PROVIDENCIAR PROFISSIONAIS

O promotor de Jus-
tiça da Comarca de Ca-
nela, Paulo Eduardo de 
Almeida Vieira, acom-
panhado do secretário 
de diligências do Minis-
tério Público, Marcelo 
Almeida, reuniu a im-
prensa para entrevista 
coletiva, na tarde desta 
quinta (31), para divul-
gar uma recente Ação 
Civil Pública na área da 
Assistência Social.

Segundo o MP, é 
evidente a precarieda-
de dos serviços, espa-
ço e equipamentos da 
rede de proteção bási-
ca, especial do CREAS 
– Centro de Referências 
Especializado de Assis-
tência Social e também 
nos CRAS – Centro de 
Referência de Assis-
tência Social, onde são 
atendidas inúmeras si-
tuações de negligência, 
violência física, sexual 
ou psicológica contra 
vulneráveis, crianças, 
mulheres, idosos e pes-
soas com deficiência.

“Os recursos huma-
nos são absolutamente 
insuficientes”, diz o pro-
motor. “Não há preocu-

Coletiva de imprensa no Ministério Público
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Decisão prevê multa diária de
R$ 5 mil, caso descumprida

pação nem respeito com 
o ser humano em Cane-
la”.

No pedido à Justiça, 
o MP afirma que nos úl-
timos anos realizou di-
versas audiências com 
agentes políticos ten-
tando buscar uma so-
lução para este quadro, 
porém, a Prefeitura se 

negou a fazer um acor-
do, obrigando o ajuiza-
mento da ação.

O promotor Paulo 
frisou que o Município 
reconhece os proble-
mas, mas negou-se a 
assumir uma obriga-
ção,  pois nela existiram 
prazos a serem cumpri-
dos, “o que impediria o 

Município a manter-se 
inerte, prática que lhe é 
costumeira”.

A juíza da 2ª Vara 
Judicial de Canela, Si-
mone Ribeiro Chalela, 
acolheu os pedidos do 
MP e disse em sua de-
cisão que conhece a si-
tuação da rede de pro-
teção de Canela, pois 

também é Juíza da Vara 
da Infância e Juventude 
da cidade.

Ela determina que 
a Prefeitura apresente, 
no prazo de 60 dias, um 
estudo técnico visando 
à definição da nature-
za e da quantidade de 
cargos que necessitam 
de criação na rede de 

proteção, em especial 
os CREAS e os CAPS, 
diante da “necessidade e 
da fragilidade estrutural 
do CREAS”, determinou 
a imediata alocação de, 
no mínimo, um assis-
tente social e um psicó-
logo, sob pena de multa 
diária de R$ 5 mil, a par-
tir de 30 dias.

Programa “Sorriso Saudável, Futuro Brilhante” trabalhou
escovação de dentes com 150 crianças no Interior

ATIVIDADE FOI REALIZADA NA ESCOLA ZEFERINO JOSÉ LOPES, NO MORRO CALÇADO

O programa Sorri-
so Saudável, Futuro Bri-
lhante, da Secretaria de 
Saúde de Canela, encer-
rou suas atividades deste 
ano na Escola Zeferino 
José Lopes, no Interior de 
Canela, na quarta-feira 
(30). além dos estudantes 
do Morro Calçado, outros 
das escolas Santos Du-
mont (Linha Chapadão) 
e Balduino Boelter (Linha 
São Paulo) também inte-
graram um cronograma 
de ações em prol de uma 
correta escovação bucal.

Conforme o dentista 
Carlos Gabriel Pacheco 
dos Santos, responsável 
pela aplicação, o objeti-
vo foi levar orientações 
quanto aos cuidados com 
os dentes a localidades 
de difícil acesso em visi-
tas periódicas. Segundo 
ele, a água consumida 
na zona rural não possui 
flúor como na que abas-
tece a cidade, e a falta 
desse mineral, aliada à 
falta de escovação, tende 
a resultar em graves pro-
blemas de dentição.

Nas três escolas da 
zona rural, o trabalho do 
dentista Carlos Gabriel 
consistia em reunir as 
crianças, explicar sobre 
como escovar os dentes 
e supervisionar a esco-
vação de cada uma, com 
aplicação de flúor. Ao 
final, ele distribuía kits 
com escola e pasta dental 
para levar para casa.

Feito o diagnóstico, 
alguns casos com proble-
mas sérios precisaram ser 
encaminhados às unida-
des de saúde na cidade.

FOTO: MÁRCIO CAVALLI
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Reunião do Inventário
do Patrimônio de Canela

A Comissão Espe-
cial do Inventário Pa-
trimônio de Canela e 
o Conselho Municipal 
do Patrimônio Históri-
co, Cultural, Natural e 
Paisagístico (COMPHA) 
estiveram reunidos na 
semana passada para 
definir trâmites inter-
nos para o tombamento 
de bens do Município, 
por meio da Lei Munici-
pal nº 3.415/2013, ten-
do em vista o Inventário 
do Patrimônio de Cane-
la realizado neste ano.

Para isso, a equipe 
de trabalho dividiu-se 
em grupos menores 
para análise bos bens, 
categorizados em: bens 
edificados, monumen-
tos, bens naturais/

paisagísticos, sítios ar-
queológicos, e bens 
naturais/culturais, es-
tes pertencentes ao pa-
trimônio imaterial do 
Município. Ao longo 
dos próximos meses, o 
grupo avaliará os bens 
indicados no inventá-
rio e apresentará um 

relatório final acerca 
daqueles que deverão 
ser tombados e que re-
ceberão a proteção pre-
vista na legislação mu-
nicipal.

O coordenador da 
Comissão Especial e 
Secretário de Meio Am-
biente, Jackson Müller 

destaca que "é preciso 
entender que a história 
de uma cidade também 
se contará às futuras 
gerações por meio desse 
patrimônio cultural e o 
tombamento de alguns 
bens torna-se necessário 
para a preservação de 
nossas origens".
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UCS garante 25%
de desconto para

acadêmicos com 55
anos de idade ou mais
A qualidade aliada à 

longevidade tem levado 
muitas pessoas a buscar 
novas opções não só pro-
fissionais como de qua-
lificação. Por isso, a Uni-
versidade de Caxias do 
Sul inova mais uma vez e 
passa a oferecer desconto 
para quem ingressar no 
ensino superior (exceto 
Medicina) e ter 55 anos de 
idade ou mais. É o “Pro-
grama 55+”, com abati-
mento será de 25% nas 
mensalidades de cursos 
na modalidade presencial.

Na UCS Hortênsias, 
as opções para garan-
tir o benefício são para: 
Administração, Ciências 
Contábeis, Direito e Nu-
trição (bacharelados); 
além dos cursos de cur-
ta duração (tecnologia) 

Eventos, Gastronomia, 
Gestão Comercial, Ges-
tão de Recursos Huma-
nos, Gestão Financeira, 
Hotelaria e Marketing. 
Quem já é acadêmico e 
possui os requisitos para 
garantir o chamado Des-
conto-Sênior, também 
pode solicitar o benefí-
cio. Basta contatar a se-
cretaria do campus.

Mais informações 
sobre os cursos do “Pro-
grama 55+” podem ser 
conseguidas na UCS 
Hortênsias, que funciona 
de segunda a sexta-feira, 
das 13h30 às 22h30. Ou 
é possível buscá-las pelo 
telefone (54) 3282.5200 
ou pela página do cam-
pus no Facebook. Ainda, 
pelo WhatsApp (54) 9 
9941 8476.
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ESPORTE CLUBE SERRANO

É com muita satisfação que o Esporte Clube Ser-
rano, firmou parceria com o Jornal Folha de Canela, 
para a partir de agora, deixar o público que acom-
panha a edição impressa e o Portal da Folha.com.
br, por dentro de tudo o que acontece nas atividades 
sociais, culturais e esportivas de nosso clube. A cada 
15 dias estaremos publicando a “Coluna do Esporte 
Clube Serrano”, para que seus sócios e simpatizan-
tes, conheçam o mais completo clube da região.

TEMPORADA DE PISCINAS
Será no dia 15 de novembro, sexta-feira (fe-

riado), a abertura da temporada das piscinas do 
E.C. Serrano. Convidamos a todos os sócios e seus 
dependentes para desfrutar desta atração do clu-
be. Este ano instalamos uma “cascata” na piscina 
semiolímpica, para dar um novo charme nesta área. 
Também estamos disponibilizando uma nova e 
inédita atração esportiva, ou seja, uma cancha de 
“beach tênis na grama”, além da cancha de voleibol 
e futebol 7.

BOLICHE ESPETACULAR
Esta atração inédita, com a reforma deslum-

brante de todo espaço, surpreende a todos que o co-
nhecem. Aberto também para não sócios, tem sido 
procurado por muitos, para realizarem suas festas 
de aniversários e reuniões de amigos e corporações. 
Queremos realizar também, torneios de boliche de 
associados e empresas. Conheça os benefícios deste 
esporte e reserve seu horário. Faça como a Coo-
brastur, que reservou um horário semanal para seus 
funcionários.

ACADEMIA
Numa negociação com os administradores da 

academia, visando beneficiar os associados, a partir 
de agora os titulares das inscrições como sócios, 
proprietários ou contribuintes, terão isenção total 
do uso da academia, em todos os horários e dias de 
funcionamento. Os dependentes de sócios, terão 
desconto de 50%.

PROMOÇÃO DE NOVOS SÓCIOS,
SOMENTE EM NOVEMBRO/2019
No mês de novembro de 2019, quem se inscre-

ver como sócio contribuinte, não precisará antecipar 
seis (6) meses de mensalidades, mas somente três 
(3). É uma oportunidade única para desfrutar do 
clube que mais oferece opções de lazer. O verão está 
chegando e seus filhos certamente estão ansiosos 
para aproveitar as férias. Venha logo para o Esporte 
Clube Serrano.

COLUNA DO
ESPORTE CLUBE
SERRANO

Rua Martinho Lutero, 168, Centro • Canela (RS)
Telefone: (54) 3282.1104

www.esporteclubeserrano.com.br/

Encontro de Açougueiros 
acontece semana que vem 

com forte cunho social
O segundo Encontro de 

Açougueiros de Canela vai 
acontecer no dia 08 de novem-
bro, na Churrascaria Canela em 
Brasa.

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

nas por sonda e necessita de ca-
deiras de roda adaptada.

Pipoca acredita que o even-
to possa arrecadar boa parte do 
valor das cadeiras de roda, mas, 
“se ainda faltar, conseguiremos 
buscar o restante com alguns 
parceiros, quem quiser ajudar, 
pode deixar a sua doação no 
mercado e mercearia Gallas”

Os ingressos já estão es-
gotados, o que reflete o suces-
so do evento que contará com 
sorteio de brindes e música ao 
vivo. Além de Pipoca, Marcos 
Moreira, Marcos Gallas e Josué 
Gallas organizam o evento.
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Rotary repassa mais de R$
18 mil ao Oásis Santa Ângela

O Rotary Club de 
Canela repassou R$ 
18.400,00 ao Oásis San-
ta Ângela na segunda-
feira (28). A presidente 
Jussara Bonalume e 
o rotariano Erico Mi-
chaelsen oficializaram 
a entrega do cheque à 
irmã Salete Vieira, dire-
tora da casa das vovós, 
junto com Gecelda Ra-
mos, do grupo “Amigas 
do Oásis”.

O valor foi arreca-
dado graças à colabo-
ração os participantes 
do XXIII Jantar-Baile da 
Amizade, realizado no 
Esporte Clube Serrano 
em 27 de setembro pas-
sado. Na ocasião, eles 

adquiriram 210 dos 300 
ingressos colocados à 
venda.

Conforme Jussara 
Bonalume, os mais de 

R$ 18 mil correspon-
dem a 80% da arrecada-
ção do evento. A quan-
tia será utilizada para o 
Oásis Santa Ângela fa-

zer adequações em seu 
PPCI.Já os outros 20% 
foram utilizados para 
pagar os custos do jan-
tar-baile.

Jussara Bonalume, irmã Salete Vieira, Gecelda Ramos e Erico Michaelsen
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Inauguração da Escadaria da Penitência e
homenagem aos ex-festeiros de Caravaggio

A Escadaria com 
115 degraus está em 
fase final de constru-
ção e é mais um marco 
para local. A subida da 
escadaria, que leva ao 
novo templo, também 
em construção e a crip-
ta, onde são celebradas 
Missas e onde está a 
gruta de Nossa Senhora 
de Caravaggio tem dois 
objetivos definidos: ho-
menagear as comissões 
festeiras da Romaria e 

Festa, sendo que cada 
degrau contará a identi-
ficação dos festeiros de 
cada ano, desde 1960 e, 
principalmente, oportu-
nizar aos devotos, uma 
singela penitência, que 
ao subir, com fé e de-
voção, atendem um dos 
pedidos de Maria a Joa-
neta: fazer penitência.

O evento, que acon-
tece em 10 de novem-
bro, terá início com a 
Missa, às 9h30, na crip-

ta. Logo após ocorrerá a 
homenagem aos ex-fes-

teiros e inauguração da 
Escadaria.

Voluntários trabalharam na escadaria
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12,3 mil pessoas nos
primeiros espetáculos

do 34º Natal Luz
Depois de reunir 

cerca de 12 mil pessoas 
na abertura oficial, rea-
lizada quinta-feira (24), 
o Natal Luz registrou 
12.332 ingressos vendi-
dos nos primeiros três 
espetáculos realizados: 
A Lenda do Bosque 
de Natal, Illumination 
e Desfile A Magia do 
Noel.

O show com maior 
bilheteria foi o Desfile 
A Magia do Noel, reali-
zado no domingo (27) 
a noite, que reuniu um 
público total de 5.409 
pessoas. O espetácu-
lo dirigido por Davi de 
Souza foi realizado com 
uma estrutura total-
mente nova, com uma 
sequência de atrações 
envolventes para adul-
tos e crianças. Persona-

gens criativos e novos 
e imponentes carros 
alegóricos levantaram 
o público. Já o Illumi-
nation, que aconteceu 
sábado (26) no Lago 
Joaquina Bier, registrou 
um público de 5.341 
pessoas. O espetácu-
lo dirigido por Sérgio 
Korsakoff é completa-
mente novo, e emocio-
nou o público. A Len-
da do Bosque de Natal 
dirigido por Fabricio 
Ghomez, apresentado 
sexta-feira (25) no Ex-
pogramado, registrou 
um público de 1.582 pa-
gantes, com um cenário 
fantástico e um figurino 
luxuoso que encanta-
ram o público com uma 
história emocionante. 
Todos os espetáculos 
estiveram lotados.

FOTO: CLEITON THIELE

4ª edição do Halloween do parque
Mini Mundo promete surpreender

De 26 de outubro a 
3 de novembro, o Parque 
Mini Mundo surpreen-
derá seus visitantes com 
uma decoração especial 
alusiva à tradição do Hal-
loween. Além do Coreto 
em frente ao Café Mini 
Mundo receber a presen-
ça de um casal de Cavei-
ra Mexicana no dia 31 de 
outubro, dos presentes 
separados para as crian-
ças (balas e dentaduras) 
e de toda a decoração em 
si, estará em destaque um 
cenário referente ao livro 

do Mini Mundo, "O Fan-
tasma do Gasômetro".

Durante dois dias, 
os visitantes do parque 
também poderão passar 
pelo espaço especial-
mente montado para 
uma divertida brincadei-
ra, localizado junto à Ga-
leria da Fama, e colocar a 
mão dentro da garganta 
do fantasma. Lá encon-
trarão as charadas que, 
quando respondidas cor-
retamente, resultarão em 
um belo mimo do par-
que.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Summit Hub
conquista

certificado de
melhor empresa 
para se trabalhar

A Summit Hub, em-
presa que organiza a 
Gramado Summit, rece-
beu o maior certificado 
de qualidade do mun-
do de trabalho. O título 
Great Place To Work é 
concedido pelo Progra-
ma GPTW apenas para 
empresas que garantam 
ambientes de trabalho 
favoráveis para os co-
laboradores. Grandes 
marcas, como Magazi-
ne Luiza e Santander, 
possuem o selo.

Os critérios para 
obtenção do certificado 
baseiam-se na percep-
ção dos funcionários 
sobre a empresa que 
trabalham, garantindo 
a valorização dos pro-
fissionais e condições 
saudáveis para o de-
sempenho das ativida-

des. O Programa GPTW 
diagnostica o clima or-
ganizacional e concede 
uma pontuação para 
a empresa. A Summit 
Hub foi avaliada com 
nota máxima. 

O GPTW é autorida-
de global no mundo do 
trabalho e já concedeu 
certificado para 1.416 
empresas.

Summit Hub - Em-
presa de eventos e tec-
nologia, a Summit Hub 
possui três principais 
produtos: a Grama-
do Summit, o Summit 
Talks e o Portal Start 
Zero.

Ao todo, são dez 
profissionais fixos que 
integram o time. A sede 
da empresa é localizada 
na Rua Garibaldi, 308, 
no Centro de Gramado. 

Equipe Summit Hub recebe certificado
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Canela está pronta para receber o
Papai Noel no 32° Sonho de Natal

Canela está de-
corada, iluminada e 
pronta para receber o 
Papai Noel. Com forte 
viés comunitário, o 32º 
Sonho de Natal iniciou 
oficialmente na tarde 
de sábado (26). O pro-
jeto Árvores do Sonho, 
uma das novidades da 
festa natalina, reuniu 
entidades, empresas e 
escolas na decoração 
de pinheirinhos na ave-
nida Júlio de Castilhos. 
Ao todo, 66 árvores de 
Natal foram enfeitadas 
pela comunidade. “Ca-
nela passou por um dia 
especial. As árvores fo-
ram decoradas pela co-
munidade, por pessoas 
que acreditam no nosso 
projeto. Estamos muito 
felizes por todos estarem 
vivendo um momento 
único. Queremos que a 
comunidade se envolva 
cada vez mais para fa-
zer com que Canela seja 
um diferencial na vida 
de cada um”, avalia o 
secretário de Turismo 
e Cultura, Ângelo San-
ches.

Depois da decora-
ção das árvores, a Ban-
da da Ajudância Geral 
da Brigada Militar deu o 
tom no início das come-
morações em Canela. O 
público cantou e dan-
çou ao som de músicas 

natalinas e populares 
brasileiras. O ponto alto 
da abertura foi o acen-
dimento das luzes da 
decoração de rua, que 
é um dos destaques do 
evento. Coube ao pre-
feito Constantino Orso-
lin, o ato de ligar a ilu-
minação dos adereços 
instalados pelas prin-
cipais vias da área cen-
tral. Um show de fogos 
de artifício encerrou a 
primeira noite.

“O Sonho de Natal 
está provocando uma 
mudança profunda nos 
hábitos e costumes da 
população, além de re-
cuperar coisas lindas 
que a cidade sempre 
teve. Vai ser um Natal 
bem diferente, que evo-
lui bastante em relação 
a última edição, o povo 
está feliz”, comemora 
Orsolin.

Com mais de 270 
apresentações gratui-
tas, o evento continua 
até 12 de janeiro de 
2020. O momento mais 
aguardado no 32º So-
nho de Natal é a Che-
gada do Papai Noel. Os 
espetáculos ocorrerão 
nos dias 16, 22 e 23 de 
novembro.

Árvores do Sonho
Criado para refor-

çar o envolvimento co-

Avenida Osvaldo Aranha
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munitário no evento, 
o projeto Árvores do 
Sonho mobilizou os 
canelenses. A Prefeitu-
ra de Canela forneceu 
gratuitamente 66 pi-
nheiros de Natal para 
serem decorados pela 
comunidade e empre-
sas. O Centro Social 
Padre Franco foi uma 
das entidades que en-
feitou uma das árvores. 
“A iniciativa aproxima 
o bairro Santa Marta do 
Sonho, além de aumen-
tar a nossa visibilidade. 
A comunidade não fica 
com aquela sensação de 
que foi feito por alguém. 
Tem um pouquinho de 
cada um aqui. Isso ins-
pira maior cuidado e re-
conhecimento”, comen-
ta a coordenadora da 
entidade, Tatiana Pinto.

A Folha de Cane-
la também participou 
do projeto. Elisabete 
Schons, que tem no 
Natal sua época prefe-
rida do ano, ressalta a 
importância do envol-
vimento comunitário. 
“Desta forma, cada um 
de nós pode se sentir um 
pouco dentro do evento, 
um pouco responsável 
por este lindo evento que 
acontece em nossa cida-
de”, disse Elisabete.

Acordes
Os músicos da re-

gião ganham voz na 
programação do 32° So-
nho de Natal de Cane-
la. O “Acordes” estreia 
neste sábado (2), às 11h, 
em diversos pontos da 
cidade. Na abertura da 
atração, Rodrigo Batista 
faz apresentação no co-
reto da avenida Osvaldo 
Aranha, Milena Dalaro-
sa canta nos jardins do 
Teatro Casa de Pedra e 
Thiago Biazus toca no 
Parque do Caracol. Os 
shows, que ocorrem 
simultaneamente nos 
três locais, são gratuitos 
para o público.

O diretor artístico 
do 32° Sonho de Natal, 
Elias da Rosa, destaca 
que o “Acordes” busca 
valorização dos talentos 
musicais locais. Além 
de canções natalinas, 

os artistas representam 
diferentes estilos mu-
sicais e irão interpretar 
clássicos do Pop Rock, 
Jazz, MPB e outros. “A 
música é um instrumen-
to fundamental no pe-
ríodo natalino e o Acor-
des reúne uma gama de 
artistas que é destaque 
na região”, afirma Rosa.

Autoridades
presentes no
evento
O Sonho foi divul-

gado em Brasília pela 
Secretaria de Turismo 
e Cultura durante toda 
a última semana. O se-
cretário Ângelo San-
ches participou de au-
diências em gabinetes 
convidando deputados, 
senadores e ministros 
para participar do es-
petáculo Chegada do 
Papai Noel, que tem sua 
primeira apresentação 
FOTO: RAFAEL CAVALLI/SERRAPRESS

em 16 de novembro.
O presidente da Câ-

mara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, foi um 
dos que ficou entusias-
mado com a programa-
ção natalina de Canela 
e existe grande possibi-
lidade de que ele acom-
panhe a descida do Pa-
pai Noel pela torre da 

Igreja Matriz. O minis-
tro do Tribunal de Con-
tas da União, Augusto 
Nardes, confirmou pre-
sença no evento. “Fo-
mos recebidos de portas 
abertas em todos os ga-
binetes. Todos estão em-
polgados e prometeram 
visitar Canela durante o 
Sonho de Natal”, afirma 
o secretário de Turismo, 
Ângelo Sanches.  

Conforme Sanches, 
o deputado Bibo Nunes, 
da Comissão Parlamen-
tar do Turismo, vai lide-
rar a comitiva na visita 
ao Sonho de Natal. Oito 
deputados federais de-
vem prestigiar a progra-
mação. “Convidamos 
prefeitos de cidades gaú-
chas e catarinenses, que 
confirmaram presença. 
Será o evento que mais 
vai receber autoridades 
no Brasil. Um Natal po-
pular e totalmente gra-
tuito para o público”, 
frisa o secretário.

O ministro do Tribunal de Contas da União,
Augusto Nardes, confirmou presença no evento
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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) ::

4 meses da doce Maria Clara

Cheia de charme 
Larah Gabrielly 
Schmitt Ramos!

Otto
completou
10 meses

Três meses
do Benjamin

Franck

Dois meses
da pequena

Mariáh Vitória!

Esta fofura é a Vitória com 7 meses!
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FESTURIS inicia 
novo ciclo com

novidades e
projeta crescimento 

no mercado
COM TODOS OS ESPAÇOS

COMERCIALIZADOS, FEIRA
SUPERA 65 DESTINOS

INTERNACIONAIS E CONTARÁ
COM CERCA DE 2.700 MARCAS

Iniciando um novo 
ciclo de transformações, 
a 31ª Feira Internacional 
de Turismo de Gramado 
(FESTURIS) acontece de 
7 a 10 de novembro, no 
Serra Park. Neste ano 
a feira abrirá uma hora 
mais cedo, funcionan-
do das 13h às 20h. Desta 
forma, os participantes 
terão mais tempo para 
realizar negócios. O lan-
çamento de dois novos 
espaços e a qualificação 
dos profissionais do tra-
de estão entre as priori-
dades desta edição, que 
levanta bandeiras como 
a sustentabilidade e a 
inclusão.

A programação ini-
cia com a Solenidade de 
Abertura realizada na 
quinta-feira (7), às 20h, 
no Palácio dos Festi-
vais, onde também ha-
verá a entrega do troféu 
“Amigos do FESTURIS”. 
Na sequência os parti-
cipantes credenciados 
são convidados para a 
Festa Oficial oferecida 
pela Redetur e parcei-
ros, que inicia às 22h, 
na Sociedade Recreio 
Gramadense. Na sexta-
feira (8) a programação 
direciona seu foco to-
talmente ao conteúdo e 
aos negócios.

Na abertura da fei-

ra, às 13h, os partici-
pantes poderão viven-
ciar o ritual da oferenda 
da grande lamparina, 
crença tibetana que ins-
pira e desperta os bons 
pensamentos, emoções 
e clareza interior - fa-
tores essenciais para os 
bons negócios. A lam-
parina será acesa na 
abertura com a colabo-
ração dos participantes 
e mantida assim até o 
final da feira, integran-
do o Espaço Cultural e 
Religioso.

O FESTURIS conta-
biliza um crescimento 
médio de 5% na área de 
expositores nesta edi-
ção. São cerca de 2.700 
marcas expostas e uma 
expectativa de 17 mil 
participantes durante a 
feira, incluindo mais de 
10 mil profissionais do 
trade. Apenas na mon-
tagem e preparação do 
evento estão envolvidas 
cerca de 1.200 pessoas. 
A internacionalização 
também continua sen-
do uma das caracterís-
ticas do evento, que no-
vamente supera os 65 
destinos internacionais.

Mais informações 
sobre o evento e pro-
gramação completa no 
site: www.festurisgra-
mado.com.

FOTO: DIVULGAÇÃO/FESTURIS.
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Ismael Viezze, Fernando Ramos, Ana Lodéa Viezze, Gabriel Bampi e Claudia Regina Gris, 
sócios da loja conceito da GAaFeR Chocolateria, em Canela, em noite de inauguração.

Simioni veio a Canela convidado com
amigo de café do Estudio de Pesquisa 
Teatral Lisi Berti. Ministrou oficina e

fez demonstração técnica, entre os dias
23 e 26 de outubro. Na foto, Carlos

Simioni e Ingrid Pokomaier,  aluna do
Estúdio desde 2017. 
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Leandro Oliveira e Adriana Rambo
ansiosos com a inauguração da La

Estación, o primeiro empório de carnes
e steakhouse da Serra Gaúcha.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Jefferson Furstenau e Melissa Feltes
no evento da KIA SUN MOTORS, que

apresentou o lançamento luxuoso do
novo Kia Cerato 2.0, em Porto Alegre.

FOTO: JEFERSON PAZ

Camargo Alfaiataria e
Guilherme Paulus ao
lado dos idealizados
do congresso Luxo
de Festa Dionathan
Santos e Cesar Serra,
em Gramado.

FOTO: WAGNER CEZAR

O Rotary Clube de Canela 
esteve à frente do jantar 

de 37 anos do Nonno 
Mio, que teve renda 

revertida para o Oásis 
Santa Ângela.
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A cumplicidade do papai Dion
Ferreira e seu filho Arthur!

Dr. Léo da Silva Alves, Gilberto Col
Debella e Claro Mota, jantar do Rotary

Clube Inspiração, de Canela, na quinta-feira
(24), no Restaurante Nono Mio

FOTO: REPRODUÇÃO
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Bruna Arend radiante na 

doce espera da Laura!

Celina Stuani, 6 anos!

Diana à espera do Matheus

Jane e Josemar em intercâmbio rotário 
da amizade na Time Square, Manhattan!

Mamãe Marilise e mana Melissa esperam 
cheias de alegria a vinda do Murilo!

Princesa Analú que dia 06, 
completará 7 aninhos!
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Uma ótima semana para fazer mu-
danças, começar e terminar ciclos. 
Mas a semana pode trazer algumas 
turbulências e imprevistos e você 
precisa de criatividade para driblar 
e resolver qualquer problema. Um 
momento de mais profundidade nas 
suas relações pessoais. 

Alguma coisa precisa mudar em 
sua vida, especialmente em suas 
relações. Não tenha medo de sair 
da zona de conforto e se reinventar. 
Essa é uma semana de força extra 
e capacidade de superação, de mais 
autoconfiança e ótima para come-
çar alguma coisa nova.

Um bom momento para mudar al-
guma coisa em sua rotina, isso vale 
para trabalho, mas também para 
sua saúde. É hora de se organizar 
melhor para não ficar estressado 
demais ao tentar dar conta de tudo 
e um pouco mais. 

Não dá para controlar tudo, tente 
seguir o fluxo e se abrir para o novo. 
Situações inusitadas podem aconte-
cer em sua vida amorosa. Tente se 
divertir mais e ser mais criativo em 
tudo que fizer. O céu da semana pede 
mais leveza e ousadia, e uma busca 
mais ativa pelos prazeres da vida.

Algum assunto de família pode mu-
dar a sua rotina, mas é importante 
não perder o foco. Se quer mudar 
alguma coisa em sua vida, a hora é 
essa. Isso vale especialmente para 
as questões pessoais, mas também 
para assuntos de trabalho. 

É hora de repensar muita coisa em 
sua vida, tente manter o foco no que 
é prioridade e não abra mão de seus 
valores. É um bom momento para 
planejar futuros cursos e viagens, 
para rever alguns conceitos e retomar 
velhos projetos. As próximas semanas 
prometem ser intensas e especiais.

Muito cuidado com as questões fi-
nanceiras, não gaste sem ter plane-
jado, só faça investimentos seguros. 
É hora de se valorizar mais e correr 
atrás dos seus sonhos. Mas não se 
coloque em situações de risco. Dê 
um passo de cada vez e não tenha 
medo de se posicionar.

É hora de seguir por novos cami-
nhos. A semana pede para você se 
cuidar mais, olhar com mais cari-
nho para sua imagem e saúde. Cui-
dado para a ansiedade e os medos 
não atrapalharem em suas decisões. 
Se comunique com mais objetivida-
de, mas com o coração aberto.

Tem muita coisa acontecendo dentro 
de você, tente se ouvir com mais aten-
ção. Semana ótima para resolver coisas 
do passado. Cuidado para não falar 
demais da sua vida por aí. Não é hora 
de confiar em qualquer pessoa. O céu 
da semana pede para repensar os seus 
projetos e relações de parcerias.

Uma boa semana para repensar 
seus projetos, é importante ter 
prioridades, escolher as pessoas 
certas para ter ao seu lado. No tra-
balho, tente não se sobrecarregar. E 
repense o que quer para seu futuro. 
Lembre-se de seus valores.

É uma semana bem importante nas 
questões de trabalho. Tente focar no 
que interessa e aproveite essa fase 
para se expor e se comunicar mais, 
é hora de pensar no aqui e agora e 
resolver qualquer pendência antes de 
seguir em frente. É importante conci-
liar melhor vida pessoal e trabalho.

É uma ótima semana para pensar 
no que quer para as próximas 
semanas, fazer planos. Pensar em 
viagens, estudos, projetos, sonhos, 
trabalho. Você também pode res-
gatar velhos sonhos e projetos e 
pensar em formas de concretizar 
seus desejos.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6217 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: PEDRO SAUL BOHRER, natural 
deste Estado, nascido nesta Cidade, auxiliar admin-
istrativo, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
João Pessoa, nº 105, Apto. 23, Centro, nesta Cidade 
e EMANUELE DE SOUZA DOS REIS, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Carazinho, autônoma, 
solteira, domiciliada e residente na Rua João Pessoa, 
nº 105, Apto. 23, Centro, nesta Cidade. Quem conhec-
er impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 25 de Outubro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6218 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: SERGIO ROBERTO ALANO DA 
SILVEIRA, natural deste Estado, nascido na Cidade 
de Cambará do Sul, recepcionista, solteiro, domicili-
ado e residente na Rua Olávo Luiz da Silva, nº 540, 
Bairro São Luiz, nesta Cidade e VANESSA DE JESUS 
PASCOUTTE DA SILVA, natural do Estado de São 
Paulo, nascida na Cidade de Santo André, do lar, viú-
va, domiciliada e residente na Rua Jequitinhonha, nº 
233, Apto. 3, Bairro Campestre, na Cidade de Santo 
André, Estado de São Paulo. Quem conhecer impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 28 de Outubro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora

• Comunicamos o falecimento do Sr. Amantino 
Foss, aos 71 anos, residente na cidade de Canela. 
Deixa a esposa Maria Eni e a filha Caroline.
Seu corpo foi velado na capela 02 do Cemitério Ecu-
mênico Parque das Araucárias e o sepultado
dia 22/10 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Almerinda 
Padilha Castelan, aos 69 anos, residente na cidade 
de Canela.Seu corpo foi velado na capela 01 do
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Clóvis
Valdori Ferreira Velho, aos 54 anos, residente na 
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 
do Centro, e o sepultamento dia 22/10/2019
no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Suzana
Maria de Almeida, aos 57 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias,
e sepultado no Cemitério Municipal de Canela.

> Edital de Casamento nº 6219 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: MOISES ÁVILA, natural deste Estado, nascido na Ci-
dade de Canoas, professor, divorciado, domiciliado e resi-
dente na Rua Homero Pacheco, nº 20, Bairro Canelinha, 
nesta Cidade e JOANA D’ARC DE CARVALHO BELFORT 
REYS, natural do Estado do Ceará, nascida na Cidade de 
Fortaleza, assistente social, viúva, domiciliada e residente 
na Rua Dona Carlinda, nº 810, Centro, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 29 de Outubro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6220 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: EVERTON DA SILVA FERREIRA, natural deste Esta-
do, nascido nesta Cidade, vendedor, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Adalberto Wortmann, nº 165, Bairro São 
Lucas, nesta Cidade e THALIA BENTO TIBES, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Porto Alegre, recepcionista, 
solteira, domiciliada e residente na Rua Dr. Rui Viana Ro-
cha, nº 276, Bairro São Luiz, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 30 de Outubro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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SPGI
GEOPOLITICA

CULTIVOEAR
AARARNSO
RANOIATE

INDICEBOVESPA

ALAOSETP
PHALAGAE

TRANCAARAL
ORODADAÃ
VAMAORO
SILVOCRIA

COMADRECOLA
RAAMIGOP
IMADFENDA

CARTADATERRA

Égua de
menos de
dois anos

Órgão de 
reprodu-
ção dos
peixes

Primo 
de Talos

(Mit.
grega)

Estudo que
designa o
Brasil como
emergente

O de cana
é ideal no

solo de
massapê

Zilda (?):
criou a

Pastoral
da Criança

"Alea
jacta (?)",
palavras
de César

Rio suíço,
afluente 
do Reno

Tipo de
papel

resistente
e grosso

Diz-se da
pessoa
que não 

se arrisca 

"Dentro",
em "esote-

rismo"

Cobre ou
enche de
qualquer
líquido

Antigo
altar de

sacrifícios

Mar de
(?): banha

o Caza-
quistão

Disposi-
tivo de

segurança
em portas

Objeto de
crença, 
no culto
animista

Escoador
de água

O som
emitido
pelas

cobras

Cada
etapa do

torneio de
futebol

"(?) de
Luz", livro
espírita

Imagem
religiosa,
na Igreja
Ortodoxa

Protótipo
das fofo-

queiras no
Brasil

O animal
que ainda

mama

Fragmento
de objeto
desbas-

tado

Diego
Rivera,
pintor

mexicano

A mais
exata das
ciências
(abrev.)

Vão na
cabeça do
parafuso

Ouvido,
em inglês 
Browser
(Inform.)

Peça do arreio
É concedida aos pais
que se candidataram 

à adoção de órfão

Barco de
marinas
Grande
quantia

O de Mer-
cúrio dura

88 dias
Ínsula

Revolução (?):
derrubou o rei James
II do trono britânico

Prova; exame

Reflete 
o desem-
penho da
Bolsa de

Valores de
São Paulo

Deus do
Islã

Dia do (?):
20 de julho

Revista
satírica

Matéria
aderente

Obter, 
em inglês 

Declaração
de princí-
pios éticos

para a
formação
de uma

sociedade 
sustentável

3/ear — est — get — mad. 5/ceifa — ícaro. 6/bolada. 8/gloriosa. 12/carta da terra.

Câmara de Vereadores 
homenageia Bombeiros 

Militares
Na noite de terça-feira (29), a 

Câmara de Vereadores de Canela 
realizou Sessão Itinerante na Es-
cola Municipal Santos Dumont, 
localizada na Linha Chapadão.

Com um público superior a 
50 pessoas, os vereadores expla-
naram sobre os assuntos envol-
vendo a localidade e também, 
sobre os mais diversos temas en-
volvendo nosso município.

Como destaque, o vereador 
Marcelo de Brito Drehmer en-

tregou Moção de Aplausos aos 
bombeiros militares Allessandro 
Pereira Righi e Jhonatan de Fi-
gueiredo Marques, que participa-
ram do resgate do jovem Heitor, 
que estava dentro da casa que in-
cendiou no município de Grama-
do. “Este é um ato que ultrapassa o 
limite do homem comum, tendo os 
Bombeiros demonstrado nobreza e 
princípios que merecem ser desta-
cados como o ato representa”, diz 
a moção.

FOTO: EDUARDO SAUERESSIG

Rede Encantos goleia 
rival direto e isola-se

na liderança do Master
Na última quinta-feira (24), foi 

disputada a 4ª rodada do Campeo-
nato Municipal de Futsal Master. 
Abrindo a rodada, o Amigos do Ti-
ririca goleou o lanterna Comercial 
por 10 x 2. Jundiá (3) marcou um 
hat-trick na partida, Marcos (2), 
Marcelo (2), Ederson (1) e Cristia-
no (1). Oséias (2) foi o responsável 
pelos gols do Comercial, a rodada 
encerrou com o Amigos do Tiririca 
na 4ª posição com 4 pontos con-
quistados. O Comercial segue na 
lanterna da competição sem con-
quistar pontos.

A segunda partida da rodada 
também terminou em goleada. Em 
confronto direto pela liderança do 

torneio, o Rede Encantou acabou 
vencendo o Amigos do Bulhões 
por 6 x 2, terminando a rodada 
isolado na liderança com 9 pontos 
conquistados. Guinho (3), Regi-
naldo (2) e Ni (1) marcaram os gols 
da vitória, Juruna (1) e Tiaguinho 
(1) diminuiram para o Bulhões. A 
equipe se mantém na 2ª posição 
com 6 pontos conquistados.

Ontem à noite aconteceu a 5ª 
rodada da competição, onde se 
enfrentaram Amigos do Bulhões 
contra o Amigos do Tiririca e Rede 
Encantos contra o Mercado Tiriri-
ca. Os resultados destas partidas 
você confere no nossa portal na 
internet.

> Edital de Casamento nº 6221 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem casar: ADENILSON LEITE CECONI, natural 
deste Estado, nascido na Cidade de Caxias do Sul, administrador, divorciado, do-
miciliado e residente na Rua Olavo Luiz da Silva, nº 316, nesta Cidade e FABÍOLA 
RAYMUNDO, natural deste Estado, nascida na Cidade de Novo Hamburgo, fun-
cionária pública municipal, divorciada, domiciliada e residente na Rua Olavo Luiz 
da Silva, nº 316, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma 
da lei.

Canela, 30 de Outubro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora



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 nº 314, com 03 dormitórios, sala, banheiro, cozinha,
garagem para 03 carros com lavanderia. Localizada na Rua Santa 

Catarina, frente, Canelinha. Aluguel R$1.100,00 mais taxas.

• Casa nº 04, possui 42m² com 02 dormitórios, sala e cozinha 
conjugadas, banheiro e estacionamento.  Localizada na Rua Edmundo 

Drechsler, nº 169, São Luis. Aluguel R$850,00 mais taxas.

• Apartamento nº 401I, com 03 dormitórios, sala de estar / jantar, 
cozinha e lavanderia conjugadas, 01 box descoberto, Box 055I,
residencial possui salão de festas, antena coletiva, playgroud,
quiosques com churrasqueira, quadra de esportes, jardim e

bicicletário. Aluguel R$830,00 mais taxas.

Casa comercial, nº 443, com + 
ou – 150m², 03 salas grandes, 
02 banheiros, cozinha, área de 
serviço, garagem. Aceita reformas 
e propostas. Localizada na Rua 
Visconde de Mauá, Centro. Alu-
guel R$6.000,00 + taxas, com 
desconto de R$500,00 nos 6 
primeiros meses, ficando no valor 
de R$5.500,00.

Apartamento nº 304, mobiliado, 
com 02 dormitórios (01 suíte), 
banheiro, lavabo, sala de estar 
e jantar, cozinha, lavanderia, 
sacada com churrasqueira, box 
coberto, salão de festas, Hall de 
entrada, Living, jardim, elevador. 
Localizado na Rua Tenente Ma-
noel Correa, nº 703, Vila Suzana. 
Aluguel R$2.500,00 + 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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Secretaria de Obras 
de Canela atua na 
limpeza da cidade
e retirada de galhos 
das vias públicas

O temporal que 
atingiu Canela na tar-
de de quarta-feira (30) 
provocou estragos em 
algumas regiões da ci-
dade. Os bairros mais 
atingidos foram o Alpes 
Verdes, a Vila Suzana e 
as localidades São João 
e Chapadão. Equipes 
da Secretaria de Obras, 
Serviços Urbanos e 
Agricultura foram acio-
nadas imediatamente 
e entraram a noite de 
quarta-feira trabalhan-
do na retirada de ga-
lhos das vias públicas e 
estradas, além de pres-
tar auxílio em ocorrên-
cias em residências.

Nas primeiras ho-
ras desta quinta-feira 
(31) as equipes foram 
mobilizadas nova-
mente para dar con-
tinuidade na limpeza 
da cidade. Conforme 
o secretário titular da 
pasta, Luiz Cláudio da 

Silva, mais de 40 ser-
vidores estão realizan-
do limpeza de bocas 
de lobo e recolhendo 
resíduos verdes. "Es-
tamos empenhados em 
resolver os problemas 
o mais rápido possível. 
Pedimos a compreen-
são da população já 
que outros serviços po-
dem ser prejudicados 
em virtude da deman-
da de ocorrências que 
estamos atendendo", 
frisa o secretário Luiz 
Cláudio.

Distribuição de
telhas e lonas
Já a Secretaria de 

Assistência, Desen-
volvimento Social, Ci-
dadania e Habitação 
está realizando a dis-
tribuição de telhas e 
lonas para moradores 
que tiveram suas casas 
atingidas. O secretário 
titular da pasta, Artur 

Pacheco, informa que 
estão sendo atendidas 
11 residências que fo-
ram danificadas pelos 
fortes ventos.

Decoração de natal 
sofreu danos mas já 
recebeu reparação
Os ventos também 

acabaram causando 
prejuízos em alguns 
ornamentos da deco-
ração do 32º Sonho de 
Natal de Canela. No 
entanto, logo nas pri-
meiras horas de quin-
ta-feira (31) equipes da 
Secretaria de Turismo 
e Cultura e da empresa 
responsável pela deco-
ração do evento inicia-
ram a recuperação dos 
ornamentos. "A deco-
ração da nossa cidade 
está linda e estamos 
prontos para receber e 
encantar os turistas", 
comenta o secretário 
Ângelo Sanches.
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Antena
da Santa

Terezinha
quebrou
no meio

O Corpo de Bombeiros atendeu mais de 31
ocorrências, totalizando 110 pessoas atendidas

Criminosos que roubavam pedestres
são detidos pela Polícia Civil
OS CRIMINOSOS ABORDAVAM AS VÍTIMAS USANDO UM CARRO, UMA DAS
VÍTIMAS AINDA FOI COLOCADA DENTRO DO PORTA-MALAS DO VEÍCULO

A Polícia Civil de 
Canela prendeu, nas 
tardes de terça (29) e 
quarta-feira (30), in-
divíduos apontados 
por praticarem de pelo 
menos dois roubos a 
pedestres na cidade. O 
primeiro crime ocorreu 
na noite de 7 de setem-
bro, no centro, quando, 
utilizando um veículo, 
abordaram uma vítima 
em via pública, chegan-
do a colocá-la no porta
-malas. A vítima foi li-
berada minutos depois, 
ainda no centro da cida-
de, tendo sido subtraí-
dos seu celular e valores 

em dinheiro (R$ 30,00). 
No segundo crime, 
ocorrido na mesma noi-
te no Bairro Bom Jesus, 
os criminosos simula-
ram ter furado o pneu 
de seu veículo para 
abordar duas vítimas 
que estavam na parada 
de ônibus. Em ambos 
os crimes, foi utilizada 
arma de fogo para inti-
midar as vítimas. 

Os criminosos che-
garam a ser identifica-
dos pela Brigada Militar 
no dia 10 de setembro, 
quando reconhecido 
o veículo utilizado nos 
crimes e, ainda, recupe-

rados alguns pertences 
das vítimas.

A Polícia Civil de 
Canela continuou apu-
rando os fatos para 
comprovar a participa-
ção dos dois criminosos, 
representando, recen-
temente, pela decreta-
ção das prisões preven-
tivas de ambos. Um dos 
criminosos foi preso na 
tarde de terça-feira, no 
centro da cidade. O se-
gundo criminoso, tendo 
conhecimento de que 
era procurado pela Polí-
cia Civil, apresentou-se 
à Delegacia de Polícia 
de Canela na quarta-

feira. Ambos foram en-
caminhados ao Presí-
dio Estadual de Canela, 
para cumprimento de 
prisões preventivas.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 
de Canela e responsá-
vel pelas investigações, 
referiu que os fatos 
são graves e incomuns 
para a cidade, razão 
pela qual foram priori-
dade para os policiais. 
A autoridade policial 
destacou que a forte 
atuação das forças de 
segurança na cidade, 
como sempre ocorre 

FOTO: REPRODUÇÃO/POLÍCIA CIVIL

em crimes dessa na-
tureza, permitiu que 
os criminosos fossem 
identificados e levados 
ao presídio para que 

permaneçam presos 
durante as investiga-
ções e posteriormente 
à conclusão do inqué-
rito policial.

Bairro Alpes Verdes
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1. SÚMULA DOS CONTRATOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2019

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de OUTUBRO/2019: CONTRATO NÚMERO 239/2019-
O.M ZELADORIA LTDA EPP, CNPJ04.728.227/0001-09. Pregão Presencial 27/2019. Valor –R$ 70.995,00 (setenta mil, novecentos e noventa e cinco reais). Vigência – 30 de 
Setembro de 2019. Assinatura –01 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 240/2019-PRZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 17.753.551/0001-29. Tomada de Preços 12/2019. 
Objeto- Contratação de empresa, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIOS, para reforma da quadra poliesportiva descoberta da EMEIEF Dante Bertolucci. Valor 
– R$ 92.520,95 (noventa e dois mil, quinhentos e vinte reais e noventa e cinco centavos). Vigência-120 dias a contar do termo de início. Assinatura –02 de Outubro de 2019.
CONTRATO NÚMERO 241/2019 –SANTOS RECH  & CIA LTDA, CNPJ sob n.º 86.854.817/0001-42. Dispensa de Licitação Art. 24. X. Objeto- Locação do imóvel localizado à Rua 
Leopoldo Prux, número 14, destinada a instalação e funcionamento da Academia Municipal. Valor –R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais. Vigência-03 de Outubro de 2019. 
Assinatura –04 de Outubro de 2020. CONTRATO NÚMERO 242/2019– FERNANDA MACEDO OLTRAMARI, CNPJ 10.445.185/0001-82.Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto- 
Contratação do espetáculo PARADINHA DE NATAL para o evento 32º Sonho de Natal Canela 2019. Valor –R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Vigência-25 de Janeiro de 
2020. Assinatura –04 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 243/2019- CENTRO NEFROLÓGICO DE TAQUARA LTDA, CNPJ 93.240.711/0001-14. Credenciamento 01/2019. 
Objeto- Credenciamento de profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos usuários do SUS. Valor –R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). 
Vigência-03 de Outubro de 2019. Assinatura –04 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 244/2019 – ADELAR KROHN ME, CNPJ  08.612.255/0001-17. Chamamento Público 
05/2019. Objeto- Contratação de empresa especializada, prestadora de serviço de vaga em regime ASILAR ao idoso Sérgio Schmitt. Valor –R$ 1.596,00 (um mil quinhentos e 
noventa e seis reais).Vigência-07 de Outubro de 2019.Assinatura –08 de Outubro de 2019. CONTRATO NÚMERO 245/2019– JRS TURISMO LTDA, CNPJ 02.400.185/0001-57.
Concorrência 09/2019.Objeto- Transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino na localidade interior do Município. Valor –Rota 01 o valor de R$ 695,00 (seiscentos e 
noventa e cinco reais) por dia, Rota 02 o valor de R$ 589,90 (quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) por dia, Rota 05 o valor de R$ 529,90 (quinhentos e vinte e nove 
reais e noventa centavos) por dia. Vigência-07 de Outubro de 2019.Assinatura –08 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 246/2019– ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA 
BENEFICENTE ROSA DE SAROM, CNPJ 10.263.245/0001-65.Concorrência Pública 10/2019. Objeto- Contratação de entidade, associação, instituições comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas sem fins lucrativos para prestar serviço de abrigamento/acolhimento institucional de crianças e adolescentes, em situação de risco ou vulnerabilidade, na faixa etária 
de 0 a 18 anos, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva de acolhimento (ECA, art 101, VII), em função de abandono ou cujas famílias ou responsáveis encontram-
se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção. Valor –R$ 68.041,00(sessenta e oito mil e quarenta e um reais). Vigência-08 de Outubro de 2019. 
Assinatura –09 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 247/2019 – FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANELA, CNPJ 90.614.645/0001-07.Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto- 
Contratação das atrações artísticas “Chegada do Papai Noel” e “Casa do Papai Noel”, que compõem a programação do 32º Sonho de Natal Canela 2019.Valor –R$ 567.485,00 
(quinhentos e sessenta e sete mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais).Vigência-25 de Fevereiro de 2020.Assinatura –10 de outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 248/2019 – 
T.M CAMARGO VARELA E CIA LTDA, CNPJ 11.750.649/0001-46. Pregão Presencial 57/2019. Objeto- Contratação dos serviços de limpeza e segurança desarmada para o 32º 
Sonho de Natal Canela 2019. Valor –R$ 139.500,00 (cento e trinta e nove mil e quinhentos reais). Vigência-14 de janeiro de 2020. Assinatura –10 de Outubro de 2019.CONTRATO 
NÚMERO 249/2019–ALL TIME MUSIC HALL LTDA-EPP, CNPJ 03.763.736/0001-00. Pregão Presencial 52/2019. Objeto -Contratação de empresa especializada na pré-produção, 
produção e pós-produção de eventos para os espetáculos ‘Chegada do Papai Noel’ e ‘A Fábrica de Sonhos’ da 32ª Edição do Sonho de Natal Canela 2019. Valor –R$ 766.340,00 
(setecentos e sessenta e seis mil, trezentos e quarenta reais). Vigência-06 de Janeiro de 2020. Assinatura –11 de Outubro de 2019. CONTRATO NÚMERO 250/2019 – ALL TIME 
MUSIC HALL LTDA-EPP, CNPJ 03.763.736/0001-00. Pregão Presencial 53/2019. Objeto- Contratação dos serviços de pré-produção, produção e pós-produção para os espetáculos 
que ocorrerão junto ao Multipalco da Praça João Corrêa, ‘Desfile Mágico de Natal’, ‘A Fábrica de Sonhos’ e ‘Réveillon’, durante a programação do 32º Sonho de Natal Canela 2019. 
Valor –R$ 325.190,00 (trezentos e vinte e cinco mil, cento e noventa reais). Vigência-15 de Janeiro de 2020. Assinatura –11 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 251/2019 
–RCF EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ 04.495.070/0001-19. Chamamento Público 01/2019. Objeto- Patrocínio ao evento “32° Sonho de Natal Canela 2019” a realizar-se de 26 
de Outubro de 2019 a 12 de Janeiro de 2020, na modalidade COLABORADOR III. Valor –R$ 10.000,00 (dez mil reais). Vigência-30 de Janeiro de 2020. Assinatura –14 de Outubro 
de 2019. CONTRATO NÚMERO 252/2019 – VINÍCOLA GRANJA DA TELHA LTDA CNPJ 10.950.328/0001-22. Chamamento Público 01/2019. Objeto- Patrocínio ao evento “32° 
Sonho de Natal Canela 2019” a realizar-se de 26 de Outubro de 2019 a 12 de Janeiro de 2020, na modalidade COLABORADOR IV. Valor – R$ 6.800,00 (seis mil, oitocentos reais). 
Vigência-12 de Janeiro de 2020. Assinatura –15 de outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 253/2019 –TERRA DISTRIBUIDORA SOPRADORA LTDA CNPJ 04.497.850/0001-52. 
Chamamento Público 01/2019. Objeto- Patrocínio ao evento “32° Sonho de Natal Canela 2019” a realizar-se de 26 de Outubro de 2019 a 12 de Janeiro de 2020, na modalidade 
COLABORADOR III. Valor – R$ 10.000,00 (dez mil reais) em forma de permuta. Vigência-12 de Janeiro de 2020. Assinatura –15 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 
254/2019– VITIVINÍCOLA JOLIMONT LTDA, CNPJ 88.812.881/0001-55. Chamamento Público 01/2019.Objeto- Patrocínio ao evento “32° Sonho de Natal Canela 2019” a realizar-se 
de 26 de Outubro de 2019 a 12 de Janeiro de 2020, na modalidade COLABORADOR I. Valor –R$ 100.000,00 (cem mil reais).Vigência-12 de Janeiro de 2020.Assinatura –15 de 
outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 255/2019 – Sonho Vivo – Indústria e Comércio de Serviços e Turismo Ltda., CNPJ/MF 91.278.358/0001-36. Dispensa de licitação Art. 
24 IV. Objeto- Concessão de uso remunerado de uma área de terras de 7.000 m² (sete mil metros quadrados), situada no interior do Parque Estadual do Caracol, para exploração 
do atrativo turístico ESTAÇÃO SONHO VIVO, que compreende um terminal ferroviário e vila miniaturizados, com trem que realiza um circuito no referido espaço. Valor – R$ 1.754,84 
(hum mil setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). Vigência-13 de Abril de 2020. Assinatura –16 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO  256/2019– 
FRASSETO & RIZZON LTDA ME, CNPJ17.061.906/0001-19. Pregão Presencial 43/2019. Objeto- Contratação de empresa especializada para realização de 700 (setecentos) pontos 
elétricos, para atender demandas do Paço Municipal. Valor –R$ 17.080,00 (dezessete mil e oitenta reais) referente a 700 (setecentos) pontos. Vigência-15 de Outubro de 2020. 
Assinatura –16 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 257/2019– ITELMAR ANTONIO GRAZIOLA, CPF 407.583.700-91.Leilão 03/2019.Objeto- O presente contrato tem 
como OBJETO, um prédio em alvenaria, localizado na Praça João Corrêa, número 43, bairro Centro, com área construída de 539,00m2 e o respectivo terreno com a área de 240,00 
m2, devidamente descrito na matrícula 12703 do registro da Comarca de Canela, pelo VENDEDOR ao COMPRADOR, de propriedade do VENDEDOR. Valor –R$ 990.000,00 
(novecentos e noventa mil reais).Assinatura –16 de outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 258/2019– FRASSETO & RIZZON LTDA ME, CNPJ 17.061.906/0001-19. Pregão 
Presencial 43/2019.Objeto- Contratação de empresa especializada para realização de 300 (trezentos) pontos elétricos na Farmácia Municipal. Valor –R$ 7.320,00 (sete mil, trezentos 
e vinte reais).Vigência-23 de Dezembro de 2019.Assinatura-24 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 259/2019– REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME, 
CNPJ 22.172.223/0001-79. Dispensa de licitação Art. 24 IV. Objeto- Contratação de empresa para prestação de serviços gerais de limpeza, conservação, higienização e zeladoria 
de imóveis da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Valor –R$ 32.324,16 (trinta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos). Vigência-02 de Maio de 2020.
Assinatura-29 de Outubro de 2019. CONTRATO NÚMERO 260/2019 – PARQUE TERRA MAGICA FLORYBAL LTDA CNPJ 10.467.412/0001-90. Chamamento Público 01/2019.
Objeto- Patrocínio ao evento “32° Sonho de Natal Canela 2019” a realizar-se de 26 de Outubro de 2019 a 12 de Janeiro de 2020, na modalidade COLABORADOR II. Valor –R$ 
30.000,00 (trinta mil reais).Vigência-16 de Fevereiro de 2020.Assinatura-31 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 261/2019– MITRA DA DIOCESE DE NOVO HAMBURGO, 
CNPJ 90.831.660/0020-70. Dispensa Art. 24 X.Objeto-Locação do espaço “Praça da Matriz”, em frente a Catedral de Pedra para realização dos espetáculos natalinos. Valor – R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais).Vigência-12 de Janeiro de 2020. Assinatura – 31 de Outubro de 2019.CONTRATO NÚMERO 262/2019–REALCRED PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 22.172.223/0001-79. Dispensa de Licitação Art. 24 IV. Objeto- Contratação de empresa para prestação de serviços gerais de limpeza, conservação e 
higienização de imóveis da Secretaria Municipal de Saúde. Valor –R$ 9174,03 (nove mil, cento e setenta e quatro reais e três centavos). Vigência-28 de Abril de 2020. Assinatura 
– 31 de Outubro de 2019.QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 092/2015 – RPJ FISIOTERAPIA LTDA – ME, CNPJ 06.321.775/0002-26, Inexigibilidade de Licitação, art. 
25, Caput. Prazo – 28 de setembro de 2020. Assinatura – 01 de outubro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 155/2017 – SÍLVIA CARINA FERREIRA ME, 
CNPJ 28.110.514/0001-19, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, Caput. Prazo – 21 de setembro de 2020. Assinatura – 01 de outubro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 138/2017 – INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL DE ALTA PERFORMACE, CNPJ 05.728.234/0001-73, 
Inexigibilidade de Licitação, art. 25, II. Prazo – 31 de agosto de 2020. Assinatura – 01 de outubro de 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 094/2016 – A. G. VIEIRA 
& CIA LTDA ME, CNPJ 13.790.354/0001-29, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, Caput. Prazo – 12 de setembro de 2020. Assinatura – 01 de outubro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO 
AO CONTRATO NÚMERO 136/2019 – SAMUEL LIVI, DAP SDW10406560562204191110, Chamada Pública 01/2019. Objeto – Fica incluído na aquisição de GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, o seguinte quantitativo, conforme segue: Alface lisa: 338un. Assinatura – 08 de outubro de 2019. 
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 139/2019 – JOCELITO BERTI, DAP RS 43044080301142500000370, Chamada Pública 01/2019. Objeto – Fica incluído na 
aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, o seguinte quantitativo, conforme segue: Tempero verde: 470 molhos. 
Assinatura – 08 de outubro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 140/2019 – TEREZA DE FÁTIMA MACEDO DE OLIVEIRA, DAP RS 43044080301142500000349, 
Chamada Pública 01/2019. Objeto – Fica incluído na aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, o seguinte quantitativo, 
conforme segue: Massa caseira: 412 pacotes. Assinatura – 08 de outubro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 148/2019 – BEATRIZ PORT, DAP RS 
43044080301142500000346, Chamada Pública 01/2019. Objeto – Fica incluído na aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR, o seguinte quantitativo, conforme segue: Feijão preto: 351kg e repolho: 420kg. Assinatura – 08 de outubro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO 
GRATUITA DE USO 076/2014 – ASSOCIAÇÃO DOS CONTABILISTAS DA REGIÃO DAS HORTÊNSIAS, CNPJ 88.585.492/0001-75, TERMO DE COOPERAÇÃO FPE N° 965/2019 
– ER 061. Prazo – 02 de maio de 2024. Assinatura – 08 de outubro de 2019. QUINTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 131/2018 – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA 
PAVICON LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04, Concorrência Pública 04/2018. Prazo – 09 de dezembro de 2019. Assinatura – 09 de outubro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO 
CONTRATO NÚMERO 082/2019 – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04, Concorrência Pública 01/2019. Prazo – 22 de janeiro de 
2020. Assinatura – 09 de outubro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 249/2018 – SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA, CNPJ 90.868.787/0001-09, Pregão 
Presencial 68/2017. Valor – R$ 39.619,60 (trinta e nove mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta centavos) mensais. Prazo – 10 de outubro de 2020. Assinatura – 11 de outubro 
de 2019. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 035/2017 – MRG ENGENHARIA E CORPORAÇÃO LTDA ME, CNPJ 14.574.730/0001-00, Tomada de Preços 10/2016. 
Prazo – 11 de junho de 2020. Assinatura – 18 de outubro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 237/2019 – MENGER VIGILÂNCIA LTDA., CNPJ 06.348.432/0001-
74, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, III. Objeto – Alteração do valor da quinta parcela, prevista na Cláusula Segunda – Do Pagamento, letra “e”, para a contratação do espetáculo 
“O Desfile Mágico do Natal de Canela” para a 32ª Edição do Sonho de Natal Canela 2019, celebrado em 30 de setembro de 2019. Assinatura – 24 de outubro de 2019. PRIMEIRO 
ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 255/2018 – DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA – ME, CNPJ 01.774.455/0001-27, Dispensa de Licitação, art. 24, II. Prazo 
– 22 de outubro de 2020. Assinatura – 24 de outubro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO 264/2018 – BORBA, PAUSE & 

SÚMULAS CONTINUAM NA PRÓXIMA PÁGINA >>
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• LICENÇA PRÉVIA •

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
79.379.491/0001-83

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Licença Pré-
via, para a construção de Prédio onde contemplará as ativi-
dades de loja, praça de alimentação, cinema e estacionamen-
to, a se localizar na Avenida Don Luiz Guanella, n°1201, 
Canela/RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

(54) 3282.6625

• LICENÇA PRÉVIA •

SPE BERTOLUCI E MULLER EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA • 18.948.922/0001-90

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Licença de 
Operação de Regularização, para a atividade de condomínio 
edilício vertical-residencial e comercial, na Rua Dom Pedro 
II, n° 08, Bairro Centro.
Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

(54) 3282.6625

• LICENÇA PRÉVIA •

ELTON JOEL FRANZEN
301.086.590-20

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Licença de 
Operação, para a atividade condomínio, na Rua Severino 
Inocente Zini, Bairro Industrial.
Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

(54) 3282.6625

COOPERATIVA DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA  
FAMILIAR E DE CONSUMIDORES DE  

SÃO FRANCISCO DE PAULA LTDA – COOPAF-SERRANA 
CNPJ 10.684.004/0001-90  -  IE 119/0031490  –  OCERGS 01807  

Rua Frederico Tedesco, 355 - Centro - 95400-000 São Francisco de Paula (RS) 
e-mail: coopafserrana@gmail.com   -   Fones: (54)3013-4600 

 
 

CONVOCAÇÃO 
 

 XXIII ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
O Conselho de Administração da Cooperativa dos Produtores da Agricultura Familiar 
e de Consumidores de São Francisco de Paula Ltda.- Coopaf-Serrana,  no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA TODOS OS 
ASSOCIADOS,  para a XXIII ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 de abril de 2017, na Sede da 
Cooperativa, localizada à Rua Frederico Tedesco, 355, Centro, São Francisco de 
Paula(RS),  às 08 horas (oito horas) em primeira convocação, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos associados, às 09 horas (nove horas) em segunda convocação, 
com a presença de metade mais um dos associados e às 10 horas (dez  horas) em 
terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) associados, para 
deliberarem sobre a seguinte, 

 
ORDEM DO DIA 

I – Prestação de contas dos órgãos de administração e fiscalização, compreendendo: 
a) Relatório da gestão; 
b) Balanço geral; 
c) Parecer do Conselho Fiscal; 
d) Plano de atividades da COOPAF-SERRANA para o exercício seguinte; 

 
II - Destinação das sobras líquidas apuradas, já deduzidas as parcelas dos fundos 
obrigatórios, ou o rateio das perdas verificadas, se o Fundo de reserva não for 
suficiente para cobri-las. 
 
III – Eleição dos membros componentes do Conselho Fiscal. 
 
IV – Aprovação de novos associados. 
 

São Francisco de Paula (RS), 13 de abril de 2017. 

 

 

                                                     Francisco Marco de Mello 
                                                           Coordenador Geral 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES
DA  AGRICULTURA  FAMILIAR E DE

CONSUMIDORES DE  SÃO FRANCISCO
DE PAULA LTDA – COOPAF-SERRANA 

CNPJ 10.684.004/0001-90 
IE 119/0031490  –  OCERGS 01807

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da Cooperativa dos Produtores 
da Agricultura Familiar e de Consumidores de São Francisco 
de Paula Ltda. – Coopaf-Serrana, no uso das suas atribui-
ções que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA TODOS 
OS ASSOCIADOS, para a XXVI ASSEMBLÉIA  GERAL EX-
TRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 30 de NOVEMBRO 
de 2019, na sede da Cooperativa, à Rua Santos Dumont, 
Centro, São Francisco de Paula (RS), às 8 horas (oito horas) 
em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados, às 9 horas (nove horas) em segunda convo-
cação, com a presença da metade mais um dos associados 
e às 10 horas (dez horas) em terceira e última convocação, 
com o mínimo de 10 (dez) associados, para deliberarem so-
bre a seguinte:

ORDEM DO DIA:
Pauta
I – Aprovação de novos sócios.
II – Aprovação de saída de membros do Conselho.
III – Aprovação de saída de Sócios da Coopaf Serrana
IV – Aprovação de nova diretoria.

São Francisco de Paula (RS), 30 de novembro de 2019.

Rua Santos Dumont, Centro – 95400-000 – São Francisco de Paula (RS)
E-mail: coopafserrana@gmail.com – Fones: (54) 3771-1719

CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 2060/2019 de 17 de outubro de 2019, 
concede COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS  DE APO-
SENTADORIA POR INVALIDEZ à senhora JORGINA ELIAS 
TOMASI, inativada no cargo de Operário NBE II A, classe E, 
com benefício de aposentadoria concedido pelo RGPS/INSS 
sob nº 626.481.732-9 e vigência a contar de 23.01.2019. A 
base de cálculo utilizada é a última remuneração, devendo 
perceber a diferença, quando houver, entre o valor pago pelo 
RGPS/INSS e o valor que faria jus se percebesse por Regime 
Próprio de Previdência do Município.

Novembro/2019
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Ofício SMGPG/DLC n.º 393/2019

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, 
informa a publicação dos seguintes editais:
Chamamento Público 07/2019 -  Credenciamento de em-
presas e/ou operadoras que forneçam mecanismos e ferra-
mentas para auxiliar no serviço de arrecadação por meio de 
pagamento com cartões de crédito.
Pregão Presencial 65/2019 – Contratação dos serviços de 
montagem, execução, limpeza dos espaços e desmontagem 
de show pirotécnico para o 32º Sonho de Natal Canela 2019, 
Aniversário da Cidade e Réveillon.   Exclusivo ME/EPP.
ALTERAÇÃO Concorrência Pública 12/2019 -  Contratação 
de empresa para execução de pavimentação asfáltica, drena-
gem e sinalização da Estrada Caracol Ferradura. Contrato de 
Financiamento - 0530.776 FINISA – CEF.
Concorrência Pública 14/2019 -  Contratação de empresa 
para execução de pavimentação asfáltica, drenagem e sinali-
zação das ruas Almirante Barroso, Berlim, dos ireitos Huma-
nos, dos Gravatás, Godofredo Raymundo, João Francisco de 
Oliveira, Loureiro da Silva e Theobaldo Weber.  Contrato de 
Financiamento 0524.947-31 FINISA – CEF.
Concorrência Pública 15/2019 -  Contratação de empresa 
para execução de pavimentação asfáltica, drenagem e sinali-
zação das ruas Antonio Zini, Arlindo Lawrenz, Benito Bertoluc-
ci, Ernildo Waldolino Jacks, Eva Antonia Fagundes de Freitas, 
Francisco Albuquerque Montenegro, Luiz Fachin, Luiz Mora-
es, Nossa Senhora do Carmo, Ogobar Camargo dos Santos, 
Pedro Bisol, Pedro da Silva Nunes e Pedro Nicador de Oli-
veira. Contrato de Financiamento 0524.947-31 FINISA – CEF.
Os editais  estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, in-
formações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações 
e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através 
do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do  e-mail lici-
tacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 31 de outubro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

EXTRATO DE EDITAL 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A
FUNÇÃO PÚBLICA DE CAIXA, ABERTO PELO

EDITAL Nº 55/2019

Encontra-se publicado no mural e site oficial do Município 
(www.canela.rs.gov.br > Publicações Legais > Contratos Tem-
porários – DGP), o Edital nº 59/2019, que homologa todas as 
inscrições apresentadas para a função pública de caixa.

Canela, 1º de novembro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

EXTRATO DO EDITAL 58/2019, DO CONTRATO
TEMPORÁRIO AS FUNÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA

DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ABERTO 
PELO EDITAL Nº 57/2019

Consta publicado no mural da Prefeitura Municipal de 
Canela, bem como no site <www.canela.rs.gov.br> , 
o Edital nº 58/2019, que retífica o item 3.3, alínea “e” 
quanto a comprovação do registro em vigor junto ao 
Conselho Regional de Classe, que passa a vigorar com 
a seguinte redação: deverá apresentar original e cópia 
ou cópia autenticada da Carteira no Conselho Regional 
de Classe acompanhada de comprovante de registro 
em vigor.

Canela, 1º de novembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

PERIN – ADVOGADOS S/S, CNPJ 92.885.888/0001 – 05, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, inciso II e § 1º, c/c Art. 
13, III. Prazo – 22 de outubro de 2020. Valor – R$ 2.945,90 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa 
centavos) mensais. Assinatura – 24 de outubro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 028/2019 
– GOMES E FERREIRA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 23.025.558/0001-27, Tomada de Preços 20/2017. Objeto – Fica 
incluído e suprimido da Cláusula Primeiro – Do objeto do referido Contrato, os serviços especificados nas planilhas 
que fazem parte do presente processo. Valor – R$ 65.441,13 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e um 
reais e treze centavos) – Positivo; R$19.814,48 (dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos) 
– Negativo. Prazo – 26 de janeiro de 2020. Assinatura – 25 de outubro de 2019. QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 108/2016 – JRS TURISMO LTDA, CNPJ 02.400.185/0001-57, Concorrência Pública 04/2016. Prazo – 25 
de outubro de 2020. Assinatura – 25 de outubro de 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 109/2016 
– CARACOL TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ 04.466.598/0001-60, Concorrência Pública 04/2016. 
Prazo – 25 de outubro de 2020. Assinatura – 25 de outubro de 2019.

Canela, 01 de novembro de 2019.
Luciano do Nascimento de Melo • Sec. Mun. de Governança, Planejamento e Gestão - Interino

Pedro Augusto Machado Schutz •  Diretor do Depto de Suprimentos

<< CONTINUAÇÃO DAS SÚMULAS DA PÁGINA ANTERIOR >>

• COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO
DE TALÃO DE NOTAS FISCAIS •

ANTONIO REGINALDO PEREIRA, CNPJ 
14.029.259.0001-70, comunica a perda de talões de notas 
fiscais de prestação de serviço de número 001 à 100 segundo 
Ocorrência Policial n° 4713/2019/150416. Empresa locali-
zada na RS-235, 679 - BAIRRO VILA RAYMUNDO, CA-
NELA - RS, 95680-000.

Canela, 06 de MARÇO de 2019.
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Capitão Mascharin
deixa BM de Canela

O Capitão Jorge 
Mascarin (foto) em bre-
ve deve deixar de ser 
comandante da Brigada 
Militar de Canela, car-
go que ocupou durante 
um ano e dois meses 
com diversos avanços 
para a segurança da ci-
dade.

Mascharin deve ser 
transferido para Caxias 
do Sul, o motivo da 
transferência é suprir 
cargos de oficiais na 
cidade, onde fica o co-
mando regional.

Nas redes sociais, o 
capitão afirmou: “é com 
aperto no peito que me 
despeço da Cidade de 

Canela, cidade que me 
acolheu de braços aber-
tos e onde foi possível 
estreitar muitas relações 
institucionais, elevar o 
nome da Brigada Mili-
tar, levar ações e projetos 
sociais para dentro das 
comunidades, combater 
o crime com energia, so-
lidificar parcerias, fazer 
amigos, os quais levarei 
para a vida inteira”.

Ainda não está de-
finido quem irá assumir 
o comando da Brigada 
Militar de Canela, aven-
ta-se a possibilidade 
que um oficial de Gra-
mado seja designado 
para a função.

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

Brigada Militar realiza passeio
ao Parque Terra Mágica Florybal 

com alunos do Proerd
Na manhã de quar-

ta-feira (30), a Brigada 
Militar de Canela em 
parceria com a Florybal 
Chocolates, encerrou 
uma série de passeios, 
que levou 230 alunos 
do Programa Educa-
cional de Resistência 
às Drogas e à Violência 
- Proerd, na Terra Má-
gica Florybal.

Este foi o terceiro 
grupo de alunos do 5º 
anos que visitaram o 
parque, ainda dentro 
das atividades de co-
memoração do mês da 
criança, que iniciaram 
na quarta-feira (23), 
seguindo na terça-feira 
(29) e finalizado hoje, 
sempre acompanha-
do pelos instrutores do 
Proerd de Canela, Te-
nente Dalsin e Soldado 
Jeferson.

O Soldado Jefer-
son destaca a parceria 

FOTO: REPRODUÇÃO/1º BPAT

e a atividade: “Esta é 
uma ação desenvolvida 
para festejar o mês das 
crianças, onde é impor-
tante para os alunos 
saírem da sala de aula 
e realizarem uma visi-

ta deste porte. Também 
para eles enxergarem 
no Proerd essa possi-
bilidade, a interação 
de um passeio diferen-
ciado. Vale destacar o 
apoio que recebemos 

que tornou possível essa 
ação, sendo a Florybal 
Chocolates sempre um 
apoiador dos eventos 
da Brigada Militar e da 
comunidade como um 
todo”.

Motorista 
embriagado
é detido 
após colisão 

Na manhã de segunda-fei-
ra (28), por volta das 06h30, a 
Brigada Militar de Canela foi 
acionada para atender ocorrên-
cia de trânsito, onde o condutor 
do veículo GM / Corsa havia in-
vadido uma casa na Rua Padre 
Cacique, derrubando postes de 
concreto e a cerca de tela.

No local foi identificado o 
condutor de 21 anos, que apre-
sentava sinais de embriaguez, 
estava desequilibrado, com 
fala arrastada e discurso incoe-
rente. Foi oferecido o teste do 
etilômetro, que foi aceito pelo 
mesmo. O aparelho aferiu 0,62 
mg/l, sendo preso em flagrante.

Polícia Civil de
Canela apreende 

munições no
Bairro São Luiz

A Polícia Civil de 
Canela apreendeu, na 
tarde desta quinta-feira 
(31), grande quantidade 
de munição em um es-
tabelecimento do Bair-
ro São Luiz. Durante di-
ligências que buscavam 
encontrar foragido de 
outra cidade, agentes 
da Seção de Investiga-
ção apreenderam diver-
sos cartuchos de mu-
nição calibre 12 e .556 
(fuzil). Os objetos foram 

apreendidos. 
O Delegado Vladi-

mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 
de Canela, informou 
que os objetos foram 
apreendidos, serão en-
caminhados à perícia 
para que seja constata-
da a funcionalidade da 
munição e instaurado 
inquérito policial para 
apurar sua proprieda-
de, indicando já haver 
suspeito.

Preso por
violência

doméstica
A Polícia Civil de 

Canela prendeu, na 
tarde desta quinta-fei-
ra (31), investigado por 
violência doméstica e 
familiar contra a mu-
lher. O criminoso, que 
é de Canela, foi preso 
em uma residência no 
Bairro São Luiz. Ele teve 
sua prisão preventiva 
decretada na cidade de 
Arvorezinha por envol-
vimentos em crime da 
Lei Maria da Penha.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 
de Canela, informou 
que, em contato com 
policiais civis daquela 
cidade, tiveram conhe-
cimento de que o cri-
minoso estava foragido. 
Ele, que tem antece-
dentes pela prática de 
crimes de furto, lesão e 
ameaça, foi encaminha-
do ao Presídio Estadual 
de Canela.

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO
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“Matou em Canela, a
Polícia Civil descobre”, 

diz delegado
DUAS PRISÕES E INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTE SÃO REFLEXOS
DAS INVESTIGAÇÕES SOBRE A DISPUTA DO TRÁFICO NA CIDADE

Um a um, os últi-
mos crimes violentos 
ocorridos em Canela 
vão sendo desvendados 
e responsabilizados.  O 
Delegado Vladimir Me-
deiros, titular da Dele-
gacia de Polícia de Ca-
nela, afirmou que, por 
se tratarem de fatos gra-
ves, as investigações fo-
ram realizadas de forma 
prioritária junto à equi-
pe de policiais civis. “A 
cidade presenciou, nos 
últimos dias, mortes vio-
lentas em índice acima 
do normal, mas que to-
dos serão solucionados. 
Matou em Canela a Po-
lícia Civil descobre”

Adolescente
encaminhado
à fase
A Polícia Civil 

apreendeu adolescente, 
no centro da cidade, na 
tarde desta terça-feira 
(29). Ele teve sua inter-
nação decretada e foi 
encaminhado à FASE 
em Caxias do Sul.

O menor é apon-
tado como autor de 
tentativa de homicídio 
ocorrido na noite de 17 
de setembro, na Rua da 
Fraternidade, no Bairro 
São Lucas, quando Al-
dair Telles, 30 anos, foi 
atingido por nove dis-
paros de arma de fogo, 
que atingiram seu ros-

to, ombro, abdômen e 
perna. A vítima foi so-
corrida, encaminhada 
ao Hospital de Caridade 
de Canela e, posterior-
mente, transferida e li-
berada.

Segundo a Polícia 
Civil, que investiga os 
fatos desde aquela noi-
te, os suspeitos preten-
diam matar uma teste-
munha do homicídio de 
Victor Athaydes, em 14 
de setembro, passando 
a atirar conta a Aldair, 
que não era o alvo.

O adolescente tam-
bém é apontado como 
autor do homicídio de 
David Leonardo Correa, 
ocorrido em Canela, no 
dia 12 de outubro deste 
ano. Os dois crimes têm 
relação com a guerra 
entre traficantes na ci-
dade.

Caso Romário
A Polícia Civil de 

Canela concluiu, nesta 
quinta-feira (31), as in-
vestigações relaciona-
das à morte de Romário 
de Oliveira Machado, 
de 25 anos, ocorrida 
na noite de 20 de outu-
bro, na Rua Uruguai. A 
vítima foi colocada no 
interior de um veículo 
GM Corsa Classic de cor 
preta na noite dos fatos, 
sendo levada por dois 
criminosos que, com 
o uso de um revólver, 
passaram a atirar contra 
Romário. A vítima so-
freu diversos disparos, 
chegou a ser socorrida 
pelos Bombeiros, mas 
faleceu antes de chegar 
ao hospital.

Logo após os fatos, 
os dois criminosos fo-

ram detidos pela Bri-
gada Militar no centro 
da cidade, após abor-
dagem dos policiais 
militares ao veículo. A 
arma de fogo - um re-
vólver .38 - também foi 
apreendido na ocasião. 
Os dois criminosos fo-
ram conduzidos à Dele-
gacia de Polícia e presos 
em flagrante.

Os dois autores fo-
ram presos preventiva-
mente (sem prazo para 
liberação). Um deles 
também teve partici-
pação na tentativa de 
homicídio contra Aldair 
Telles, em 17 de setem-
bro.

O segundo preso 
pelo homicídio de Ro-
mário, teve participa-
ção na morte de David 
Leonardo Corrêa, em 12 
de outubro.
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“Operação
Invasões” fiscaliza 

terrenos irregulares 
na Vila Miná

A Polícia Civil de 
Canela, no curso da 
Operação Invasões, que 
apura a prática de cri-
mes envolvendo o par-
celamento irregular do 
solo urbano na cidade, 
realizou ação conjun-
ta com a Secretaria do 
Meio Ambiente do Mu-
nicípio para a fiscali-
zação junto a terrenos 
e obras irregulares no 
Bairro Vila Miná. A ati-
vidade, realizada no iní-
cio da semana, contou 
com a participação de 
policiais civis e fiscais 
da Prefeitura Munici-
pal e teve por objetivo, 
além de realizar levan-
tamento da área inves-
tigada, embargar obras 
irregularmente realiza-
das no local. 

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 

de Canela, informa que 
moradores do local pro-
curaram a Polícia Civil 
buscando orientações 
sobre a situação, tendo 
sido instaurado inqué-
rito policial para apurar 
os fatos. "Muitos lotes, 
apesar de irregulares e 
sem matrícula indivi-
dual junto aos órgãos 
oficiais, acabam obten-
do ligação de água e têm 
casas construídas, o que 
é objeto de investigação 
policial", detalhou a au-
toridade policial.

O delegado não 
confirmou se a ação 
tem relação com a de-
núncia trazida pela Fo-
lha de Canela na última 
sexta (25), que inves-
tiga irregularidades da 
secretária de Assistên-
cia Social e Habitação, 
Andresa da Conceição, 
a Mana.
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Suspeito de realizar um roubo contra pedestre
no Bairro Caniel é detido em Gramado

Na tarde de terça-
feira (22), a Polícia Civil 
de Gramado prendeu o 
suspeito de roubo ocor-
rido no dia 12 de setem-
bro no Bairro Carniel. 
A vítima, uma mulher, 
afirmou que teve a bol-
sa subtraída na qual 
estavam documentos e 
valores em espécie, foi 
informado também que 
o suspeito havia rea-
lizado violência física 

para ter sucesso na ação 
criminosa. A prisão, de 
natureza temporária, 
foi efetivada no mesmo 
bairro onde ocorreu o 
crime, na residência do 
suspeito, a partir de in-
vestigações da DP Gra-
mado, nas quais foram 
obtidos indicativos da 
autoria. O investigado 
após os trâmites legais, 
foi recolhido ao sistema 
prisional.
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Romário foi morto no bairro Palace Hotel
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Femme bate Antes
do Bar em jogo difícil

e se aproxima do título
no Futsal Feminino

Na última sexta-
feira (25), a bola rolou 
na primeira partida da 
grande final do Cam-
peonato Municipal de 
Futsal Feminino. Duas 
equipes consistentes 
chegaram na reta final 
do campeonato supe-
rando adversidades e 
mostrando maturidade 
em jogos difíceis.

O Femme se clas-
sificou contra a equi-
pe que desempenhava 
o melhor futebol até 
aquele momento. Já o 
Antes do Bar mostrou 
autoridade contra o 
Athléticas, vencendo as 
duas partidas.

A partida da final 
foi equilibrado, as duas 
equipes tem os elen-
cos muito parecidos. 
Mas na primeira par-
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tida quem prevaleceu 
foi o Femme, que ven-
ceu graças a excelente 
partida de Luciane (1) 
e Kariny (2), que pro-
vavelmente receberá 
o Destaque do Cam-

peonato devido as suas 
atuações nas últimas 
partidas. O Antes do Bar 
foi guerreiro dentro das 
quatro linhas, Gabrie-
la (1) e Ana Cristina (1) 
marcaram os gols da 

equipe.
O Femme tem a 

vantagem, mas nada 
está definido e o jogo de 
volta que acontece hoje 
à noite promete fortes 
emoções.

1ª Divisão de Futsal 
de Canela chega a

fase semifinal
Na última segunda-

feira (28) foi disputada a 
10ª rodada da 1ª Divisão 
do Campeonato Muni-
cipal de Futsal. Abrindo 
a rodada, o Rio Branco 
goleou o Manipulados 
da Serra pelo placar de 
4 x 1, Raziel (1), Paulo 
Ricardo (1), Tayllor (1) e 
Émerson (1) marcaram 
os gols da vitória. Ale-
xander diminuiu para o 
Manipulados. A partida 
foi a última de ambas 
equipes no torneio, o 
Manipulados da Serra 
terminou na 5ª posição 
e acabou eliminado.

Mesmo com a vi-
tória, o Rio Branco ter-
minou a fase de grupos 
fora da zona de classi-
ficação, a equipe ficou 
em 6º lugar, também 
sendo eliminado.

A segunda partida 
da rodada foi entre o lí-
der Bola 8 e Tequila. A 
partida foi vencida pelo 
Bola 8 por 4 x 2, termi-
nando a fase classifica-
tória em 1º lugar com 
100% de aproveitamen-
to. O Tequila terminou 
na 2ª colocação, garan-
tindo a classificação 

para a fase semifinal. 
Os gols da vitória foram 
marcados por Tailor (1), 
Cleiton (1), Danrlei (1) e 
Mateus (1). Renan Car-
doso (1) e William (1) 
diminuiram para o Te-
quila.

Fechando a fase 
classificatória, a roda-
da de quarta-feira teve 
apenas uma partida. O 
Oito e Meia bateu o lan-
terna Nova Era e cravou 
a classificação ficando 
com a última vaga para 
a semifinal. O placar fi-
nal foi 4 x 3, Diego (2), 
Felipe (1) e Romário (1) 
marcaram os tentos que 
resultaram na vitória do 
Oito e Meia. Lucas Mat-
tos (2) e Dani (1) mar-
caram os gols do Nova 
Era.

Finalizada a fase de 
classificação, na pró-
xima sexta-feira (06), 
acontece o primeiro 
confronto da fase se-
mifinal. O Oito e Meia 
enfrentará o Bola 8, na 
sequência, o Mercado 
Tiririca enfrentará o Te-
quila.

As partidas de volta 
acontecem no dia 13.

Manipulados da Serra se despede
do torneio sofrendo uma goleada
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No último sábado (26), foi 
disputada a 4ª rodada da Pri-
meira Divisão do Campeonato 
Municipal de Futebol. Dois lo-
cais receberam os confrontos da 
competição. Na Celulose, o Ân-
cora bateu o Cia do Verde por 2 
x 1, Jorginho e Juliano marcaram 
os gols da vitória, Benhur dimi-
nuiu para o Cia do Verde. Com a 
vitória, o Âncora termina a roda-
da na 2ª posição. O Cia do Verde 

segue sem fazer uma boa atua-
ção no campeonato e termina a 
rodada na 5ª posição.

No Parque do Sesi, outras 
duas partidas foram disputa-
das. A primeira partida foi entre 
União Rancho Grande e o lanter-
na Mercado Tiririca. A partida foi 
vencida pelo U.R.G, que acabou 
goleando o adversário por 4 x 1. 
Fabinho (2) e Mateus (2) marca-
ram os gols da vitória, Pedro Igor 

(1) descontou para o Mercado 
Tiririca, desta forma, o U.R.G ter-
minou a rodada em 3º lugar, já o 
Mercado Tiririca termina mais 
uma vez na 6ª colocação.

Fechando a rodada, o líder 
Bola-Bola goleou o Mercenários 
por 6 x 1, Espoleta (3) foi o desta-
que da equipe, marcando 3 gols 
na partida, Diego (2) e Baixinho 
(1) fecharam o placar. Jéferson 
diminuiu para o Mercenários.

Bola-Bola passeia em campo e
segue líder da 1ª Divisão de Campo
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E ENTÃO, PEDRÃO! VOU DE BARCO OU TRENÓ?

Edição prejudicada

Tomasini fora
O ex-secretário Paulo Nestor 

Tomasini (PSDB) entrou em con-
tato com este colunista para infor-
mar que não integra mais o quadro 
de secretários municipais, mesmo 
tendo a justiça autorizado sua vol-
ta ao cargo.

Segundo ele, por decisão pes-
soal, vai se afastar momentanea-
mente da política. “Fica meu reco-
nhecimento ao prefeito e o desejo de 
sucesso ao trabalho que vem sendo 
feito. Gostaria de ter continuado e 

concluído este processo, mas faço 
parte desta história e por uma série 
de motivos optei por me afastar”, 
a� rmou.

Sonho de Natal
Fica aqui um retumbante “aí 

que me re� ro” para a decoração do 
Sonho de Natal. A cidade está lin-
da e tenho certeza que teremos um 
grande evento este ano. Foi uma 
grande sacada o projeto Árvores 
do Sonho e nós da Folha � camos 
felizes em ter participado.

A redação da Fo-
lha de Canela, assim 
como diversas resi-
dências e estabeleci-
mentos comerciais, 
teve suas atividades 
atrapalhadas pelas 
condições climáticas. 
Não foram muitos os 
estragos, apenas pe-
quenos contratempos 
que nos impediram 

de trazer uma edição 
com mais conteúdo 
exclusivo para os lei-
tores.

Porém, cumpri-
mos nosso compro-
misso de, mesmo com 
a distribuição gratuita 
e sem compromissos 
com assinantes, fazer 
a edição impressa se-
manal na sexta-feira.

Atacar desqualifi cando
Na última semana, trouxe-

mos uma reportagem exclusiva 
sobre possíveis irregularidades 
cometidas pela Secretária Muni-
cipal de Assistência Social e Ha-
bitação, Andresa da Conceição, a 
Mana.

Fiz questão de publicar 
apenas a matéria, não trazen-
do nenhuma opinião em minha 
coluna. Para minha surpresa, fa-
miliares da secretária foram às 
redes sociais atacar a Folha de 
Canela.

Confesso que não dormi di-
reito por uma semana… Opa, 
“péra”…  Dormi sim!

Desde seu primeiro ano, a 
Folha de Canela trabalha forte na 
editoria policial, com reportagens 
investigativas e cobertura instan-
tânea.

Atacar a imprensa, tentando 
desquali� car quem traz informa-

ção é uma velha tática deste país, 
repetida aqui na cidade.

Antes mesmo de algumas 
pessoas que nos atacam nas-
cerem, ou de outras saberem o 
endereço da Prefeitura, eu já era 
funcionário público concursado 
e trabalhava com comunicação.

Tenho mais de 20 anos de 
pro� ssão e nunca perdi um pro-
cesso por danos morais. A Folha 
de Canela, também nunca per-
deu.

Somos o veículo impresso 
com mais abrangência de público 
em Canela, com 2000 exemplares 
impressos distribuídos gratuita-
mente, não sobra um. Mais de 
3500 pessoas que recebem nossa 
edição virtual às sextas-feiras.

Se for falar em internet, so-
mos a maior audiência da região.

Não estamos aqui brincan-
do, pagamos um alto preço por 

nossas posições e pela coragem 
editorial, tivemos nossa redação 
invadida em períodos esquisitos 
e outras tentativas de arromba-
mento também em períodos es-
quisitos, sabemos que a maioria 
dos partidos políticos não gostam 
da nossa forma de trabalhar.

Mas a comunidade canelen-
se e da região sabe que a Folha 
é um veículo corajoso e por isso 
crescemos ano a ano. Mudamos a 
maneira de fazer jornal por aqui!

Nascemos com as pessoas 
tentando nos desquali� car e se-
guimos assim nos nossos mais 
de sete anos de intensa atividade 
jornalística, mas nunca nos omi-
timos de dar a informação ou dia-
logar com a comunidade.

Por � m, dormimos muito 
bem com isso e nos sentimos re-
novados, com vontade de fazer 
mais. E vamos fazer!

Alagamentos: o ser humano deve ser a prioridade
Antes de mais nada, 

quero registrar que a 
Folha/Portal da Folha 
é o veículo da região 
que mais abre espaço 
editorial para ações de 
preservação ambiental 
ou combate a crimes 
ambientais. Dito isso, 
preciso falar que o ser 
humano deve ser a nos-
sa prioridade.

Agora vamos ao 
ponto, tem uma família 
que mora na Rua Batista 
Luzardo, ao lado do ca-
nal de esgoto que desce 
do lado do Palace Hotel.

No último � nal de 
semana, a família � cou 

ilhada, teve mais uma 
vez sua propriedade 
invadida por uma água 
fétida e poluída.

As imagens são for-
tes. Mostram bem com 
o que essa família con-
vive há anos. Para regis-
tro, não é de hoje que 
pedem ajuda ao poder 
público. A própria Fo-
lha já registrou isso an-
teriormente.

A situação é desu-
mana e precisa de uma 
ação rápida no local.

Eu quero aqui fazer 
um apelo ao secretário 

de Obras, o Ratinho, ao 
secretário de Meio Am-
biente, Jackson Müller, 
e ao prefeito Constan-
tino.

Senhores, não se 
omitam a isto por uma 
questão ambiental. Co-
loquem a mão � rme-
mente nisto, pra ontem.

Não é necessário 
ser engenheiro para 
concluir que é urgente 
o alargamento das pon-
tes das ruas Batista Lu-
zardo e posteriores, no 
sentido à Vila Boeira. O 
ideal seria começar aqui 

na Sete de Setembro, 
chegando lá na Batista 
Luzardo, e isso tem que 
ser feito antes dos asfal-
tamentos.

Após isso, canalizar 
e tapar este córrego de 
esgoto. É uma questão 
de saúde pública!

Este córrego já 
foi um arroio, limpo e 
cheio de vida. Eu co-
nheci, pesquei nele. O 
crescimento da cidade 
o transformou em um 
esgotão. Manter isso 
aberto é um absurdo.

Pela primeira vez, desde que 
acompanho a pauta do aeroporto 
de Canela (desde 1998), acredito 
que estamos em vantagem à Vila 
Oliva e que nosso novo equipa-
mento turístico vai sair do papel.

Fica aqui o registro do im-

portante trabalho realizado pelo 
prefeito Constantino, do subse-
cretário Germano Junges e do ex-
secretário Paulo Tomasini.

O Aeroporto das Hortênsias e a 
Rota Panorâmica são as obras mais 
importantes para a nossa região.

Aeroporto



24 CONTRACAPA www.portaldafolha.com.br

Edição 387 • Ano VIII
Canela • Gramado • Região
www.portaldafolha.com.br

Receba nossas notícias pelo
seu Whatsapp: 54 3282.2739
Fale conosco: 54 98429.7910

Sexta-feira, 1 de novembro de 2019


