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Brigada Militar encerra
cerco para encontrar

fugitivo do assalto com
reféns em Gramado

PC finalizou com nove suspeitos identificados.
Deles quatro estão presos, um foragido e um foi

morto. Páginas 21 e 23

CAROS LEITORES!
DEVIDO AO FERIADO DE

PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA, NA 
PRÓXIMA SEXTA (15), A EDIÇÃO DA 

FOLHA DE CANELA DA SEMANA QUE 
VEM IRÁ CIRCULAR NA QUINTA (14).  
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Prefeitura prorroga intervenção no Hospital de
Canela e presta conta dos seis primeiros meses.

Porque os números do HCC devem preocupar a
comunidade canelense? Páginas 22 e 23

Decoração interativa do 32° Sonho de Natal
diverte crianças e encanta adultos. Página 9

Audiência Pública aprova exploração da Barragem
de Laranjeiras para geração de energia. Página 6
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A difícil mobilidade 
urbana.

O crescimento ho-
rizontal das cidades 
e a descentralização 
de moradias trazem 
como consequência a 
dificuldade de mobi-
lidade urbana e o au-
mento do uso de veí-
culo individual. Um 
consumo que o plane-
ta não aguentará por 
muito tempo o trânsi-
to caótico e a poluição 
veicular cada dia mais 
intensa.

Essa situação é 
fruto de vários fato-
res, mas um dos prin-
cipais é o crescimento 
acelerado e desorde-
nado nos centros ur-
banos, sem o devido 
acompanhamento e 
adaptação dos meios 
de transportes, vias e 
políticas públicas. O 
trânsito tem- se tor-
nado um grande vilão, 
para o homem, para o 
planeta e para a eco-
nomia.

Pesquisa alerta, 
que o tempo de con-
sumo de combustível 
é um custo associado 
a quem viaja, enquan-
to o custo da poluição 
é de todos, viajantes 
ou não. Outro fator 
coletivo é o efeito psi-
cológico que esse tem-
po perdido acarreta no 
indivíduo e o que isso 

influencia na saúde e 
na qualidade de vida 
da população. 

“O transporte pú-
blico tem sido em di-
versas cidades do Bra-
sil uma desordem e só 
através de um estudo 
racional por profis-
sionais da área, será 
possível diminuir esta 
situação”. E nossa ci-
dade não está muito 
longe de fazer parte 
desta estatística.

 O grande debate 
dos especialistas é o 
uso do carro particu-
lar em detrimento do 
transporte coletivo. 
“Não, a apologia ao 
uso do veículo (auto-
móvel), mas sim ao 
seu uso racional”. Há 
uma política indus-
trial forte de incentivo 
à venda de automóvel, 
quando na verdade 
deveria haver políticas 
públicas no sentido 
de aliviar o problema 
do congestionamento 
nos grandes centros. É 
imprescindível mudar 
o padrão de mobilida-
de e necessário “qua-
lificar o transporte 
público” para desesti-
mular o transporte in-
dividual.

Há dez anos, o 
Brasil tinha 18,8 mi-
lhões de automóveis, 3 

milhões de motocicle-
tas e 243 mil ônibus, 
segundo dados do De-
natran. Atualmente os 
números já passam de 
35,7 milhões, 8,4 mi-
lhões e 316,6 mil res-
pectivamente. Ou seja, 
um aumento de quase 
100% para automó-
veis, 280% para motos 
e 76 % para ônibus.

O aumento do po-
der de compra dos bra-
sileiros e os incentivos 
do governo contribuí-
ram, e muito, para o 
aumento da aquisição 
de carros particulares 

e motos.  Aqui na nos-
sa linda Canela, onde 
nos fins de semana, fe-
riados e datas festivas 
o número de veículos 
triplica, espera - se 
que o transporte cole-
tivo seja logo, moder-
nizado, com paradas 
determinadas, para 
evitar que os coletivos 
parem em qualquer 
local da cidade, com 
qualidade e seguran-
ça com o intuito dos 
munícipes passarem 
a utilizá-lo com maior 
frequência, deixando 
o carro em casa.  

“Cada boa ação que você pratica é
uma luz que você cria em torno de seus 

próprios passos”.  Chico Xavier Ofício SMGPG/DLC n.º 398/2019

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições le-
gais, informa a publicação dos seguintes editais:
PREGÃO PRESENCIAL 58/2019 – Registro de preços 
para aquisição de prateleiras de aço. Exclusivo ME EPP.
ALTERAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 19/2019 – Re-
gistro de preços para aquisição de bota tática para o efe-
tivo militar e civil do Corpo de Bombeiros de Canela RS.
ALTERAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL 59/2019 – Re-
gistro de preços para aquisição de piso modular plástico 
Outdoor.
TOMADA DE PREÇOS 17/2019 – Contratação de empre-
sa para reforma da EMEI Serafi na Seibt.
Os editais  estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, 
informações poderão ser obtidas no Departamento de Li-
citações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/
RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou atra-
vés do  e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@
canela.rs.gov.br.

Canela, 07 de novembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela  

> Edital de Casamento nº 6227 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: CÁSSIO DE MACEDO DOS SAN-
TOS, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, co-
zinheiro, solteiro, domiciliado e residente na Rua São 
João, nº 745, Bairro Eugênio Ferreira, nesta Cidade 
e PAULA CRISTINA GROSS, natural do Estado do 
Paraná, nascida em São João, cabeleireira, solteira, 
domiciliada e residente na Rua São João, nº 745, Bair-
ro Eugênio Ferreira, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 06 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO •

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO
TEMPORÁRIO PARA FUNÇÃO PÚBLICA DE CAIXA

O Edital nº 60/2019, torna públicas as notas da prova de 
títulos e abre prazo de recurso sobre as notas, a ser apre-
sentado de 11 a 13 de novembro de 2019, na sede da Pre-
feitura, no horário das 8h às 11h e das 13h às 16h30min, 
no Departamento de Gestão de Pessoas, na Rua Dona 
Carlinda, nº 455, Centro. 
O Edital na íntegra encontra-se publicado no mural da Pre-
feitura bem como no site: www.canela.rs.gov.br,  em Publi-
cações Legais > Contratos temporários – DGP.

Em 08/11/2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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Secretário de Meio
Ambiente de Canela,

Jackson Müller, é novo 
presidente do CRBio RS

O secretário Municipal de Meio 
Ambiente e Planejamento de Cane-
la, Jackson Müller (foto), foi eleito, 
nesta semana, o novo presidente 
do Conselho Regional de Biologia 
do Rio Grande do Sul.

O CRBio da 3ª Região tem 
como objetivo básico fiscalizar, 
orientar e promover o exercício 
da profissão do Biólogo. Atua di-
retamente no acompanhamento 
de todas as ações de interesse da 
Biologia e de seus profissionais, no 
âmbito de sua jurisdição, abrangi-
da pelos estados do Rio Grande do 
Sul e de Santa Catarina.

Segundo Jackson, assumir a 
presidência do Conselho não causa 
nenhuma incompatibilidade com 
a função de secretário para Canela, 
mas traz uma grande representa-
tividade para a cidade, ao âmbito 
estadual.
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MDB realiza curso de formação
política e anuncia afastamento

do presidente do partido
As eleições de 

2020 estão cada vez 
mais próximas. Para 
apresentar aos pré-
candidatos, filiados e 
simpatizantes um pa-
norama de temas liga-
dos à política, o MDB 
de Canela e a Funda-
ção Ulysses Guimarães 
(FUG) realizarão en-
contros de formação 
política nos dias 13, 20 
e 27 de novembro e 4 
de dezembro. Os en-
contros acontecem no 
Centro de Convivência 
Partidária (Amarelão), 
na praça Luiz Wender, 
s/nº, sempre às 19h30, 
sob a coordenação de 
Eduardo Rodrigues.

"É nossa obriga-
ção como entidade 
partidária preparar as 
pessoas que desejam 
ser candidatos e tra-
balhar em prol a nossa 
comunidade" destaca 
o novo presidente do 
MDB canelense, Os-

mar Bonetto.

Atividades
Dia 13/11 – Prá-

ticas Legislativas com 
Constantino Orsolin, 
Eno Weber e Luiz Fer-
nando de Souza.

Dia 20/11 – Jovem 
na Política do Século 
21 com Jorge Emílio 
Brusius.

Dia 27/11 – Mu-
lher: o despertar da 
Força com Patrícia 
Alba, presidente do 
MDB Mulher do RS.

Dia 4/12 – Terceira 
Idade: uma turma que 
ainda decide

Afastamento do
presidente Vilmar
Desde terça-feira 

(05), Osmar Bonetto 
está a frente da pre-
sidência do MDB de 
Canela devido ao pe-
dido de afastamento 
do então presidente 
Vilmar da Silva Santos, 

que devido a inúmeros 
compromissos profis-
sionais pediu afasta-
mento por um perío-
do.

"Como não posso 
estar presente em todas 
as atividades do par-

tido, resolvi me licen-
ciar para me dedicar 
somente a minhas ati-
vidades profissionais, 
que neste momento 
ocupam toda a minha 
atenção e dedicação", 
disse Vilmar.

Osmar Bonetto está à frente da
presidência do MDB de Canela
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UBS Santa Marta 
está remodelada e 

com novos espaços
A comunidade já 

pode usufruir das me-
lhorias realizadas na 
unidade básica de saú-
de do bairro Santa Mar-
ta. A estrutura, antes 
com 255,89 m², ficou 
com 359,21 m² de área 
construída – uma am-
pliação de 103,59 m².

A UBS conta com 
Sala de Demonstração 
e Educação em Saúde, 
sala de vacina e sala 
para curativos. A sala 
de esterilização foi rea-
dequada, a cozinha foi 
melhorada, e o consul-
tório para atendimento 
ginecológico agora tem 
banheiro. São várias 
as melhorias para os 
usuários.

Do conjunto das 
obras, ainda faz par-

te instalação elétrica 
complementar.

Os custos com a 
ampliação ficaram 
em R$ 226.028,24 – R$ 
185,175,00 vindos do 
Ministério da Saúde e 
R$ 40.853,24 de contra-
partida do Município. 
A Prefeitura de Canela 
também custeou a re-
forma e a adequação da 
UBS Santa Marta, mas 
os valores ainda não 
estão fechados.

O custo inicial para 
reforma e adequação, 
segundo a Prefeitura, 
era de R$ 86.759,53. 
Como a obra acabou 
retomada, houve ne-
cessidade de reade-
quar esse custo, que 
ficará perto de R$ 100 
mil.

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

Curso: Criatividade e Inteligências Múltiplas
Data: 18 e 19 de novembro de 2019
Horário: segunda e terça-feira, das 18h às 22h
Ministrante: José Albuquerque (Mestre em 
Inovação nas Corporações e especialista em 
Liderança e Coaching)
Inscrições até 12 de novembro de 2019

Experiência Gastronômica:
Desmistificando a Cozinha Saudável
Data: 20 de novembro de 2019
Horário: quarta-feira, das 18h30min às 
22h30min
Ministrante: Kátia Viana de Souza (Mestre e 
Professora da UCS)
Inscrições até o dia 17 de novembro de 2019

Curso: Estudos Avançados de Recursos 
Cíveis - Recurso Extraordinário
Data: 22 de novembro de 2019
Horário: sexta-feira, das 17h30min às 
19h30min
Ministrante: Moisés João Rech (Advogado e 
Mestre em Direito)
Inscrições até o dia  17 de novembro de 2019

Curso: Vegetarianismo: Conceitos,
Recomendações e Práticas na Elaboração
de Cardápios Vegetarianos
Data: 23 de novembro de 2019
Horário:sábado, das 8h às 12h e das 13h30min 
às 17h30min
Ministrante: Tereza Cristina Blasi (Mestre em 
Ciência e Tecnologia dos Alimentos)
Inscrições até o dia 17 de novembro de 2019

Curso: Legislação Trabalhista para Hotelaria
Data: 27, 28 e 29 de novembro de 2019
Horário: quarta, quinta e sexta-feira, das 
18h30min às 22h30min
Ministrante: Ariel Stopassola (Advogado e 
Conselheiro da OAB)
Inscrições até o dia 21 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

Rotary Club de
Canela inaugura placa

no centro da cidade
Na manhã de se-

gunda-feira (04), O Ro-
tary Club de Canela 
esteve na praça João 
Corrêa para presenciar 
a inauguração da placa 
da instituição.

A cerimônia de 
inauguração contou 
com a presença do 
Governador do Distri-
to 4670, o Sr. Osvaldo 
Petersen e sua esposa 
Alda; o Prefeito Cons-
tantino Orsolin e o se-
cretário de turismo e 
cultura Angelo Sanches

O presidente do 
Rotary explicou que o 
formato na placa, que é 
formada por 5 colunas, 
representam os 5 seg-
mentos da instituição. 
São elas o Kids, Interact, 
Rotaract, Rotex e Ro-
tary. As 5 colunas tam-
bém representam as 5 
avenidas de trabalho do 
Rotary, que são:

Serviços Internos - 
Se concentram em forta-
lecer os clubes. Um clube 
próspero é ancorado por 
relacionamentos sóli-
dos e planos ativos para 
o desenvolvimento do 
quadro associativo.

Serviços Profissio-
nais - Que incentivam 
os rotarianos a traba-
lhar com integridade e 
contribuir com seu co-

nhecimento para supe-
rar problemas e necessi-
dades sociais.

Serviços à Comuni-
dade - incentivam todos 
os rotarianos a encon-
trar maneiras de melho-
rar a qualidade de vida 
das pessoas localmente.

Serviços Interna-
cionais - exemplificam 
nosso alcance global na 
promoção da paz e da 
compreensão mundial. 

Apoiamos essa Ave-
nida sendo parceiros ou 
voluntários em projetos 
internacionais, usando 
os conhecimentos para 
construir parcerias de 

longo prazo para pro-
jetos sustentáveis. Por 
meio dos Subsídios Glo-
bais e de outros recursos, 
ajudamos os clubes a 
concentrar seus esforços 
humanitários nas áreas 
elegíveis para fundos 
de Subsídios Globais da 
Fundação Rotária.

Serviços à Juventu-
de - reconhecem a im-
portância de capacitar 
adolescentes e jovens 
profissionais por meio 
de programas de desen-
volvimento de lideran-
ça, como Rotaract, Inte-
ract, RYLA e Intercâmbio 
de Jovens.

Halloween beneficente
da Escola João Alfredo

Em clima de Hallo-
ween, a Escola João Alfre-
do Corrêa Pinto realizou 
uma noite do pijama, no 
final de outubro, e apro-
veitou para recolher ração 
para a Ong Amigo Bicho. 
Os alunos participantes 
foram selecionados do 6º 
ao 9º ano e levaram um 
quilo de raçaão cada.

A entrega foi feita esta 
semana, na sede da esco-
la, ao vereador Jerônimo 
Terra Rolim.
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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.

Um show de arte e
superação na Mostra
Cultural da Rodolfo 

Schlieper
O Esporte Clu-

be Serrano recebeu 
na noite de sexta-fei-
ra (1º), a 5ª edição da 
Mostra Cultural Ro-
dolfo Schlieper, tendo 
como tema central das 
apresentações artísti-
cas 'Uma escola com 

identidade ecológica'.
Pais, familiares e 

estudantes da Esco-
la de Educação Espe-
cial Rodolfo Schlieper 
– APAE participaram 
de uma noite festiva 
de confraternização, 
onde os alunos foram 
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as principais estrelas 
no palco.

O prefeito Cons-
tantino Orsolin pres-
tigiou o evento e ficou 
encantado com o ní-
vel das apresentações. 
"Temos a obrigação de 
sairmos daqui motiva-
dos e acreditando que 
nossos sonhos são pos-
síveis. Pois estes jovens 
deram um verdadeiro 
exemplo de vontade, 
dedicação e supera-

ção", comentou.
O diretora da es-

cola, Alexandra Renck, 
agradeceu o apoio 
de toda a equipe que 
participou da Mostra 
Cultural e falou sobre 
o orgulho de trabalhar 
na Escola de Educa-
ção Especial. "A nossa 
missão é especial e as 
conquistas são diárias. 
Muito obrigada pelo 
empenho de todos vo-
cês", disse Alexandra.

Com a certificação Michigan,
Colégio Marista aposta na

ampliação da Língua
Após um ano de es-

tudos acerca da melhor 
abordagem do projeto 
para sua implementa-
ção no Ensino funda-
mental – Anos Iniciais, 
o Colégio Marista Ma-
ria Imaculada, de Ca-
nela, passará a executar 
o Projeto Fly High, o 
qual, a partir da am-
pliação da carga horá-
ria de língua inglesa, 
visa capacitar os estu-
dantes para uma expo-
sição aprofundada no 
idioma.

Para Vivian Caber-
lon Nunes, vice-dire-
tora, o projeto nasce a 
partir da escuta a co-
munidade educativa 
e pela busca de uma 
educação integral de 
qualidade. "A aprendi-
zagem de uma língua 
estrangeira contribui de 
modo significativo para 
a formação integral do 
estudante, ampliando 

as possibilidades de ex-
pressão, de comunica-
ção e proporciona uma 
nova visão do mundo", 
completa a educadora.

Sabe-se o quanto 
a Língua Inglesa é fun-
damental para a comu-
nicação com o mundo, 
cada vez mais globali-
zado e conectado. Em 
face desse fenômeno, 
o domínio de outros 
idiomas significa cres-
cimento, desenvolvi-
mento e, acima de tudo, 

melhores condições de 
acompanhar as rápi-
das mudanças que vêm 
ocorrendo nesse novo 
e tecnológico contexto 
contemporâneo.

O programa de en-
sino que será adotado é 
composto de uma car-
ga horária semanal de 
5 horas, sendo assim, 
uma hora por dia, per-
mitindo, por meio de 
uma metodologia atua-
lizada, que os alunos 
interajam entre si e as 

aulas sejam baseadas 
em projetos e soluções 
de problemas, tornan-
do a sala de aula um 
ambiente de troca do 
conhecimento onde to-
dos contribuem para o 
processo de aprendiza-
do. Cabe ressaltar, que 
após dois anos de cur-
so o estudante poderá 
prestar a prova de Cer-
tificação Internacional 
de Proficiência ofereci-
do pela Michigan Uni-
versity.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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cada

Audiência pública aprova
exploração da Barragem das

Laranjeiras para geração de energia
Foi realizada na 

noite da segunda-feira 
(4) em Três Coroas uma 
audiência pública para 
discutir a utilização da 
Barragem das Laranjei-
ras, que fica no territó-
rio de Canela.

Diante do interes-
se por parte de inves-
tidores em explorar a 
produção de energia 
elétrica na estrutura 
existente, a Prefeitu-
ra de Canela está plei-
teando a concessão da 
barragem. Hoje ela per-
tence ao Estado do Rio 
Grande do Sul e está em 
situação de abandono. 
Antes disso, a pedido 
do governo estadual, foi 
realizada a audiência 
para consultar a comu-
nidade três-coroense, 
já que o objeto em dis-
cussão fica logo acima 
da divisa do seu muni-

cípio.
Para discutir o as-

sunto, foram convida-
das autoridades do le-
gislativo e do executivo 
dos dois municípios, 
representantes de en-
tidades relacionadas e 
o responsável técnico 
do projeto, o engenhei-
ro Camille Nassar. Ele 
fez um breve relato das 
características da bar-
ragem e de suas atuais 
condições. O engenhei-
ro disse que a estrutu-
ra, apesar da falta de 
manutenção, está em 
boas condições de uso. 
"A estrutura do barra-
mento é estável, porém 
está à mercê do tempo", 
explicou.

Segundo ele, a bar-
ragem deveria ser revi-
sada a cada cinco anos, 
sendo ela classificada de 
médio risco e de dano 

potencial associado 
alto. Questionado, Nas-
sar admitiu que parte de 
sua pesquisa foi empíri-
ca, com base em relato 
de pessoas que teste-
munharam a constru-
ção da barragem, pois 
não encontrou registro 
e documentos da obra. 
Após as explicações, foi 
aberto um espaço para 
os questionamentos 
e manifestações, mas 
ninguém se opôs ao 
projeto de exploração 
da barragem. As auto-
ridades que compuse-
ram a mesa também se 
mostraram favoráveis à 
iniciativa.

O procurador da 
Prefeitura de Três Co-
roas, Eduardo Keller-
mann, que também 
responde pela Secre-
taria de Planejamento 
Urbano, achou a ideia 

boa e afirmou que a 
reativação da Barragem 
das Laranjeiras será boa 
para o município.

Durante a audiên-
cia, surgiu uma infor-
mação extraoficial de 
que a Corsan também 

teria interesse na Bar-
ragem das Laranjeiras 
e que o órgão teria uma 
reunião nesta terça-
feira com a Secretaria 
Estadual do Meio Am-
biente e Infraestrutura 
para tratar do tema.

Se o Estado do Rio 
Grande do Sul for favo-
rável à utilização da es-
trutura para a geração 
de energia elétrica, ou-
tros órgãos deverão ser 
consultadas antes de o 
projeto ser executado.
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Programação do Novembro Azul começa nesta sexta
A Secretaria Municipal 

de Saúde de Canela inicia 
nesta sexta-feira (8) a pro-
gramação oficial do Novem-
bro Azul. No mês em que se 
trabalha mais intensamente 
a prevenção contra o câncer 
de próstata, palestras, testes 
rápidos, roda de conversa, 
corte de cabelo e orientações 
ganharão não só as unida-
des básicas de saúde como o 
Presídio Estadual e a empre-
sa Dauper.

Embora a programação 

esteja definida, alterações 
podem ser feitas. Isso por-
que a Secretaria pode acres-
cer atrações conforme a dis-
ponibilidade de palestrantes 
ou diante do interesse de 
empresas na realização de 
alguma atividade, a exemplo 
da indústria de biscoitos.

“É importante que os ho-
mens participem e aproveitem 
a programação para esclare-
cer dúvidas e também realizar 
exames”, orienta o secretário 
de Saúde Vilmar Santos.

Veja as atividades 
dos próximos dias:

8/11 – sexta-feira, 
às 15 horas,  no Parque 
do Lago Willibaldi Ri-
naldo Dieterich

Rústica da Acade-
mia Municipal

14/11 – quinta-
feira, às 14h30, na UBS 
do bairro Canelinha

Realização de tes-
tes rápidos (hepatites, 
sífilis e HIV)

A programação 
completa você 
confere no
Portal da Folha,
na internet.
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Canela homenageada em evento de
operadoras de turismo que reuniu as

principais empresas do mercado
Nesta semana, de 4 

a 7 de novembro, a Bra-
ztoa (Associação Brasi-
leira das Operadoras de 
Turismo) realizouem 
Canela três importantes 
eventos, a Convenção 
Braztoa 2019, Prêmio 
Braztoa de Sustentabili-
dade 2019/2020 e Seeds 
2019 (Semeando a Ex-
celência do Desenvolvi-
mento Sustentável). Du-
rante os quatro dias, as 
associadas participaram 
de reuniões de análise 
das atividades do ano, 
debates sobre o merca-
do, expectativas e pro-
jetos para 2020, além de 
conhecerem mais sobre 

a cidade.
“Estamos muito fe-

lizes de estar em Canela, 
de mostrar o melhor da 
cidade para nossos as-
sociados. Teremos uma 
programação intensa e 
produtiva nos próximos 
dias. Estaremos próxi-
mos, unidos, pensando e 
debatendo juntos os ca-
minhos a serem trilhados 
pela entidade, que são 
tão importantes e im-
pactam diretamente nos 
nossos negócios e na eco-
nomia do Brasil”, disse 
o presidente da Braztoa, 
Roberto Haro Nedelciu.

A cidade de Canela 
também foi homena-

geada no início da pre-
miação, que aconteceu 
na noite de quarta (6), 
com dois troféus, em 
uma “quebra de proto-
colo”, de acordo com 
Nedelciu. A receptivi-
dade e sustentabilida-
de dos anfitriões foram 
quesitos destaques para 
o reconhecimento e 
entrega do prêmio. Em 
contrapartida, o secre-
tário de Turismo de Ca-
nela, Ângelo Sanches, 
agradeceu a organiza-
ção do evento e presen-
teou o presidente da 
Braztoa com um produ-
to original da cidade.

Na coletiva de im-

prensa, o presidente da 
entidade não apenas 
elogiou o destino turís-
tico Canela, mas enfati-
zou que a escolha teve 

como motivo as ações 
de sustentabilidade rea-
lizadas na cidade.

O evento reuniu as 
principais operadoras 

de turismo do país que, 
em 2018, faturaram 
mais de R$ 13 bilhões 
e embarcaram 6,5 mi-
lhões de turistas.

O presidente da Braztoa, Roberto Haro Nedelciu, o prefeito
Constantino Orsolin e o secretário de Turismo Angelo Sanches
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Encantar, entreter 
e emocionar pessoas. 
Com propósitos em co-
mum, Natal Luz e Mun-
do a Vapor estão mais 
próximos nesse ano, 
tudo porque o maior 
evento natalino do Bra-
sil convidou o mais tra-
dicional parque de en-
tretenimento de Serra 
Gaúcha – que celebra 
28 anos no dia 21 de 
dezembro – para estar 
inserido na sua progra-
mação.

A Kombi da Trupe 
de Natal, tematizada 
pelo Mundo a Vapor 
trouxe, entre outros 
atrativos, um trenzinho 
e o apito do trem, que 
substitui a buzina do 
veículo que transporta 
os personagens e tam-
bém serve de camarim. 
O projeto leva a assina-

tura da cenógrafa Lua 
do Río.

As apresentações 
da Trupe de Natal acon-
tecem diariamente na 
Vila de Natal. Nos dias 
de chuva elas são reali-
zadas na Rua Coberta.

A Trupe de Natal e 
o Mundo a Vapor tam-
bém estão juntos em 
ações sociais progra-
madas para fazer valer 
cada vez mais o espírito 
de Natal, que é o de en-
volver e tocar corações 
em todos os lugares.
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Festuris aposta nas experiências para
apresentar diferentes culturas e crenças
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Na tomada de decisão 
por uma viagem e escolha 
de um destino, vários fato-
res fazem a diferença. Um 
dos principais é a experiên-
cia que proporcionam ao 
visitante. Pensando nisso e 
sempre alinhado às tendên-
cias do mercado, o Festuris 
na primeira edição de um 
novo ciclo aposta na poten-
cialização das experiências.

Um dos momentos 
mais especiais em termos 
de experiência acontece na 

abertura da feira de negó-
cios, às 13h do dia 08. Ofe-
recida pelo Espaço Tibet e 
intitulada “Tsentup: A ofe-
renda da grande lampari-
na”, a cerimônia tem início 
no portão de entrada do 
Festuris.

E as experiências não 
param por aí. Pai Pauli-
nho de Xoroquê, através do 
jogo de búzios, vê seu futu-
ro nos negócios. Já na área 
cultural, “O Chimarreiro” 
apresenta o Espaço do Chi-

marrão, com aula prática 
de como preparar o clássi-
co gaúcho além da degus-
tação, no espaço Viagem 
Pela Cultura e Costumes. O 
Garfo e Bombacha também 
retoma as raízes gaúchas 
com dança tradicionalista, 
degustação de cachaças e 
chimarrão.

O Festuris inicia hoje e 
segue até 10 de novembro, 
em Gramado. Maiores in-
formações no www.festu-
risgramado.com.

Museu Egípcio inaugura
amanhã em Canela

O Museu Egípcio, 
a mais nova atração 
turística do município 
instalada no caminho 
para o Parque Estadual 
do Caracol, será inau-
gurado oficialmente 
neste sábado (8). Se-
gundo o artista plástico 
egípcio Essam Elbattal, 
proprietário do em-
preendimento, o local 
apresenta uma visão 
ampla da história egíp-
cia, com mais de três 
milênios de civiliza-
ção, e procura contar a 
narrativa que ficou du-
rante milhares de anos 
escondida no meio das 
ruínas, sepultada nas 
areias, esquecida nas 
velhas inscrições que 
ninguém, até dois sécu-
los atrás, sabia traduzir.

"A história do An-
tigo Egito é a que mais 
chama a atenção e des-
perta o interesse dos 
historiadores, curiosos 
e estudantes de todas as 
épocas. A grandeza dos 
restos arquitetônicos, 

a riqueza encontrada 
nas pirâmides, ruínas 
e túmulos, os mistérios 
criados em torno da 

arte e das próprias cons-
truções; tudo contribui 
para que a história da 
terra dos faraós seja um 

assunto palpitante e 
atual", comenta Essam. 

O museu conta 
com um acervo que é 
o maior de América La-
tina. As peças egípcias 
são produzidas pelo 
próprio artista plástico, 
entre as quais se desta-
ca a pirâmide com mais 
de 8 metros de altura, 
com câmara mortuária 
no seu interior, am-
bientada segundo os 
antigos túmulos egíp-
cios.

Estátua na Praça
João Corrêa
Para marcar a aber-

tura do Museu Egíp-
cio na cidade, na tarde 
desta quinta-feira (7) 
Essam Elbattal, pro-
prietário do museu; 
Mohamed Elkhatib, 
cônsul comercial do 
Egito no Brasil, e Ânge-
lo Sanches, secretário 
de Turismo e Cultura, 
participaram de um ato 
de inauguração de uma 
estátua do faraó Ram-
sés II, como símbolo da 
amizade e cooperação 
entre as duas culturas.

Ramsés foi um dos 
maiores faraós que o 
Egito já teve. Governou 
por quase 67 anos, tal-
vez nenhum faraó te-
nha governado tanto. 
Foi um grande constru-
tor e um grande luta-
dor. Ficou famoso por 
causa da grande bata-
lha de Kadesh.

FOTO: RAFAEL ZIMMERMANN

Mundo a Vapor
presente na Kombi
da Trupe de Natal

FOTO: ANDRÉ FERNANDES
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Decoração
interativa do
32° Sonho de
Natal diverte
crianças e
adultos

O projeto de deco-
ração do Sonho de Na-
tal evolui a cada ano. 
Em sua 32ª edição, a 
ornamentação de Ca-
nela foi inspirada no 
verbo construir, com o 
objetivo de remeter aos 
moradores e visitantes 
a sensação de estarem 
em uma Fábrica de So-
nhos. O universo lúdico 
criado a partir da deco-
ração inicia nos acessos 
da cidade e segue pelas 
principais vias centrais. 
Duendes, bonecos de 
neve e Papais Noéis � -
xados nos canteiros 
centrais de acesso à 
Canela formam um di-

versi� cado corredor de 
boas-vindas aos visitan-
tes.

Pelas ruas, elemen-
tos interativos encan-
tam e proporcionam 
um ambiente colorido, 
de alegria e de brin-
cadeiras. A praça João 
Corrêa foi transformada 
em um parque infantil, 
com grande quantida-
de de brinquedos, cai-
xas de presentes, tre-
nó do papai noel e até 
mesmo neve arti� cial. 
"Os elementos interati-
vos fazem a alegria das 
crianças e encantam 
os adultos", destaca o 
secretário de Turismo, 

Ângelo Sanches.
O Parque do Lago 

foi outro ponto que re-
cebeu uma decoração 
especial, deixando o 
espaço de entreteni-
mento ainda mais atra-
tivo. Os 66 pinheirinhos 
instalados ao longo da 
avenida Júlio de Casti-
lhos e decorados pela 
comunidade são outro 
atrativo do Sonho de 
Natal. No entanto, Ca-
nela não está enfeitada 
somente durante o dia. 
A decoração noturna 
chama a atenção pelo 
seu diferencial. Balões, 
lenços e bolas ilumina-
das somam-se com mi-

lhares de lâmpadas de 
led � xadas em árvores 
e pinheiros de Natal, 
causando um impac-
to visual que encanta e 
emociona. "Canela está 
colorida durante o dia e 
iluminada à noite", frisa 
Sanches.

O diretor artístico 
do 32º Sonho de Natal, 
Elias da Rosa, refor-
ça que a decoração foi 
concebida para resgatar 
a memória afetiva das 
pessoas. "As caixas de 
presentes na decoração 
são para simbolizar que 
a cidade está presen-
teando as pessoas", ex-
plica Rosa.
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Tannenbaumfest
integra comunidade 

e turistas na
principal Avenida 

de Gramado
O Tannenbaum-

fest, a festa dos pinhei-
rinhos do Natal Luz, é 
um evento que sempre 
integrou a comunidade 
gramadense e visitantes 
ao longo da principal 
Avenida de Gramado, a 
Borges de Medeiros.

Muita luz, enfeites, 
energia positiva e con-
fraternização tomaram 
conta da Avenida no � -
nal da tarde do domin-
go (03), com participa-
ção especial da Trupe 
de Natal e banda típica. 

Entre os participantes 
pode-se encontrar em-
presas e familias que 
estão presentes desde o 
início do Tannenbaum-
fest e muitas novas. 
Foram decorados pela 
comunidade 55 pinhei-
rinhos.

A decoração do 
Tannenbaumfest per-
manece na Avenida 
Borges de Medeiros 
até o dia 12 de janeiro 
de 2020 quando encer-
ra o Natal Luz de Gra-
mado.

FOTO: CLEITON THIELE

Show de cães adestrados
no parque do lago

Neste sábado (9), a partir das 16h, a Agroanimal, em 
parceria com a distribuidora Várzea, oferecem um grande 
show com Roger Barros e seus incríveis cachorros adestra-
dos, no Parque do Lago.

Haverá distribuição de brindes, amostras e divulgação 
das melhores rações do mercado pet. O evento é gratuito.
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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) ::

6 meses de fofura da Sarah

10 meses dessa fofura, Isabela Guedes!

Todo o charme de Christopher, de 5 anos

Érica Thayná de 5 anos visitando
o Lago Negro em Gramado

Newborn de 12 dias do Felipe

Yanne Almeida 
vai completar seu 
primeiro aninho 

neste mês!

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: OLGA FACHIN FOTOS

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO
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Começa 14º Festival 
de Papais Noéis

em Gramado
Dezenas de Papais 

Noéis surpreenderam 
os visitantes ao chega-
rem em massa à Aldeia 
do Papai Noel na ma-
nhã de ontem (06).

Eles vem de todas 
as regiões do Brasil para 

participar do festival 
que já se tornou tradi-
cional na serra gaúcha. 
Durante os próximos 
dois dias, participam 
de brincadeiras, jogos e 
aulas de Linguagem dos 
Sinais.

FOTO: DIVULGAÇÃO

“The Beatles Cantam
no Natal” no final de
semana do Natal Luz
O show “The Beatles 

Cantam no Natal” que 
será apresentado no sá-
bado, dia 09, no palco 
da Rua Coberta, às 19h. 
A banda Four Beatles faz 
uma réplica estilizada 
do palco do Cavern Club 
e quatro bonecos gigan-
tes dos Beatles que farão 
parte do cenário.

Participação ainda 
de dez adolescentes do 
Projeto Social “Muda 
Vida” de Camaquã na 
coreografia de uma das 
músicas do espetáculo 
será outra atração pro-
metida para a noite de 
sábado. O show é uma 
das atrações gratuitas 
do Natal Luz.
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60 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

O mais novo espaço na Estação Campus de Canella, o Lá Estacion foi inaugurado
e na ocasião, a nona Lucila foi homenageada. Na foto, o prestígio da família no
evento: Adriana Rambo, Carlos Moraes, Leandro, vó Lucila Camilo e Luana Moraes.

Débora Tristão, Diego André Eifer e
Guilherme Neto, em recente evento

promovido pela Intelimagem, no Hotel
Cercano com palestra do Dr Diego André

Eifer, que abordou a temática relacionada 
à neurorradiologia. O evento foi promovido 

para discutir e esclarecer dúvidas sobre
Diagnóstico Diferencial de Demência.  

FOTO: SÉRGIO AZEVEDO

O organizador de eventos Gilmar Júnior 
esteve a frente de mais um casamento no 
Hotel Ritta Hoppner, desta vez, realizando 
o cerimonial do casal Priscielli Carraro e 

Thames Kist.

FOTO: JÚNIOR ALM

O Conselho Municipal de Turismo em Gramado (Comtur) ofereceu a palestra 
“Excelência no Mercado de Luxo - rentabilidade garantida”,  no Hotel Saint

Andrews, ministrada por Paulo Chiele que possui mais de 25 anos de atuação 
em Comércio Internacional e com vários MBAs sobre o mercado de luxo.

O casal de sócios, Adriana Rambo
e Leandro Oliveira, brindaram o

sucesso ao novo empreendimento.

FOTO: SÉRGIO AZEVEDO

Tatiana Peruso, Executiva comercial Ricex
importadora do Queijo Piave e Prosecco

Valdo Oro no Brasil ao lado de Alberto Ecker, 
Executivo Abrasel Hortênsias, em noite que

o tema “Descobrindo Queijo Piave D.O.P
Mezzamo e o Prosecco Valdo Oro” foi
apresentado, no Grande Hotel Canela.

FOTO: DIVULGAÇÃO



Sexta-feira, 1 de novembro de 201912 EMPREENDEDORISMO www.portaldafolha.com.br

Brilho da Serra Turismo inicia novo
ciclo com foco em sua maior estrela: você!

AGÊNCIA ESTÁ DE CASA NOVA E COM NOVAS OPÇÕES DE VIAGENS PARA 2020

A agência de viagens Brilho da Serra Turismo 
está cheia de motivos para comemorar. De casa 
nova, pensada para receber seus clientes e amigos 
com conforto e espaços exclusivos para uma boa 
conversa e até mesmo comemorações, quer cada 
vez mais fortalecer o slogan que compõe sua nova 
identidade visual: “nossa estrela maior é você”!

Segundo Everson Boeira Weber, o terceiro 
ciclo da empresa se inicia com a aquisição da sede 
própria. “Esta conquista, após 26 anos de empresa, 
vem reforçar vínculos e aprimorar os serviços em 
todas as etapas, desde o planejamento de uma via-
gem até a divulgação dos destinos, temos até um 
espaço para momentos mais informais para um 
cafezinho e até comemorar o fechamento de uma 
viagem, tão importante para a agência quanto 
para o cliente, as vezes a realização de um sonho”, 
diz Everson.

Para Evandro Boeira Weber, o novo espaço 
une modernidade, privacidade e tecnologia, “para 
dar ao nosso cliente o melhor atendimento possí-
vel. Foram muitos anos de dedicação e trabalho 
que levaram a conquista da credibilidade de nossos 
serviços. Estamos todos muito felizes”!

Nesta nova etapa, a agência oferece experiên-
cia em turismo e muitas novidades, com roteiros 
rodoviários, nacionais e internacionais, sejam eles 
planejados especialmente para você ou em grupos 
exclusivos e privativos, sempre com acompanha-
meto dos proprietários.

Além da confiança de 26 anos de agência, a 
empresa conta com a parceria das melhores opera-
dores de turismo, como a Uneworld, Orinter e RCA 
para proporcionar uma experiência inesquecível.

CONFIRA UMA
LINHA DO TEMPO
COM ALGUNS
MARCOS
HISTÓRICOS
DA BRILHO DA
SERRA TURISMO
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Confira a programação
de viagens para 2020:
Mês Destino
Março Itapema – Sol e Mar
Abril Resort Thermas de Olímpia/SP
Maio Arquipélago de Cabo Verde 

(novidade)
Junho Alemanha e cruzeiro pelo 

Leste Europeu
Julho Fazzenda Parque Hotel
Agosto Caldas Novas e Pai Eterno
Setembro Termas de Machadinho
Outubro Egito e Terra Santa
Novembro Termas de Itá

Venha conhecer nosso novo espaço, na Rua Borges
de Medeiros, 560 – sala 103 – Centro, Canela

Fone: (54) 3282-1637 | 3282-4036

Everson, Arlete e Evandro Boeira Weber,
à frente da Brilho da Serra Turismo

Confira alguns de nossos parceiros.
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Eliara e Guilherme à
espera de Miguel!!!

Manuela e Thomas arrasando
no ensaio de Slime

Isis com tanta beleza no seus ensaio de 4 meses
Isabella De Abreu Damasceno

Ensaio da Mini Diva Helena com 6 meses

Manuela Schutz completou oito aninhos
no dia 13 de outubro e comemorou com a

família e amigos no Planeta Golden

FOTO: GABI THEISEN

FOTO: GABI THEISEN

FOTO: GABI THEISENFOTO: GABI THEISEN

FOTO: CANELA FOTO E ARTE

FOTO: JÊNIFER LAUFFER
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 64

CD
RISCOPAIS
ENTERROPU
GIROSRALI

ILAMAÇONS
HANDEBOLBET

AROSTOMA
DASCOAS

GUAPOATE
BALEMODERNO

RIGOROAR
TECOBURITI

DERAIRNS
COLTCHAT

PEDIATRAS

"Eu, (?)",
filme sci-

fi com
Will Smith

Competição
automobi-
lística de 
resistência

Instituto de
Logística
da Aero-
náutica

Membros
de certa

sociedade
secreta

Esporte do
niteroien-
se Bruno

Souza

Relação
do sovina

com
dinheiro

Conteúdo
textual

Em (?):
distraído

(pop.)

Silvia da
Suécia

Tiro de
pistola
(gíria)

Palmeira
de frutos
amarelos 

Nélson
Sargento,
sambista
carioca

Departa-
mento de 

Estradas de
Rodagem

Forma de 
comunica-
ção como o
Messenger

Médicos
como
Zilda
Arns

Apostar, 
em inglês
Sapo, em

inglês
"Bem fei-
to!" (pop.)
100, em
romanos

Base (fig.)

Reação à
imundície

Naquele
lugar

iPad (?),
tablet

Potro, 
em inglês

Próton
(símbolo)

Dureza

Arte de
Deborah
Colker

Contém os fatores da
heredita-
riedade
(Gen.)

Conceito
da

Filosofia

Remar,
em inglês
Terra de
Abraão

A Garota de (?): 
Helô Pinheiro

Inimigos na
Guerra Civil

America-
na (Hist.)

Habitat 
do ácaro

Espinha (?),
sustentáculo (fig.)

Instrumento para
estudo de fotografias

astronômicas
A Lucerne, em "Tem-
po de A-

mar" (TV)

Indicador
de nações 
emergentes
analisado
por inves-

tidores

Voltas

Cara de (?):
fisionomia

triste

Suporte
do pneu

Bonito, em
espanhol

3/air — bet — oar. 4/chat — colt — toad. 5/guapo. 6/buriti. 8/handebol.

Foi só uma
travessura,
mas, já mudei
de ideia.

EDITAL DE LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, JUCERGS Nº 300 E 
FARSUL Nº 497 OU SUA PREPOSTA, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO EXMO. SR. 
DR. MM. JUIZ ADAIR JOÃO MAGNAGUAGNO  DA 2º VARA DO TRABALHO DE GRAMA-
DO - RS. PROCESSO Nº: 0000739-31.2012.5.04.0352; AUTOR: CAMILA RABER BENET-
TI, EVELIN FRANCIELLI BRESOLIM, NUBIA FERREIRA DO PRA, MARIA REJANE RABER  
RÉU: EDELTRAUT BLANKENBURG - ME. TORNA PÚBLICO ATRAVÉS DO PRESENTE EDITAL QUE 
PROCEDERÁ À VENDA EM PÚBLICO, NA MODALIDADE ONLINE VIA WEBSITE WWW.ALEXSANDROLEI-
LOES.COM.BR SERÁ REALIZADA NA FORMA DAS SEGUINTES LEIS: CLT ART. 888, IN39-TST ART. 3 INCI-
SO XX, LEI Nº 6.830/1980, ART. 22 E SEGUINTES E CONFORME PREVISTO NOS ARTIGOS 891 E 895 DO 
NCPC, DECRETO 21981/32 PROFISSÃO LEILOEIRO, LEI 4.021 LEILOEIRO RURAL, LEI Nº 13.138 LEILÃO 
ONLINE, E LEI Nº 5.172/1966 ART. 130 CTN.  DO SEGUINTE, IMÓVEL: FRAÇÃO IDEAL, EQUIVALENTE À 
11,11%, DO IMÓVEL MATRÍCULA Nº 5.802, LIVRO Nº 2, REGISTRO GERAL, DO C.R.I. DA COMARCA DE 
NOVA PETRÓPOLIS, PERTENCENTE À EXECUTADA EDELTRAUT BLANKENBURG, LOCALIZADO EM 
LINHA ARARIPE, ZONA RURAL DESSE DISTRITO, COM A ÁREA DE SEIS E MEIO HECTARES (6,5HAS), 
COM AS SEGUINTES CONFRONTAÇÕES: AO NORTE, COM TERRAS DA VIÚVA LINDA STREY; AO SUL, 
COM DITAS DE HERBERT WAZLAWICK; AO LESTE COM A ESTRADA ESTADUAL E TERRAS DE OSCAR 
SCHENKEL E ALFONSO GRINGS. GRAVAMES: R.13-5.802, USUFRUTO VTALÍCIO EM FAVOR DE SONIA 
WEIMER; R.19-5.802, PENHORA PROC. 00004861220135040351; R.20-5.802, PENHORA PROC. 0000739-
31.2012.5.04.0352; R.21-5.802, PENHORA PROC. 00006778820125040352; R.22-5.802, PENHORA PROC. 
00002222620125040352; R.23-5.802, PENHORA PROC. 00007401620125040352.  INFORMAÇÕES OBTI-
DAS POR MATRÍCULA JUNTADA AO PROCESSO DATADA DE 13/03/2015. 1º LEILÃO: 22/11/2019, às 14 
horas, igual ou superior Avaliação: R$ 70.000,00 (setenta mil reais); 2º LEILÃO: 02/12/2019, às 14 horas, 
maior oferta, igual ou superior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). LOCAL/INFORMAÇÕES: WE-
BSITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO COMPLETO 
PARA LANCES ONLINE, COM ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO LEILÃO PRESENCIAL. O 2º LEILÃO 
SOMENTE SERÁ REALIZADO SE NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO NO 1º LEILÃO. CASO NÃO HAJA EXPE-
DIENTE NAS DATAS DESIGNADAS, O LEILÃO REALIZAR-SE-Á NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, 
NO MESMO LOCAL E HORÁRIO. O INTERESSADO EM ADQUIRIR O BEM PENHORADO EM PRESTA-
ÇÕES DEVERÁ APRESENTAR, POR ESCRITO, ANTES DO INÍCIO DO PRIMEIRO LEILÃO, PROPOSTA DE 
AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO E ANTES DO INÍCIO DO SEGUNDO 
LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR QUE NÃO SEJA CONSIDERADO VIL (50% DO 
VALOR DE AVALIAÇÃO). O PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO/COMISSÃO DO LEILOEIRO DEVERÁ SER 
EFETUADO À VISTA, EXCLUSIVAMENTE EM CHEQUE, ESTE EMITIDO PELO COMPRADOR/ARREMA-
TANTE, MAIS 10% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE 
O PAGAMENTO DO ITBI E DEMAIS DESPESAS DE TRANSCRIÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MA-
TRÍCULA ATUALIZADA. FICA INTIMADO POR ESTE EDITAL DE LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, O DE-
VEDOR EDELTRAUT BLANKENBURG - ME, O SENHORIO DE DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE BEM 
INDIVISÍVEL DO QUAL TENHA SIDO PENHORADA FRAÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁRIO, O CREDOR COM 
GARANTIA REAL OU COM PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA QUE NÃO SEJA DE QUALQUER 
MODO PARTE NA EXECUÇÃO, COMO PREVÊ O ART. 889, II, III E V DO CPC. INFORMAÇÕES: PELO 
EDITAL COMPLETO NO SITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR, PELO E-MAIL ALEXSANDROLEI-
LOES@HOTMAIL.COM E PELO TELEFONE: (54) 99711.3411.

Trânsito em meia pista na
estrada que liga as localidades

Canastra e Passo do Loro
A Prefeitura de Ca-

nela pede muita aten-
ção aos motoristas que 
trafegam na estrada 
que liga as localidades 
Canastra e Passo do 
Loro. Devido a chuva 
intensa que atinge a re-
gião, nesta quarta-feira 
(7) ocorreu uma queda 

de barreira e a estrada 
está liberada parcial-
mente em um trecho, 
com fluxo ocorren-
do somente em meia 
pista. A Secretaria de 
Obras, Serviços Ur-
banos e Agricultura já 
sinalizou o local para 
alertar os motoristas e 

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

está proibido o trânsito 
de caminhões na estra-
da.

BLISS EMPREENDIMENTOS 
LTDA • 21.649.685/0001-71

Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Trânsito e 
Urbanismo de Canela a Licença Prévia, 
para a construção de Casas geminadas 
para uso residencial, na Rua João Bal-
dasso esquina com a Rua Nilo Eugênio 
Zanatta, bairro Vila Luiza, Canela/RS.  
Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
(54) 3282.6625

ELTON JOEL FRANZEN
301.086.590-20

Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Trânsito e 
Urbanismo de Canela a Licença Prévia, 
para a atividade de Prédio Residencial plu-
rifamiliar/comercial, na Rua João Pessoa, 
n°285, Centro, Canela/RS. Não foi deter-
minado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

(54) 3282.6625
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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

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.

• Sala comercial, com 210 m². Ótima localização, fácil
acesso, excelente para o comércio. Entrega prevista para 
ABRIL/2020. Localizadas na Rua Dona Carlinda, Centro.

Aluguel R$8.500,00 mais taxas.

• Casa Sobrado nº 03, com 03 dormitórios, banheiro, lavabo, 
lareira, sala e cozinha conjugadas, área de serviço, garagem
e mais 02 vagas cobertas para carro, espera para calefação e
split, portão eletrônico. Localizada na Rua Primeiro de Janeiro 
esquina com Rua Santalício Rodrigues da Silva, nº 570, São

José. Aluguel R$1.700,00 mais taxas (aceita propostas).

• Casa mista nº 245, mobiliada sob medida, com 130m², 02 
dormitórios (02 suítes, 01 com sacada e closet), hall de entrada, 

sala de estar, sala de jantar, bar, escritório, cozinha, área de
serviço, garagem para 03 carros com churrasqueira, banheiro, 
lavabo, cozinha, área de serviço, pátio cercado, jardim, portão

eletrônico e monitoramento.  Localizada  na Avenida das
Américas, Palace Hotel. Aluguel R$2.800,00 mais taxas.

PJ PROJETOS • PPCI 
- CERTIFICADO DE 
LICENCIAMENTO DO 
CORPO DE BOMBEIROS 
(CLCB)-MEDIÇÃO-OR-
ÇAMENTOS-PLANTAS 
BAIXAS EM GERAL. 
Pedro Jimenez Júnior. 
(51) 99586-8026

Salas comerciais, com 
80 m² cada. Ótima 
localização, fácil acesso, 
excelente para o comér-
cio. Entrega prevista 
para ABRIL/2020. 
Localizadas na Rua Dona 
Carlinda, Centro. Aluguel 
R$6.000,00 + taxas

Sala comercial, com 100 
m². Ótima localização, fá-
cil acesso, excelente para 
o comércio. Entrega pre-
vista para ABRIL/2020. 
Localizadas na Rua Dona 
Carlinda, Centro. Aluguel 
R$5.000,00 mais taxas.
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Alguns desafios podem trazer um 
certo cansaço ou sensação de desâ-
nimo. Você não precisa dar conta 
de tudo. Trocar, conversar sobre as 
angústias e ouvir novas ideias pode 
ser o que está faltando para con-
quistar seus objetivos. Não desista.

Talvez você não possa contar com 
qualquer pessoa nesse momento. E 
seu desafio maior pode estar justa-
mente na necessidade de seguir em 
frente por si mesmo. É hora de sair 
da rotina, de ser mais criativo. As 
conversas ganham profundidade e 
pode ser um ótimo momento para 
retomar contatos e assuntos.

É importante rever a rotina e a vida, 
tente se organizar melhor, buscar 
resultados mais concretos. Podem 
surgir oportunidades no horizonte 
e a semana é ótima para planejar o 
futuro, incluindo coisas de trabalho, 
viagens e estudos.

Bons dias para mudar, siga em 
frente com mais coragem e ousadia. 
Um bom momento para conversas 
mais íntimas em suas relações, que 
visem resolver velhas pendências ou 
planejar o futuro. A vida social pode 
se intensificar, trazendo contatos, 
oportunidades e inspiração.

A semana promete encontros 
importantes. Assuntos do passado 
podem ser retomados e você pode 
reencontrar alguém importante. 
Não tenha medo de se abrir para 
novas experiências. Escute atenta-
mente o que os outros te falam.

É importante rever conceitos, ideias, 
valores e padrões. A vida está dando 
uma ótima oportunidade de mudar 
alguma coisa. É hora de retomar 
contatos e de tirar velhos projetos da 
gaveta. Semana super importante 
para os assuntos de trabalho e para os 
cuidados com a sua saúde.

O céu da semana é divertido, traz 
encontros agradáveis, oportuni-
dades afetivas. Foco no que é bom 
para você e pode se colocar em pri-
meiro lugar. É hora de se posicionar 
a partir dos seus valores e desejos, 
para isso, é bom saber o que é prio-
ridade neste momento.

É bom aproveitar essa fase para 
repensar seus valores e ideias. O 
céu está bastante intenso para você, 
nesta semana que também traz de-
safios, obstáculos e a necessidade de 
provar sua resistência e resiliência. 
Assuntos familiares e do passado 
pedem atenção extra.

Olhe para dentro, resolva pendências 
do passado. Pense no que aconteceu 
antes e não repita erros. Resgate 
sonhos, projetos, ideias antigas e faça 
acontecer. As conversas trazem inspi-
ração e criatividade para que isso se 
torne mais fácil. Boa semana para au-
toconhecimento e questões espirituais.

Um ótimo momento para estar com 
seus amigos. O céu também é bom 
para fazer planos para o futuro, 
priorizando o que de fato importa. 
Que tal resgatar um velho sonho ou 
projeto para que agora ele possa se 
realizar? 

São dias bem importantes, hora de se 
cuidar. Os assuntos de trabalho ga-
nham destaque e você pode retomar 
um projeto super importante, agora, 
com mais recursos para que isso se 
realize. Mas é importante dar um 
passo de cada vez, para não dar um 
passo em falso.

Um velho sonho ou projeto pode ser 
retomado com força total, isso pode 
incluir alguma questão de traba-
lho, mas é especialmente provável 
que tenha a ver com um curso ou 
viagem. É hora de olhar para dentro 
em busca de respostas. Semana 
favorável ao autoconhecimento.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6224 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, autôno-
mo, solteiro, domiciliado e residente na Rua Egídio 
Michaelsen, nº 275, Casa 02, Loteamento Chacrão, 
nesta Cidade e CARINE GUZZO RIES, natural deste 
Estado, nascida nesta Cidade, autônoma, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Egídio Michaelsen, 
nº 275, Casa 02, Loteamento Chacrão, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma 
da lei.

Canela, 04 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6225 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: LEONARDO DOS SANTOS, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Novo 
Hamburgo, cozinheiro, solteiro, domiciliado e resi-
dente na Rua Jacques Brierre, nº 118, Bairro Pálace 
Hotel, nesta Cidade e MAIARA APARECIDA SIL-
VEIRA MACHADO, natural deste Estado, nascida na 
Cidade de Taquara, vendedora, solteira, domiciliada 
e residente na Rua Jacques Brierre, nº 118, Bairro 
Pálace Hotel, nesta Cidade. Quem conhecer impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 05 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

*Comunicamos o falecimento do Sr Aldemir 
Assunção Vargas, aos 38 anos, residente na cidade 
de Canela. Deixa a esposa Eliana e o filho Kenny. 
Seu corpo foi velado na capela 02 do Centro, e o 
sepultamento dia 31/10/2019 ás 17:00 no
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento da Sra Eva Rodri-
gues dos Santos, aos 58 anos, residente na cidade 
de Canela. Deixa o esposo José Nilson e os filhos 
Rosmar e Maicon. Seu corpo foi velado na capela 
02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucá-
rias, e o sepultamento dia 21/10/2019 ás 10:00 no 
Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento de Felipe da Silva 
Machado, aos 20 anos, residente na cidade de 
Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do São 
Lucas, e o sepultamento dia 29/10/2019 ás 10:30 
no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento de Marlise de 
Fátima Palhano Pereira, aos 20 anos, residente na 
cidade de Canela. Deixa o filho Daniel. Seu corpo 
foi velado na capela 02 do São Lucas, e o sepul-
tamento dia 28/10/2019 ás 09:00 no Cemitério 
Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra Neusa de 
Oliveira, aos 67 anos, residente na cidade de 
Canela. Deixa o esposo Antônio e os filhos Arlin-
do, Miguel, Tatiana, Aridiana, Pedro Fernando, 
Suelen Linkon e Juarez. Seu corpo foi velado na 
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias, e o sepultamento dia 26/10/2019 ás 
10:00 no Cemitério Municipal de Canela.

> Edital de Casamento nº 6226 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: CRISTIANO DE AGUIAR BITEN-
COURT, natural deste Estado, nascido na Cidade de 
Gramado, projetista mecânico, solteiro, domiciliado 
e residente na Rua Willy Dienstmann, nº 198, Centro, 
nesta Cidade e MAIANE IOLÂNIA FURTADO, natu-
ral deste Estado, nascida na Cidade de Montenegro, 
analista comercial, solteira, domiciliada e residente 
na Rua Willy Dienstmann, nº 198, Centro, nesta Ci-
dade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 06 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6222 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: MAICON TAFAREL VAZ DOMIN-
GOS, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, mi-
cro empresário, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua Adalberto Wortmann, nº 355, Bairro São Lucas, 
nesta Cidade e TIFFANI BORGES NASCIMENTO, 
natural deste Estado, nascida nesta Cidade, estu-
dante, solteira, domiciliada e residente na Rua Aveni-
da Cônego João Marchesi, nº 2141, Bairro Jardim das 
Fontes, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 01 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6223 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: JEISON KROTH DE OLIVEI-
RA, natural deste Estado, nascido na Cidade de 
Novo Hamburgo, carteiro, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Homero Pacheco, nº 990, Bairro 
Ulisses de Abreu, nesta Cidade e JANAÍNA BENET-
TI MAYER, natural deste Estado, nascida nesta Ci-
dade, comerciante, solteira, domiciliada e residente 
na Rua Homero Pacheco, nº 990, Bairro Ulisses de 
Abreu, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 04 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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Antes do Bar goleia Femme e
garante o título do Futsal Feminino

Na última sexta-
feira (01), foi disputada 
a partida final do Cam-
peonato Municipal de 
Futsal Feminino. Na 
primeira partida da fase 
final, o Femme venceu a 
partida, levando a van-
tagem no empate.

Na partida decisiva, 
a vantagem não foi su-
ficiente, o Antes do Bar 
foi pra cima das adver-
sárias e mostrou um fu-
tebol avassalador.

No tempo regula-
mentar, o Antes do Bar 
aplicou um elástico 6 
x 1, placar que levou a 
partida para a prorroga-
ção.

Os gols da vitória 
foram anotados para 
Larissa (2) e Gabriela 

(4). Luciane diminuiu 
para o Femme.

Com a partida se 
encaminhando para o 
tempo extra, a vanta-
gem do empate trocou 
de lado, por terminar 
em melhor posição na 
tabela geral, o Antes do 
Bar tinha a vantagem do 
empate.

E foi o que aconte-
ceu, as duas equipes se 
esforçaram ao máximo 
nos minutos finais da 
competição, mas ne-
nhuma bola balançou 
o barbante do fundo do 
gol, resultando em um 0 
x 0.

Após o apito final, o 
Antes do Bar comemo-
rou bastante o título da 
competição.

Campeão – Antes do Bar

Vice-Campeão – Femme 3º Lugar – Donna F.F.

4º Lugar – Athléticas

Defesa Menos
Vazada – Donna F.F.

Destaque da
Final – Gabriela – 

Antes do Bar 

Destaque do
Campeonato –
Larissa –
Antes do Bar Disciplina – Athléticas

Goleadora – Julia – 
BlackOut

Melhor Treinador – Éverson 
– Antes do Bar 

Revelação do
Campeonato – Milene 
Ramos – Athléticas 
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, OU SUA PREPOSTA, DEVIDAMENTE 
AUTORIZADOS PELO EXMO. SR. DR. EXMO. SR. DR. CARLOS EDUARDO LIMA PINTO, MM. JUIZ DE 
DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS. PROCESSO Nº:  06611400023152; 
NATUREZA: EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO; EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO 
DE PAULA; EXECUTADO(S): PAULO JOSÉ PRESTES PINTO TORNA PÚBLICO ATRAVÉS DO PRESEN-
TE EDITAL QUE PROCEDERÁ À VENDA EM PÚBLICO, NA MODALIDADE LEILÃO ONLINE VIA WEB-
SITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ REALIZADA NA FORMA DAS SEGUINTES LEIS: 
LEI Nº 13.105/2015 NCPC EM SEUS ARTIGOS 879 A 903, LEI 6.830 EXECUÇÃO FISCAL, DECRETO 
21981/32 PROFISSÃO LEILOEIRO, LEI 4.021 LEILOEIRO RURAL, LEI Nº 13.138 LEILÃO ONLINE, E LEI 
Nº 5.172/1966 ART. 130 CTN, DO SEGUINTE, IMÓVEL: UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 767,50M² 
(SETECENTOS E SESSENTA E SETE METROS E CINQUENTA DECÍMETROS QUADRADOS), SITUADO 
NESTA CIDADE, CONSTITUÍDO PELO LOTE Nº 01 DO FRACIONAMENTO APROVADO PELA PREFEITU-
RA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 087/2005 DE 04/02/2005,COM AS SEGUINTES CONFRON-
TAÇÕES: PELA FRENTE, AO SUL, COM A RUA BARÃO DE SANTO ÂNGELO, ONDE MEDE 10,00M (DEZ 
METROS); PELOS FUNDOS, AO NORTE, COM TERRENOS DE PROPRIEDADE DE ALMIRO DA ROSA TEI-
XEIRA ONDE MEDE 10,00 (DEZ METROS), POR UM LADO, AO LESTE, COM O LOTE Nº 02 ONDE MEDE 
76,75M (SETENTA E SEIS METROS E SETENTA E CINDO CENTÍMETROS); E PELO OUTRO LADO, A 
OESTE, COM OS LOTES Nº 01, 02, 03, 04, 05 E 06, ONDE MEDE 76,75M (SETENTA E SEIS METROS E SE-
TENTA E CINDO CENTÍMETROS). O LOTE DESCRITO DISTA 30,00M (TRINTA METROS) DO ALINHAMEN-
TO COM A RUA CARLOS BARBOSA. REGISTRO ANTERIOR: CONSTANTES DA MATRÍCULA Nº 20.858.  
ÔNUS E GRAVAMES: R.1/20.859 HIPOTECA; AV.2/20.859 PROCESSO Nº 066/1.06.0000579-6; R.3/20.859 
PENHORA, PROCESSO Nº 066/1.09.0001249-6; R.4/20.859 PENHORA, PROCESSO Nº 066/1.14.0002315-
2. MATRÍCULA Nº 20.859 OBTIDA NO PROCESSO, DATADA DE 19/07/2018. 1º LEILÃO: 19/11/2019, ÀS 
14 HORAS, IGUAL OU SUPERIOR AVALIAÇÃO: R$ 130.000,00 (CENTO E TRINTA MIL REAIS); 2º LEILÃO: 
29/11/2019, ÀS 14 HORAS, MAIOR OFERTA, IGUAL OU SUPERIOR A R$ 78.000,00 (SETENTA E OITO MIL 
REAIS). LOCAL/INFORMAÇÕES: WEBSITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ OBRIGATÓ-
RIO O CADASTRAMENTO COMPLETO PARA LANCES ONLINE, COM ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA 
DO LEILÃO PRESENCIAL. O 2º LEILÃO SOMENTE SERÁ REALIZADO SE NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO 
NO 1º LEILÃO. CASO NÃO HAJA EXPEDIENTE NAS DATAS DESIGNADAS, O LEILÃO REALIZAR-SE-Á NO 
PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, NO MESMO LOCAL E HORÁRIO. O INTERESSADO EM ADQUIRIR 
O BEM PENHORADO EM PRESTAÇÕES DEVERÁ APRESENTAR, POR ESCRITO, ANTES DO INÍCIO DO 
PRIMEIRO LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO 
E ANTES DO INÍCIO DO SEGUNDO LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR QUE 
NÃO SEJA CONSIDERADO VIL (60% DO VALOR DE AVALIAÇÃO). O PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO/
COMISSÃO DO LEILOEIRO DEVERÁ SER EFETUADO À VISTA, EXCLUSIVAMENTE EM CHEQUE, ESTE 
EMITIDO PELO COMPRADOR/ARREMATANTE, MAIS 10% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO. É DE INTEIRA 
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE O PAGAMENTO DO ITBI E DEMAIS DESPESAS DE TRANSCRI-
ÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATRÍCULA ATUALIZADA. FICA INTIMADO POR ESTE EDITAL DE 
LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, O DEVEDOR PAULO JOSÉ PRESTES PINTO, O SENHORIO DE DIREITO 
O CO-PROPRIETÁRIO DE BEM INDIVISÍVEL DO QUAL TENHA SIDO PENHORADA FRAÇÃO IDEAL, O 
USUFRUTUÁRIO, O CREDOR COM GARANTIA REAL OU COM PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA 
QUE NÃO SEJA DE QUALQUER MODO PARTE NA EXECUÇÃO, COMO PREVÊ O ART. 889, II, III E V DO 
CPC. INFORMAÇÕES: PELO EDITAL COMPLETO NO SITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR, PELO 
E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOTMAIL.COM E PELO TELEFONE: (54) 99711.3411.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E INTIMAÇÃO

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

As duas partidas da
semifinal da Primeira

Divisão de Futsal
terminam empatadas

Na última quarta-feira (06), foi 
disputada a primeira ronda da fase 
semifinal da Primeira Divisão do 
Campeonato Municipal de Futsal. 
Abrindo as disputas, Oito e Meia e 
Bola 8 fizeram um grande enfrenta-
mento. É a primeira vez no torneio 
que o Bola 8 não consegue vencer.

A partida terminou empatada em 
4 x 4, Danrlei (3) e Espoleta (1) mar-

caram para o Oito e Meia, os gols do 
Bola 8 foram de Diego (2) e Felipe (2).

A outra partida da semifinal tam-
bém terminou empatada, Mercado 
Tiririca e Tequila (foto) finalizaram 
a partida em 2 x 2. Thales e Alisson 
marcaram para o Tiririca, Marcelo e 
Max para o Tequila.

As partidas de volta acontecem 
na próxima quarta-feira (13).
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Na noite de quin-
ta-feira (07), foi dispu-
tada a primeira ronda 
da fase semifinal do 
Campeonato Munici-
pal de Futsal Master. 
As quatro equipes fi-
zeram boa campanha 
durante a fase de gru-
pos, deixando a fase 

semifinal ainda mais 
equilibrada.

Os confrontos fo-
ram entre Mercado 
Tiririca, que terminou 
a fase classificatória 
na 4ª posição, contra 
o Rede Encantos, que 
liderou a fase de gru-
pos. O outro embate da 

fase semifinal foi entre 
Amigos do Bulhões, 
3º colocado na fase de 
grupos, contra o Ami-
gos do Tiririca, que 
terminou na 2ª posição 
na fase classificatória.

Os resultados você 
confere no nosso por-
tal na internet.

Semifinal do Futsal Master
foi disputada ontem

Sábado é dia de futsal para a 
categoria de base canelense
Amanhã (09), acontece a 6ª ro-

dada dos campeonatos de futsal de 
base de Canela. Iniciando a esportivi-
dades no sábado, a garotada do sub-
09 entram em quadra. O C.F.A. Rico 
enfrenta o Leodoro de Azevedo, o To-
que de Letra “A” joga contra o Guer-
reiro Sports e finalizando a rodada, o 
Educa Esportes enfrenta o Toque de 
Letra “B”.

Logo após o Sub-09, serão dispu-
tadas as partidas do Sub-13. Abrindo 
a rodada, o Educa Esportes enfrenta-
rá o Gênios da Bola, em seguida en-
tram em quadra Guerreiro Sports e 
Toque de Letra “B”,

o líder Toque de Letra “A” vai 

enfrentar o Gaúcho. Fechando a ro-
dada, o time da Dante Bertolucci en-
frenta o Leodoro de Azevedo.



José Henrique de 
Lima Vieira, 26 anos, 
morreu em um aciden-
te de trânsito no distrito 
de Cazuza Ferreira, em 
São Francisco de Paula, 
nesta quarta-feira (6). A 
colisão frontal aconte-
ceu por volta das 13h, 
na principal estrada da 
localidade.

De acordo com in-
formações da Brigada 
Militar (BM), José Henri-
que pilotava uma moto 
de trilha. O homem es-
tava saindo do trabalho 
em uma fazenda para al-
moçar em casa quando 
o caminhão, com placas 
de Lajeado, derrapou na 
estrada de chão e atingiu 

a vítima de frente.
O socorro chegou a 

ser acionado, mas Viei-
ra morreu na hora. José 
Henrique trabalhava em 
uma fazenda de criação 
de gado, era casado, e 
deixa dois filhos: um 
menino de seis anos e 
uma menina de apenas 
sete meses.
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, OU SUA PREPOSTA, DEVIDAMENTE 
AUTORIZADOS PELO EXMO. SR. DR. EXMO. SR. DR. CARLOS EDUARDO LIMA PINTO, MM. JUIZ DE 
DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS. PROCESSO Nº:  06611700017875; 
NATUREZA: EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO; EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO 
DE PAULA; EXECUTADO(S): ESPÓLIO DE HERMENEGILDO J. VARNIEIR TORNA PÚBLICO ATRAVÉS 
DO PRESENTE EDITAL QUE PROCEDERÁ À VENDA EM PÚBLICO, NA MODALIDADE LEILÃO ONLINE 
VIA WEBSITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ REALIZADA NA FORMA DAS SEGUINTES 
LEIS: LEI Nº 13.105/2015 NCPC EM SEUS ARTIGOS 879 A 903, LEI 6.830 EXECUÇÃO FISCAL, DECRETO 
21981/32 PROFISSÃO LEILOEIRO, LEI 4.021 LEILOEIRO RURAL, LEI Nº 13.138 LEILÃO ONLINE, E LEI Nº 
5.172/1966 ART. 130 CTN, DO SEGUINTE, IMÓVEL: UM TERRENO COM ÁREA DE 378,00M² (TREZENTOS 
E SETENTA E OITO METROS QUADRADOS), SITUADO NESTA CIDADE, CONSTITUÍDO PELO LOTE Nº 9 
DA QUADRA J, DO LOTEAMENTO VILA SÃO BERNARDO, CONFRONTANDO-SE: PELA FRENTE MEDIN-
DO 12,20M, COM A RUA ESTRADA DA SERRA VELHA; PELOS FUNDOS, MEDINDO 11,00M, COM O LOTE 
15; POR UM LADO MEDINDO 34,00M, COM O LOTE10; E PELO OUTRO LADO, MEDINDO 31,50M, COM 
ÁREA NÃO LOTEADA. TRANSCRIÇÃO, MATRÍCULA Nº 33.786 DO LIVRO 3-BJ, OBTIDA NO PROCESSO, 
DATADA DE 05/05/2018. 1º LEILÃO: 19/11/2019, ÀS 14 HORAS, IGUAL OU SUPERIOR AVALIAÇÃO: R$ 
20.000,00 (VINTE MIL REAIS); 2º LEILÃO: 29/11/2019, ÀS 14 HORAS, MAIOR OFERTA, IGUAL OU SUPE-
RIOR A R$ 12.000,00 (DOZE MIL  REAIS). LOCAL/INFORMAÇÕES: WEBSITE WWW.ALEXSANDROLEI-
LOES.COM.BR SERÁ OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO COMPLETO PARA LANCES ONLINE, COM 
ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO LEILÃO PRESENCIAL. O 2º LEILÃO SOMENTE SERÁ REALI-
ZADO SE NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO NO 1º LEILÃO. CASO NÃO HAJA EXPEDIENTE NAS DATAS 
DESIGNADAS, O LEILÃO REALIZAR-SE-Á NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, NO MESMO LOCAL 
E HORÁRIO. O INTERESSADO EM ADQUIRIR O BEM PENHORADO EM PRESTAÇÕES DEVERÁ APRE-
SENTAR, POR ESCRITO, ANTES DO INÍCIO DO PRIMEIRO LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM 
POR VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO E ANTES DO INÍCIO DO SEGUNDO LEILÃO, PROPOSTA 
DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR QUE NÃO SEJA CONSIDERADO VIL (60% DO VALOR DE AVA-
LIAÇÃO). O PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO/COMISSÃO DO LEILOEIRO DEVERÁ SER EFETUADO À 
VISTA, EXCLUSIVAMENTE EM CHEQUE, ESTE EMITIDO PELO COMPRADOR/ARREMATANTE, MAIS 10% 
DE COMISSÃO DO LEILOEIRO. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE O PAGAMENTO 
DO ITBI E DEMAIS DESPESAS DE TRANSCRIÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATRÍCULA ATUALI-
ZADA. FICA INTIMADO POR ESTE EDITAL DE LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, O DEVEDOR ESPÓLIO DE 
HERMENEGILDO J. VARNIEIR , O SENHORIO DE DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE BEM INDIVISÍVEL 
DO QUAL TENHA SIDO PENHORADA FRAÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁRIO, O CREDOR COM GARANTIA 
REAL OU COM PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA QUE NÃO SEJA DE QUALQUER MODO PARTE 
NA EXECUÇÃO, COMO PREVÊ O ART. 889, II, III E V DO CPC. INFORMAÇÕES: PELO EDITAL COMPLETO 
NO SITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR, PELO E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOTMAIL.COM 
E PELO TELEFONE: (54) 99711.3411.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, OU SUA PREPOSTA, DEVIDAMENTE 
AUTORIZADOS PELO EXMO. SR. DR. EXMO. SR. DR. CARLOS EDUARDO LIMA PINTO, MM. JUIZ DE 
DIREITO DA VARA JUDICIAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS. PROCESSO Nº: 06611900008870; 
EXEQUENTE(S): PORTOINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA; EXECUTADO(S): CASA DA ABELHA 
PRODUTOS DE APICULTURA LTDA E JOÃO BERNARDO FEEBURG TORNA PÚBLICO ATRAVÉS DO PRE-
SENTE EDITAL QUE PROCEDERÁ À VENDA EM PÚBLICO, NA MODALIDADE LEILÃO ONLINE VIA WEB-
SITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ REALIZADA NA FORMA DAS SEGUINTES LEIS: LEI 
Nº 13.105/2015 NCPC EM SEUS ARTIGOS 879 A 903, LEI 6.830 EXECUÇÃO FISCAL, DECRETO 21981/32 
PROFISSÃO LEILOEIRO, LEI 4.021 LEILOEIRO RURAL, LEI Nº 13.138 LEILÃO ONLINE, E LEI Nº 5.172/1966 
ART. 130 CTN, DO SEGUINTE, IMÓVEL: UMA ÁREA DE TERRAS RURAIS DE MATAS E CAPOEIRAS, 
COM UMA SUPERFÍCIE DE 110.00000M² (CENTO E DEZ MIL METROS QUADRADOS), 11,00 HECTARES, 
DENTRO DE UM TODO MAIOR DE 220.000,00M², SITUADA NO LUGAR DENOMINADO MANGUEIRA DE 
PEDRA, DISTRITO SEDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA/RS, COM AS SEGUINTES CON-
FRONTAÇÕES; AO NORTE; COM TERRAS DE PROPRIEDADE DE FRANZ LEO FEEBURG, QUE FORAM 
DE ADOLFO DREER SOBRINHO; AO SUL; COM TERRAS QUE SÃO OU FORAM DE GUSTAVO ALFREDO 
MULLER E EVALDO PETERSEN; AO LESTE COM A ESTRADA RS-020, SÃO FRANCISCO DE PAULA-TA-
QUARA; E A OESTE; COM TERRAS QUE SÃO OU FORAM DE PONCIANO MORAES. CONFRONTAÇÕES 
CONFORME MATRÍCULA Nº 24.989, DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DE 
PAULA. REGISTRO ANTERIOR: R.2/9.596 DO LIVRO 2-BF. ÔNUS E GRAVAMES: R.1/24.989, PROTOCOLO 
Nº. 53.704, EXEQUENTE: RITA MARIA FEEBURG; EXECUTADO: JOÃO BERNARDO FEEBURG E OUTROS; 
R.2/24.989, EXEQUENTE(S): PORTOINVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA E EXECUTADO(S): CASA DA 
ABELHA PRODUTOS DE APICULTURA LTDA E JOÃO BERNARDO FEEBURG. INFORMAÇÕES OBTIDAS 
ATRAVÉS DO LAUDO ANEXO AO PROCESSO, DATADO DE 01/03/2017. 1º LEILÃO: 22/11/2019, ÀS 14 HO-
RAS, IGUAL OU SUPERIOR AVALIAÇÃO: R$ 49.500,00 (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS); 
2º LEILÃO: 02/12/2019, ÀS 14 HORAS, MAIOR OFERTA, IGUAL OU SUPERIOR A R$ 29.700,00 (VINTE E 
NOVE MIL E SETENTOS REAIS). LOCAL/INFORMAÇÕES: WEBSITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.
BR SERÁ OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO COMPLETO PARA LANCES ONLINE, COM ATÉ 24 HO-
RAS DE ANTECEDÊNCIA DO LEILÃO PRESENCIAL. O 2º LEILÃO SOMENTE SERÁ REALIZADO SE NÃO 
HOUVER ARREMATAÇÃO NO 1º LEILÃO. CASO NÃO HAJA EXPEDIENTE NAS DATAS DESIGNADAS, O 
LEILÃO REALIZAR-SE-Á NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, NO MESMO LOCAL E HORÁRIO. O 
INTERESSADO EM ADQUIRIR O BEM PENHORADO EM PRESTAÇÕES DEVERÁ APRESENTAR, POR ES-
CRITO, ANTES DO INÍCIO DO PRIMEIRO LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO BEM POR VALOR NÃO 
INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO E ANTES DO INÍCIO DO SEGUNDO LEILÃO, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DO 
BEM POR VALOR QUE NÃO SEJA CONSIDERADO VIL (60% DO VALOR DE AVALIAÇÃO). O PAGAMENTO 
DA ARREMATAÇÃO/COMISSÃO DO LEILOEIRO DEVERÁ SER EFETUADO À VISTA, EXCLUSIVAMENTE 
EM CHEQUE, ESTE EMITIDO PELO COMPRADOR/ARREMATANTE, MAIS 10% DE COMISSÃO DO LEI-
LOEIRO. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE O PAGAMENTO DO ITBI E DEMAIS DES-
PESAS DE TRANSCRIÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATRÍCULA ATUALIZADA. FICA INTIMADO 
POR ESTE EDITAL DE LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, O DEVEDOR CASA DA ABELHA PRODUTOS DE 
APICULTURA LTDA E JOÃO BERNARDO FEEBURG, O SENHORIO DE DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE 
BEM INDIVISÍVEL DO QUAL TENHA SIDO PENHORADA FRAÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁRIO, O CREDOR 
COM GARANTIA REAL OU COM PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA QUE NÃO SEJA DE QUALQUER 
MODO PARTE NA EXECUÇÃO, COMO PREVÊ O ART. 889, II, III E V DO CPC. INFORMAÇÕES: PELO EDI-
TAL COMPLETO NO SITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR, PELO E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@
HOTMAIL.COM E PELO TELEFONE: (54) 99711.3411.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL/ONLINE E INTIMAÇÃO

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

Trabalhador rural morre
em acidente entre moto e

caminhão em Cazuza Ferreira

Preso por violência doméstica Polícia Civil de Canela
recupera guitarra furtada

A Polícia Civil de 
Canela recuperou, na 
tarde desta quinta-feira 
(7), uma guitarra que 
havia sido furtada do 
interior de uma resi-
dência no mês de abril. 
O objeto vinha sendo 
monitorado, tendo sido 
recuperado nesta sema-
na no interior de uma 
residência no Bairro 
Vila Boeira. Um indi-
víduo responderá por 
receptação. O Delegado 

Vladimir Medeiros, titu-
lar da Delegacia de Polí-
cia de Canela, relatou a 

satisfação dos policiais 
civis em ver devolvida a 
guitarra a seu dono.
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A Polícia Civil de 
Canela realizou prisão, 
na tarde desta quinta-
feira (7), no centro da 
cidade, por lesão corpo-
ral e ameaça contra ex-
companheira (Lei Maria 
da Penha). O criminoso, 
que possui anteceden-
tes por lesão e tráfico 
de drogas, foi encami-
nhado ao presídio para 

cumprimento de prisão 
preventiva (sem prazo 
para sair).

O Delegado de 
Canela, Vladimir Me-
deiros, afirmou que os 
crimes relacionados à 
violência doméstica e 
familiar contra a mu-
lher são prioridades e 
que a cidade conta com 
o Posto Policial para a 

Mulher (PPM), especia-
lizado no atendimento 
às vítimas de agressões 
de companheiros e ex-
companheiros.
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Durante quase uma 
semana, os moradores 
de Canela e Gramado fi-
caram assustados com a 
ação de uma quadrilha 
que mobilizou as forças 
de segurança. Respon-
sáveis por dois assaltos 
com sequestros, em 
menos de dez dias, os 
criminosos acabaram 
realizando uma verda-
deira incursão na região 
e mobilizaram 80 poli-
ciais civis e cerca de 130 
policiais militares.

A primeira ação 
aconteceu em 22 de 
outubro, em Gramado, 
com assalto e privação 
de liberdade de um em-
presário do ramo mo-
veleiro, mantido, junto 
com a família, sob a 
mira dos bandidos. Fo-
ram levados um cofre, 
quantia em dinheiro, 
cheques e joias.

Polícia encerra cerco decorrente
de assalto em Gramado

AÇÃO FINALIZOU COM NOVE SUSPEITOS, QUATRO PRESOS, UM MORTO E UM FORAGIDO

Cerco, nas proximidades do Caracol, em Canela

FOTOS: ANGELO DE ZORZI/BM

Na investigação 
deste primeiro crime, a 
Polícia Civil de Grama-
do descobriu que um 
novo empresário estava 
sendo mantido cativo, 
com funcionários, em 
um sítio na zona rural. 
O fato iniciou por volta 
das 17h da sexta (1), na 

noite, a Polícia teve cer-
teza de quem era o alvo 
do assalto e sua locali-
zação.

No sítio, na Linha 
28 em Gramado, foi 
realizada uma embos-
cada aos criminosos, 
quando só reféns foram 
libertados, mas com 

troca de tiros e enfren-
tamento. Dois policias 
foram atropelados, um 
está em estado grave, 
internado no Hospital 
Pompéia, em Caxias do 
Sul, após passar por ci-
rurgia.

Os criminosos fugi-
ram para a mata.

Na noite de sábado, 
os policiais identifica-
ram um local onde os 
assaltantes esperavam 
ser resgatados e nova-
mente foram recebidos 
a tiros.

Domingo (3), no 
final da tarde, os cri-
minosos se separaram. 
Houve novo confronto 
com um que ficou es-
condido na mata. Após 
cerco ininterrupto de 

três dias, exausto, o 
bandido saiu do mato e 
reagiu, sendo alvejado 
pela PC e preso em fla-
grante.

Paralelamente, um 
segundo assaltante in-
vadiu uma pousada no 
bairro Planalto, fazen-
do uma família refém e 
fugindo em direção ao 
Caracol, em Canela. Na 
mesma noite, a Brigada 
Militar interceptou o 

veículo e o assaltante, 
novamente, fugiu para 
a mata, abandonando 
o veículo com os reféns, 
que foram resgatados.

Após quase 70 ho-
ras ininterruptas de 
cerco, a Brigada Militar 
encerrou as buscas pelo 
criminoso na noite de 
domingo (03). O cerco 
foi desmobilizado por-
que não há mais fatos 
concretos que indi-

quem que o criminoso 
possa estar na região. 
O Capitão Lemartine 
Venzo destaca que fo-
ram realizadas diversas 
incursões com o efetivo, 
onde foi varrida uma 
área de aproximada-
mente 10 mil hectares, 
sendo vistoriadas casas, 
galpões abandonados, 
bem como trilhas que 
poderiam ser por ele 
utilizadas.

Momento em que Dejair foi abordado
no Caracol, fugindo para a mata, e

reféns da pousada foram libertados

No sábado (2), pela 
manhã, ocorreu novo 
confronto com os ban-
didos, em um segundo 
local, mais afastado do 
sítio.

Já, em Taquara, foi 
efetuada a prisão de 
um integrante da qua-
drilha e sua esposa, que 
vinham a Gramado fa-

zer o resgate dos assal-
tantes. Os criminosos 
se separaram e duas 
mulheres tentaram fa-
zer o resgate de um de-
les em Gramado, sendo 
presas pela PC. Em se-
guida, no final da tarde, 
o criminoso que iria ser 
resgatado também foi 
preso.

Cerco e novo confronto

Mais de 72 horas de cerco e nova prisão

Explosivos e prisões
No curco das in-

vestigações, foi desco-
berto um sítio, em Glo-
rinha, utilizado com 
base para a quadrilha. 
Lá, foram apreendidos 
armamentos, inclusive 
explosivos, e produtos 
de roubo, como joias e 
o cofre levado da fábri-
ca no assalto do dia 22 
de outubro.

Prisões
Até momento são 

nove os suspeitos de 
integrar a quadrilha. 
Três mulheres, que fo-

ram liberadas, e quatro 
homens que seguem 
presos, incluindo um, 
preso em Taquara de 
posse de uma arma im-
portada, pertencente à 
quadrilha.

Roberto Filipiak 
de Souza, que estava 
internado desde a noi-
te de domingo (03) no 
Hospital de Gramado 
após ter trocado tiros 
com policiais civis, 
morreu na segunda-
feira (04). Ele era um 
dos líderes da quadri-
lha, ao lado de seu ir-

mão, Dejair Filipiak de 
Souza, que segue fora-
gido.

Os dois eram o nú-
cleo violento do grupo 
de criminosos, com di-
versos antecedentes e 
inclusive com registros 
de troca de tiros com a 
polícia.

“É uma quadrilha 
fortemente armada, de 
indivíduos de alta pe-
riculosidade, com an-
tecedentes gravíssimos 
e envolvida em diversos 
crimes, como assaltos 
a banco e carros fortes. 

São assaltantes profis-
sionais, não se impor-

tam em enfrentar a po-
lícia”, disse Heliomar 

Franco, delegado Re-
gional de Polícia Civil.

Objetos recuperados em Glorinha
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Prefeitura prorroga intervenção
no Hospital de Canela e presta
conta dos seis primeiros meses

Equipe de Intervenção do Hospital

FO
TO

: E
D

U
A

R
D

O
 ID

A
L

IN
O

A Prefeitura de 
Canela reu-
niu a impren-

sa, na tarde desta terça 
(6), para anunciar que a 
Intervenção Municipal 
no Hospital de Caridade 
de Canela foi prorroga-
da por mais seis meses, 
ou enquanto houver 
necessidade, bem como 
prestar contas dos seis 
primeiros meses que a 
Administração Muni-
cipal esteve a frente da 
casa de saúde.

O secretário Muni-
cipal de Saúde e tam-
bém interventor do 
HCC, Vilmar da Silva 
Santos, abriu a coletiva, 
explicando os motivos 
da intervenção e tam-
bém da prorrogação do 
decreto.

Vilmar agradeceu 
as doações que a comu-
nidade segue enviando 
ao hospital, essenciais 
para o funcionamento 
da entidade e enfatizou 
que a intervenção tem 
se focado em fazer uma 
gestão profissional.

“Eu sou interven-
tor, mas a Prefeitura de 
Canela não possui em 
seu quadro um profis-
sional com a capaci-
dade de administração 
hospitalar, algo muito 
complexo e particular”, 
disse Santos. “Por este 
motivo, contratamos 
um instituto para esta 
tarefa”.

O secretário fez 
menção à situação da 
entidade antes da in-
tervenção, considerada 
uma atitude extrema 
para salvar a casa de um 
evidente colapso devido 
às dívidas com fornece-
dores e encargos. “O 

momento requer uma 
gestão profissionaliza-
da, vamos seguir rigo-
rosamente aquilo que 
a gestão pública e seus 
princípios exigem, sem 
lugar para favorezi-
nhos”, disse ele.

Em seguida, a ad-
vogada Adriana Seibel, 
integrante da empresa 
responsável pela ges-
tão hospitalar do HCC 
revelou dados pon-
tuais. Segundo ela, os 
seis primeiros meses 
de intervenção tiveram 
como um dos objetivos 
identificar dados sobre 
dívidas, custos e paga-
mentos. Por outro lado, 
os aportes mensais do 
poder público impedi-
ram o aumento do défi-
cit financeiro e propor-
cionaram a quitação de 
débitos trabalhistas dos 
funcionários e dos ho-
norários dos médicos.

Mesmo com a dí-
vida estancada com os 
recursos do Município, 
o Hospital de Carida-
de mantém pendentes 
débitos como do FGTS 
(mais de R$ 2 milhões), 
sem contar as 16 exe-
cuções fiscais da Recei-
ta Federal. Por causa 
de valores como esses, 
a dívida atual do HCC 
está estimada em apro-
ximadamente R$ 25 mi-
lhões.

A expressiva cifra e 
o fato de a comunidade 
contar com o Hospital 
de Caridade de Cane-
la fizeram a Prefeitura 
prorrogar a intervenção 
que completará um ano 
em 2020. “Nós sabemos 
da gravidade da situa-
ção, mas a comunidade 
tem que continuar aju-

dando e mudar alguns 
costumes da nossa cul-
tura, que é procurar o 
hospital quando o pro-
blema pode ser resolvi-
do na unidade de saú-
de. Só isso desafogaria 
o hospital e agilizaria 
o atendimento”, exem-
plifica o secretário de 
Saúde Vilmar Santos.

Os desafios ainda 
são enormes para tirar 
a entidade do déficit, 
porém há boas notícias. 
De acordo com Vilmar 
Santos, a situação da 
entidade fez com que 
fossem barradas várias 
emendas parlamen-
tares. Entretanto, elas 
começaram a ser dire-
cionadas para o Fundo 
Municipal de Saúde; 
ou seja, entram para a 
Prefeitura, que repassa 
para o Hospital de Ca-
ridade.

Atualmente, o cus-
to de manutenção do 

HCC é de mais de R$ 1,4 
milhões por mês, que 
vem sendo honrados 
com o aporte de cerca 
de R$ 300 mil pela Pre-
feitura, valor que repre-
senta, em média, o defi-
cit financeiro mensal da 
entidade.

Atendimento
no plantão
Uma das principais 

reclamações da comu-
nidade é tempo de es-
pera para atendimento 
no plantão do hospital. 
Segundo a intervenção, 
73% dos atendimentos 
realizados não são de 
urgência ou emergên-
cia, ou seja, atendimen-
tos que poderiam ser 
realizado em um posto 
de saúde, ou, pelo pro-
tocolo, poderiam aguar-
dar mais de duas horas 
para atendimento.

De maio a outubro, 
foram realizados 21.054 

atendimentos no plan-
tão, destes, 96 foram 
de emergência, 421 de 
muita urgência e 5.234 
de urgência. 11.551 fo-
ram classificados como 
pouco urgentes e 3.752 
como não urgentes.

À reportagem da 
Folha, Vilmar Santos 
disse que o ideal seria 
uma unidade de saúde 
com horário de atendi-
mento estendido, para 
absorver estes casos 
pouco urgentes ou sem 
urgência que chegam 
ao plantão do hospital, 
que somam 73% dos 
casos, mas que a gran-
de quantia de recursos 
que vem sendo apor-
tada ao HCC impen-
dem um investimento 
destes por parte da Se-
cretaria Municipal de 
Saúde.

“O que vem sendo 
estudado e que pode 
acontecer é a amplia-

ção do horário de aten-
dimento do Centro 
Materno Infantil, pois 
reconhecemos a ne-
cessidade de um aten-
dimento de especia-
lidade pediátrica no 
plantão”, disse Vilmar.

Instituto segue com 
contrato reduzido
Outro dado divul-

gado na coletiva é que 
o contrato com o Ins-
tituto que realiza a ad-
ministração do HCC 
foi renovado, mas com 
número de profissio-
nais reduzidos, já que 
Vilmar entende que a 
primeira etapa de diag-
nóstico da entidade foi 
superada.

Gráficos com os 
pagamentos realizados 
pelo HCC e do núme-
ro de atendimentos do 
plantão, você confere 
no Portal da Folha, na 
internet.
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Os números do Hospital de Canela
que devem preocupar a comunidade

Na última terça (5), a Prefei-
tura de Canela reuniu a impren-
sa para anunciar a prorrogação 
da intervenção municipal e dar 
números dos primeiros seis me-
ses em que esteve à frente da 
casa de saúde.

Pessoalmente, sai de lá com 
duas convicções. Primeiro, que 
a intervenção vem fazendo um 
trabalho melhor do que eu ima-
ginava e segundo, que os núme-
ros são mais preocupantes do 
que a maioria acredita.

Na primeira parte, o secre-
tário da Saúde e interventor do 
HCC, Vilmar Santos, fez uma de-
fesa política do trabalho no HCC, 
o que é o seu papel, a� nal, é um 
agente político. Mas em uma 
coisa, eu concordo com o Vil-
mar, sem a Prefeitura o Hospital 
já teria fechado as portas.

Mas, não podemos confun-
dir a intervenção como ajuda da 
Prefeitura, como auxílio. É obri-
gação do Município fazer este 
papel, como ele próprio disse, 
diante de um quadro de colapso 
do atendimento hospitalar na ci-

dade. Ruim com o HCC, pior sem 
ele.

Na segunda parte, a Dra. 
Adriana Seibel trouxe uma expli-
cação mais técnica. Ela que é do 
Instituto contratado pela Prefei-
tura para fazer a administração 
hospitalar.

Pelos números passados, 
� cou fácil constatar que mês a 
mês, o HCC tem um prejuízo de 
R$ 300 mil para se manter fun-
cionando com as mínimas con-
dições.

Este número, R$ 300 mil, 
não é novo, há, pelo menos, seis 
ou sete anos que se fala que este 
é o prejuízo mensal do hospital. 
Ocorre que, desde abril, a Pre-
feitura vem pagando esta conta, 
colocando dinheiro que sai de 
outros serviços para suprir a san-
gria.

Ou seja, a sangria não foi es-
tancada, apenas a Prefeitura está 
com uma bolsa de sangue (di-
nheiro) injetando de um lado e 
que, por outro, escorre nas con-
tas negativas.

Se ao longo dos anos, nin-

guém consegue estancar a san-
gria, o tratamento, com certeza, 
deve estar errado.

A cada nova gestão, o HCC 
recebe um diagnóstico: é pacien-
te terminal. Porém, desta vez, a 
notícia foi mais grave. A dívida 
acumulada, que historicamente 
variava entre R$ 11 milhões e R$ 
13 milhões, foi calculada em R$ 
25 milhões.

Isso nos diz que o valor foi 
calculado errado anteriormente 
ou os remédios para estancar a 
sangria não estão fazendo efeito, 
pois o rombo só aumenta.

Vilmar disse que a comu-
nidade deve agradecer muito o 
trabalho de voluntários a frente 
do HCC, mas que agora a gestão 
deve ser pro� ssional. Novamen-
te concordamos: tudo que foi fei-
to até aqui não foi su� ciente para 
salvar nosso querido hospital.

A situação é realmente preo-
cupante. Resta esperar que, des-
ta vez, o diagnóstico seja o acer-
tado e que, daqui a seis meses, os 
remédios administrados tenham 
dado efeito.

As lições que
fi cam após o

assalto com reféns 
em Gramado

Gramado e Canela 
viveram dias tensos, de 
muito medo, desde a úl-
tima sexta (1), quando, 
em menos de 10 dias, 
tiveram dois assaltos 
com reféns. Na segunda 
vez, porém, houve en-
frentamento, troca de 
tiros, policiais atropela-
dos e bandidos vagando 
pelas cidades tentando 
escapar, após a monta-
gem de um forte aparto 
de segurança.

Antes de mais nada 
é necessário destacar 
a coragem e a perícia 
das forças policiais, no 
enfrentamento desta 
situação, com pronta 
resposta.

Por outro lado, � ca 
claro que em situações 
extremas, é necessá-
rio mais efetivo, tanto 
de PC quanto BM, bem 
como maior integração 
das duas polícias.

O grande número 
de fake news que circu-
laram nas redes sociais 
só aconteceu por falta 
de informação o� cial. 
Entendo, claro, a urgên-
cia da situação, mas é 

um fato e não pode dei-
xar de ser citado, pois os 
moradores estavam, e 
ainda estão, assustados.

O famoso cerca-
mento eletrônico de Ca-
nela, que nunca aconte-
ce, fez falta. E olha que 
é um investimento de 
R$ 300 mil que dará um 
grande retorno em ter-
mos de segurança.

Por � m, e mais 
importante, é preciso 
reconhecer que segu-
rança pública é um pro-
blema de todos, União, 
Estado e Municípios. 
Nestes últimos é onde a 
coisa acontece.

Canela e Grama-
do mudaram, não mais 
pequenas cidadezinhas 
de interior. Agora, a po-
pulação convive com 
situações de regiões 
metropolitanas. Passam 
perigo e medo.

Que nossas lideran-
ças municipais acor-
dem para esta questão 
enquanto há tempo. 
Crescimento nem sem-
pre é desenvolvimento. 
Os sintomas estão aí, só 
não vê quem não quer.

Há algum tempo não tínhamos um 
comandante de BM de Canela com tanta 
vontade e competência quanto o Capitão 
Mascharin. O Estado vem e troca o co-
mando.

A gente pede que ele � que e não 
leva… Não sei, não entendo. Falta força 
política ou falta vontade de fazer força?

Falta força política 
ou vontade de fazer 

força?

Leite piadista
A cada dia, � ca claro que Eduardo 

Leite não vai conseguir fazer nem parte 
do que prometeu aos gaúchos. Resol-
ver os problemas � nanceiros do Estado 
com tributos não é uma solução nova, 
muito menos uma perícia gerencial.

Leite é um piadista, prometeu 
tirar a bunda da cadeira e parar com o 
parcelamento dos salários.

Veio com proposta de tirar o 
parcelamento, do IPVA. Deu gritedo, 
recuou. Se cola, cola!

Os gaúchos pagam o preço de más 
gestões consecutivas no Estado, gover-
no após governo, partido após partido.

A culpa é da classe política que é 
incompetente e de nós eleitores, que 
não soubemos votar ou nos deixamos 
enganar. Tá feia a coisa para os gaú-
chos.

Não gosto da ideia da
redução de municípios

Eu já escrevi aqui diversas 
vezes, quanto menos estado, me-
lhor.

Eu não gosto da ideia da re-
dução de municípios, acredito 
ser uma falácia.

É muito bom para o país a re-
dução de cargos políticos, mas se 
Bolsonaro (e deixando claro que 
não apoio a esquerda e o Lula 
continua preso), quer realmente 
fazer uma reforma, deve come-
çar cortando na carne, reduzindo 
ministérios e cargos no Governo 
Federal.

Depois, uma redução no 
Congresso, tanto do número de 
deputados e senadores quanto 
no número de cargos que cada 

um deles têm à disposição, sem 
contar os inúmeros privilégios e 
mordomias.

Bater e exigir dos mais fracos 
é moleza.

Quero ver mexer com esta 
cacagem da classe política que, 
há anos, rouba e se aproveita do 
dinheiro público, tirando o elei-
tor para palhaço. Aí precisa ter 
colhões mesmo.

Outra boa solução, seria 
começar por reduzir o número 
de vereadores nos municípios e 
de deputados estaduais, assim 
como seus assessores.

Cada vez mais a classe polí-
tica aposta na burrice do povo… 
e tem se dado bem, infelizmente.
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