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Cadê o cercamento
eletrônico?

Prefeitura diz que câmeras de
vigilância estarão instaladas até

março de 2020. Página 23

CHEGADA DO PAPAI
NOEL É NESTE SÁBADO

Destaque do espetáculo, as Estrelas do Sonho
foram garimpadas em escolas da cidade. 111
crianças compõem o elenco da Chegada do
Papai Noel. Página 10
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Canela registra 11º
homicídio do ano

Crime aconteceu na escadaria
do bairro São Lucas. Página 22

Feriadão com eventos
natalinos, buracos em
rodovias. EGR promete
conserto até semana
que vem. Página 21
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15 de novembro é 
uma data importante 
no Brasil, pois nesse dia 
comemora-se a Procla-
mação da República. 

Esse evento acon-
teceu em 1889 e foi re-
sultado da mobilização 
do Exército e de repu-
blicanos civis contra a 
monarquia instalada no 
país desde 1822. A par-
tir de um golpe, a Re-
pública foi instaurada 
no Brasil e a família real 
portuguesa foi expulsa.

A Proclamação da 
República foi resultado 
de uma longa insatisfa-
ção dos militares com o 
governo monárquico. 

Os historiadores 
tratam esse aconte-
cimento atualmente 
como um golpe por ter 
sido uma transição de 
regime forçada e sem a 
participação popular. 
Atualmente o 15 de no-
vembro é considerado 
feriado nacional. Mare-
chal Deodoro da Fon-
seca foi um dos grandes 
nomes da Proclamação 
da República, em 15 de 
novembro de 1889.

A Proclamação da 
República é resultado 
de um processo político 
que se estendeu desde a 
década de 1870.

A insatisfação com 
a monarquia ganhou 
força ao � nal da Guerra 
do Paraguai, tanto nos 

meios militares quantos 
nos civis. Essa insatisfa-
ção só foi crescendo, e o 
surgimento de partidos 
republicanos contri-
buiu para isso.

O grande grupo in-
satisfeito, porém, era o 
Exército Brasileiro. As 
Forças Armadas consi-
deravam-se pouco re-
conhecidas depois de 
terem conduzido todo 
o esforço da Guerra do 
Paraguai. Os militares 
estavam insatisfeitos 
com suas remunera-
ções, queriam melho-
rias no sistema de pro-
moção de carreira e a 
permissão para opinar 
suas posições políticas, 
algo proibido na época.

Isso contribuiu 
para que o republica-
nismo fosse ventilado 
no seu interior. 

Não obstante, a in-
satisfação com a mo-
narquia não era uma 
exclusividade dos mi-
litares, os cafeicultores 
paulistas e a Igreja Ca-
tólica também estavam 
insatisfeitos.

Ainda, o enfraque-
cimento do regime mo-
nárquico no Brasil está 
diretamente relacio-
nado com o avanço da 
pauta abolicionista. A 
relação era proporcio-
nal e inversa: na mesma 
medida em que o aboli-
cionismo ganhava for-

15 de novembro 
ça, o monarquismo per-
dia in� uência no país. 
Politicamente os deba-
tes foram acirrando-se 
ao longo da década de 
1880, tanto na questão 
da abolição quanto na 
do republicanismo.

A situação do Brasil 
era de crise crônica na 
década de 1880, e a po-
larização só contribuiu 
para reforçar esse qua-
dro.

Com a perda do 
apoio da Igreja e dos 
escravocratas, a mo-
narquia � cou sem os 
grandes grupos que lhe 
davam apoio, sobretu-
do o segundo. Assim, 
a sua sustentação tor-
nou-se extremamente 
difícil, uma vez que o 
movimento republica-
no estava muito forte no 
� nal da década de 1880. 
Na medida em que o 
republicanismo avan-
çava, uma nova pauta 
era ventilada: o federa-
lismo.

Essa pauta inspi-
rava-se no federalismo 
que existia nos Esta-
dos Unidos e defendia 
maior descentralização 
do governo, isto é, os 
partidos republicanos 
agruparam-se regio-
nalmente e passaram a 
defender maior autono-
mia para os Estados. Em 
determinado momento, 
pensou-se que a mo-

narquia aplicaria uma 
certa descentralização, 
mas isso não aconteceu.

Outro fator de insa-
tisfação com a monar-
quia dava-se em relação 
à economia. Depois da 
Guerra do Paraguai, a 
economia brasileira en-
fraqueceu-se, a� nal o 
país gastou muito mais 
do que poderia para 
vencer os paraguaios.

Ainda há de anali-
sarem-se os impactos 
da crise mundial do ca-
pitalismo de 1873, que 
impactou pouco o Bra-
sil, mas tiveram no país 
seus re� exos.

O último fator é a 
questão da sucessão, 
pois, até entre os mo-
narquistas, havia um 
certo incômodo com 
o fato de que os suces-
sores do trono eram a 
princesa Isabel e seu 
marido, o Conde D’Eu.

Fonte: Daniel Neves 
Silva • Graduado em 
História / Brasil Escola.

“Sonhos existem 
para serem

realizados, por 
isso não olhe

para trás nem
escute palavras
de desânimo!”

Ofício SMGPG/DLC n.º 405/2019

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, informa a publicação 
dos seguintes editais:
Alteração Pregão Presencial 45 2019 – Contratação 
dos serviços, Pessoal e Equipamentos, para separa-
ção, Triagem e Comercialização dos seletivos reciclá-
veis.
Alteração Pregão Presencial 46 2019 -  Contratação 
dos serviços de transporte com recipientes estanques 
para disposição fi nal ambientalmente adequada dos re-
jeitos gerados a partir dos procedimentos coleta e pro-
cessamento dos resíduos.
Alteração Pregão Presencial 47 2019 – Contratação 
do serviço de disposição fi nal ambientalmente adequa-
da dos resíduos e rejeitos gerados.
Alteração Pregão Presencial 48 2019 – Contratação 
dos serviços de empresa especializada para execução 
da coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos reciclá-
veis, orgânicos compostáveis e rejeitáveis, especiais e 
verdes, gerados no município de Canela e disponibili-
zação de 100 contêineres.
Concorrência 16/2019 -  Concessão Real de Uso de 
Bens Imóveis, por tempo Determinado, tendo como ob-
jeto e fi nalidade, dar destinação e proporcionar a explo-
ração turística, com encargos, para o Prédio da Casa 
de Pedra e área de seu entorno.
Concorrência 17/2019 – Alienação através de permuta 
de imóveis de propriedade do Município de Canela, por 
área a ser construída. (EMEI TIO BETO).
Pregão Eletrônico 25/2019 – Registro de preços para 
aquisição de Canos e Artefatos de Concreto.

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

Canela, 13 de novembro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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Encontro de Açougueiros
arrecada R$ 16 mil e vai

adquirir cadeiras de rodas 
para jovens com problemas 

de saúde
Os açougueiros de 

Canela realizaram seu 
segundo encontro no 
último dia 8, sexta-feira, 
na Churrascaria Cane-
la em Brasa, que ficou 
lotada para a confra-
ternização. Neste ano, 
o evento teve caráter 
beneficente, com valor 
arrecadado para aqui-
sição de duas cadeiras 
de roda especiais para 
Natan Santos Rabello, 
6 anos, e Giovana Ri-
beiro Azevedo, 15 anos, 
jovens canelenses que 
tem problemas e saúde 
e mobilidade reduzida.

O evento foi organi-
zado por Luciano Wil-
bert, o Pipoca, Marcos 
Moreira, Marcos e Josué 
Gallas com a colabora-
ção do Picanha, Édipo 

e do Maguila, estes últi-
mos que entram na or-
ganização permanente 
para 2020.

Segundo pipoca, fo-

ram arrecadados R$ 16 
mil, sendo R$ 7 mil com 
a renda do encontro, R$ 
4 mil com o Orbis clube 
de Canela, R$ 2 mil com 

o Sindicomerciários de 
Canela, R$ 2 mil com o 
Restaurante Dona Ful-
lana e R$ 1 mil com a 
MatrizCar Veículos.

FOTO: MÁRCIA NEGA

Sabores de Boteco ajudará
entidades de Canela e Gramado
Está tudo organi-

zado para o Sabores de 
Boteco, que acontecerá 
na próxima sexta-feira 
(22), a partir das 18h, no 
Espaço Hospitalidade 
(Restaurante Didático) 
da UCS Hortênsias. O 
evento, organizado pe-
los cursos de Gastrono-
mia, de Hotelaria e de 
Eventos, consiste em 
um happy hour para 
arrecadar recursos para 
promoção de festas de 
Natal às crianças aten-
didas pelas Escola Mu-
nicipal Severino Travi 
(do bairro São Rafael, 
em Canela) e do Institu-
to Santíssima Trindade, 
de Gramado.

Os convites conti-
nuam à venda por R$ 
60,00, com integrantes 
dos três cursos ou no 
campus. Os acadêmi-
cos de Gastronomia se-
rão encarregados pela 
elaboração do cardá-

pio. Na parte cultural, o 
evento criará um clima 
de boteco raiz, de modo 
a trabalhar a sua histó-
ria em meio a clássicos 
da música brasileira.

Informações para 
aquisição de ingressos 
pelo telefone da UCS 

Hortênsias (3282.5200) 
ou pelo e-mail msan-
tos38@ucs.br. Todo o 
lucro do Sabores de Bo-
teco será revertido para 
as entidades assistidas.

“A UCS Hortênsias 
tem esse papel de se in-
serir na comunidade de 

forma significativa. E 
isso se faz também pela 
ação dos nossos profes-
sores e dos acadêmicos 
dos nossos cursos, que 
têm esse olhar de fazer a 
diferença”, diz a direto-
ra do campus, Margare-
te Lucca.

Pessoal responsável pela organização do Sabores de Boteco
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Secretaria de 
Obras reaproveita

materiais para
pavimentar becos 

e travessas da
cidade

A Prefeitura de Ca-
nela, por meio da Secre-
taria de Obras, Serviços 
Urbanos e Agricultu-
ra, está realizando um 
trabalho de reaprovei-
tamento de paralelepí-
pedos e bloquetos de 
concreto, beneficiando 
algumas comunidades. 
Com a pavimentação 
asfáltica de diversas 
ruas na região central da 
cidade, os antigos pavi-
mentos foram retirados 
e destinados para becos 
e travessas onde os mo-
radores conviviam com 
a poeira e o barro.

O secretário de 
Obras, Luiz Cláudio da 
Silva, ressalta que a me-
lhora na infraestrutura 
dos bairros é uma de-
terminação de governo 
proposta pelo prefeito 
Constantino Orsolin. 
“Estamos transforman-
do o Centro da cidade 
com o asfaltamento de 
diversas ruas, construção 
de novas calçadas e revi-
talização de praças, can-
teiros e espaços públicos. 
Mas em nenhum mo-
mento esquecemos dos 
bairros de Canela, que 
também recebem uma 
atenção especial da Ad-
ministração Municipal”.

Parceria com
a comunidade
Foram pavimenta-

das as Travessas Jardim 
(Centro), Canelinha, 
Theobaldo Weber (São 
Luiz) e Cônego Mar-
chesi (Saiqui). Já a Rua 
Armando Chaves, na 
Vila Suzana, recebeu 
bloquetos de concreto 
por meio de uma parce-
ria com a empresa Co-
brastur – que adquiriu 
os materiais, enquanto 
que a Prefeitura entrou 
com a mão de obra. 

Na Travessa Jar-
dim os moradores de-
ram um belo exemplo e 
promoveram um muti-
rão para realizar paisa-
gismo no local. “Com o 
apoio da comunidade 
vamos conseguir me-
lhorar ainda mais a 
infraestrutura dos bair-
ros”, projeta o secretá-
rio Luiz Cláudio.

Nos próximos dias 
o trecho final da Rua 
João Simplício, no bair-
ro Eugênio Ferreira, 
também será pavimen-
tada por meio do rea-
proveitamento de ma-
teriais. O serviço ainda 
não foi executado de-
vido as chuvas das últi-
mas semanas. 

Travessa Jardim, no centro da cidade
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

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 Pro-
fessora da UCS)
Inscrições até 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 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 17 de novembro de 2019

Curso: Direito do Trânsito –
Responsabilidade Administrativa e Penal
Data: 30 de novembro de 2019
Horário: sábado, das 08:30 às 12:30 e das 13:30 às 
17:30
Ministrante: Juliano Viali dos Santos  (Defensor 
Público)
Inscrições até 24 de novembro de 2019

Experiência Gastronômica: Ceia Natalina
Data: 29 de novembro de 2019
Horário: sexta-feira, das 19h às 22h
Ministrante: Rodrigo Mylius (Técnico em
Gastronomia e Professor da UCS)
Inscrições até o dia 25 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 04 de março de 2020

Especialização em Especialização em
Gestão de Empreendimentos Turísticos
Início das aulas: 4 de maio de 2020
Horário: segunda e terça, das 19h30min às 
22h30min
Inscrições até 20 de abril de 2020

Canela foca em adultos  
e jovens na Campanha

Nacional contra o Sarampo 
As unidades bási-

cas de saúde de Canela 
passam a se mobilizar 
para a Campanha Na-
cional contra o Saram-
po. A partir de segunda-
feira (18), as unidades 
dos bairros Canelinha, 
Santa Marta, Leodoro 
de Azevedo e São Luiz, 
além do Centro Mater-
no Infantil, passam a 
oferecer a aplicação da 
vacina da tríplice viral 
(contra sarampo, ru-
béola e caxumba).

O horário de fun-
cionamento para vaci-
nação é das 7h15min 
às 11h30min e das 13h 
às 16h30min. O foco da 
campanha é o públi-
co entre 20 e 29 anos, e 
também será revisada a 
carteira de vacina. Ain-
da, se necessário, será 
aplicado mais um refor-
ço do sarampo ou ade-
quação do calendário 
vacinal.

A campanha contra 
o sarampo se faz devido 
ao alto número de casos 
no Brasil e no Rio Gran-
de do Sul, onde há 25 
casos com pessoas de 

diferentes idades e di-
ferentes regiões, com 23 
casos somente na Re-
gião Metropolitana.

O sarampo é uma 
doença viral aguda, si-
milar a uma infecção 
do trato respiratório 
superior. É grave, prin-
cipalmente em crianças 
menores de cinco anos, 
e em desnutridos e imu-
nodeprimidos.

A transmissão do 
vírus ocorre a partir de 
gotículas de pessoas 
doentes ao espirrar, 
tossir, falar ou respirar 
próximo de pessoas 
sem imunidade con-

tra o vírus. Por isso, a 
participação do públi-
co-alvo é de extrema 
importância, visto que 
a vacinação pode con-
trolar que o sarampo se 
espalhe.

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde informa 
que não acontecerá va-
cinação nas comuni-
dades rurais, devido ao 
registro da vacina ser 
obrigatório no Siste-
ma de Registro de Va-
cinas do Ministério da 
Saúde, que hoje é todo 
informatizado e deve 
acontecer concomitan-
temente à aplicação.

Dia D contra
o Sarampo
No dia 30 de no-

vembro, o Dia D da 
campanha, todas as 
unidades (exceto a 
Central) estarão aber-
tas das 8h ao meio-dia 
e das 13h às 16h. “É im-
portante que as pessoas 
se vacinem. Estamos 
numa região turística, 
e o contato com muitas 
pessoas de fora pode fa-
vorecer o contágio, prin-
cipalmente para quem 
trabalha muito com o 
público visitante”, diz o 
secretário de Saúde Vil-
mar Santos.

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

Campanha de vacinação
contra o Sarampo segue até 30

de novembro em Gramado
A segunda fase da 

Campanha Nacional 
de Vacinação contra o 
Sarampo (começou no 
dia 1º de novembro), 
direcionada às pessoas 
com idade entre 20 e 29 
anos, alcançou somente 
57 pessoas até o dia 8 – o 
público-alvo é de 2682 
pessoas.

Em 2019, apenas 
189 pessoas dessa faixa 
etária fizeram as duas 
doses preconizadas, fal-
tando, portanto, verifi-
car a carteirinha de vaci-
nação de 2493 pessoas.

Conforme orien-
tação da Secretaria da 
Saúde, que não tem 
mais a carteirinha de 

vacinação infantil deve 
procurar a sala de vaci-
na para atualizar as va-

cinas e receber um do-
cumento novo.

A campanha vai até 

dia 30 de novembro, 
ocasião em que ocorre-
rá o Dia D.
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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.

Gramado terá 65 bolos
de aniversário e uma

semana de comemorações
A Prefeitura de Gra-

mado apresentou na 
manhã da última sexta 
(8), a programação que 
marcará as comemora-
ções do aniversário de 
65 anos de emancipa-
ção política da cidade. 
O município comemora 
seu aniversário no dia 
15 de dezembro e criou 
uma comissão forma-
da por voluntários para 
organizar uma progra-
mação extensa e total-
mente comunitária, 
com foco no resgate da 
história, origens e tradi-
ções gramadenses.

A apresentação da 
programação, e do selo 
comemorativo aos 65 
anos da cidade, ocorreu 
no Centro de Cultura da 
cidade e reuniu impren-
sa e autoridades nesta 
manhã.
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O prefeito de Gra-
mado, João Alfredo de 
Castilhos Bertolucci, 
deu as boas-vindas e fa-
lou sobre a importância 
das comemorações e do 
envolvimento da comu-
nidade. “É um resgate 
muito importante desta 

história tão bonita de 
Gramado”, disse o pre-
feito.

A programação co-
memorativa inicia no 
dia 09 de dezembro e 
encerra no dia 15 de 
dezembro com uma 
grande festa popular, 

tendo como ponto alto 
os parabéns e 65 bolos, 
produzido pela própria 
comunidade, que serão 
servidos aos munícipes. 
A programação com-
pleta você confere no 
Portal da Folha, na in-
ternet.

Convention comemora 20 anos
com homenagens e agradecimentos

O Gramado, Canela 
Convention & Visitors 
Bureau promoveu uma 
festa para comemorar 
seus 20 anos de atuação 
na Região, na Socie-
dade Recreio Grama-
dense, na última terça 
(12), e contou com a 
presença da maioria 
dos ex-presidentes da 
entidade, conselheiros, 
autoridades, muitos as-
sociados e convidados, 
numa noite de home-
nagens e diversão.

O Coral Cênico da 
Sonarte, de Canela, 
projeto desenvolve um 
importante trabalho de 
formação musical atra-
vés do canto e da ex-
pressão corporal, sob a 
regência da Maestrina 
Angélica Gomes abriu o 
cerimonial da noite.

Em seu pronun-
ciamento o presidente 
da entidade Eduardo 
Zorzanello afirmou 
que “cada vez mais 
devemos fomentar o 
turismo de negócios e 

também tornar a re-
gião referência no tu-
rismo MICE, buscando 
evitar a sazonalidade, 
criando um fluxo equi-
librado de visitantes. 20 
anos de trabalho, supe-
rando os resultados a 

cada ano e o desafio de 
dar continuidade, bus-
cando, também, even-
tos internacionais deve 
permear o foco da en-
tidade” Eduardo ainda 
falou da importância 
da união dos municí-

pios que compõem a 
região, e agradeceu ex
-presidentes, ex-con-
selheiros e os atuais, 
associados, equipe e 
imprensa, que fazem 
parte da história da en-
tidade.

Levando em conta que 20 anos de história não são construídos
sozinhos, o Convention homenageou os ex-presidentes, que,

através de vídeos gravados, falaram de suas passagens a frente
do Convention, e receberam troféu no evento
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Três Coroas e Canela seguem
apostando na Rota Panorâmica

Tentando colocar 
em prática um projeto 
de 2017, da Rota Pano-
râmica – que consiste na 
pavimentação de 23km 
da estrada intermunici-
pal que liga Três Coroas 
a Canela, o prefeito de 
Três Coroas Orlando 
Teixeira, acompanhado 
do secretário de Indús-
tria, Comércio, Turismo 
e Desporto do municí-
pio, Tiago Scariot, e do 
secretário adjunto de 
Governança de Canela, 
Germano Junges, esti-
veram em Brasília mais 
uma vez, em busca de 
apoio para a liberação 
dos recursos junto a 
bancada federal.

A Rota Panorâmica 

já foi objeto de Emen-
da da Bancada Gaúcha 
em três ocasiões, mas o 
processo não teve con-
tinuidade. O secretá-
rio de Turismo de Três 
Coroas falou da impor-
tância da aprovação da 
Rota Panorâmica, des-
tacando que este será 
um passo importante 
para diversificar a eco-
nomia da Região.

“Três Coroas será 
integrada de maneira 
ativa ao Turismo, ao 
todo, vamos otimizar 
encurtando 8,9 km en-
tre as cidades, abran-
gendo uma área onde 
estão localizados todos 
os parques, potenciais 
turísticos de aventura 

na natureza, como o 
Parque das Laranjei-
ras, o Raft Adventure e 
o Brasil Raft Park”, dis-
se Scariot. “Além disso, 
estaremos interligados 
a vinícola Jolimont, ao 
Alpen Park, Flor do Vale, 
Granja da Telha e pou-
sadas como a La Fines-
tra. Hoje, nós buscamos 
trazer investidores para 
o município, e com esta 
nova rota será possível 
diversificar nossa eco-
nomia, que está direta-
mente ligada ao setor 
calçadista”.

No orçamento fe-
deral de 2018 estava 
incluído um valor para 
alavancar o início do 
trecho de Três Coroas, 

no entanto, ao longo do 
ano, o Governo Federal 
fez alguns remaneja-
mentos na LOA 2018, e 
acabou redirecionando 
recursos para outras 

áreas como Saúde e 
Educação.

“Estamos unidos e 
continuaremos lutando 
pelo investimento na 
Rota Panorâmica, tudo 

que está ao nosso alcan-
ce será feito, em nome 
dos quase 30 mil muní-
cipes de Três Coroas e 40 
mil canelenses”, finaliza 
o secretário.

A comitiva da Região com o deputado federal Danrlei
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Brocker premia maiores 
do turismo no Brasil
com Troféu Infinito

A Brocker Turismo 
premiou na última sex-
ta-feira (08), empresas 
do trade turístico que 
mais comercializaram 
o destino Serra Gaúcha 
através de seu recepti-
vo, além de parceiros, 
clientes e colaborado-
res. Em sua 14ª edição, 
o Troféu Infinito foi rea-
lizado no Harley Mo-
tor Show, em Gramado 
(RS). O evento reuniu 
dezenas de convidados, 
incluindo autoridades 
e imprensa, que cele-
braram a entrega dos 
prêmios aos melhores 
vendedores da Serra 
Gaúcha com os serviços 
da Brocker Turismo nos 
últimos 12 meses.

Premiação
Em 2019, foram 

entregues troféus para 
25 homenageados, em 
diversas categorias. A 

Alatur Eventos recebeu 
o troféu na categoria 
Eventos Corporativos e 
a Acontece Eventos foi 
agraciada com o troféu 
na categoria Eventos 
Científicos. Já a DP4 Ne-
gócios e Distribuição fi-
cou com o prêmio Des-
taque MICE. O Troféu 
Amigo Colaborador, en-
tregue ao gerente finan-
ceiro José Augusto Reck 
e ao executivo de con-
tas Guilherme Ribeiro, 
homenageou os profis-
sionais da empresa que 

se destacaram por sua 
competência, dedica-
ção, profissionalismo e 
coleguismo. A premia-
ção teve ainda home-
nagens para o Amigo 
Parceiro, que premiou 
Ronald Spieker, diretor 
da rede Laghetto de Ho-
téis, e Edson Humberto 
Néspolo, presidente da 
Gramadotur. A categoria 
valoriza personalidades 
que, através de seu tra-
balho, colaboram para o 
desenvolvimento e cres-
cimento do turismo na 

Serra Gaúcha.
O Destaque OTA 

foi para a Decolar, a 
Hurb e a Viajar Barato. 
O Troféu Infinito tam-
bém reconheceu quatro 
operadoras regionais: 
Agaxtur (Sudeste), BRT 
Operadora (Sul), Embar-
que Turismo (Nordeste), 
e Bancorbrás Operadora 
(Centro-Oeste). Por fim, 
a premiação elegeu as 
10 operadoras que mais 
comercializaram o des-
tino Serra Gaúcha nos 
últimos 12 meses.
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Tenda de Ísis
se destaca em 

festival na
Capital Gaúcha

A Escola de Dança 
Tenda de Ísis come-
mora o resultado de 
sua participação no 
20º Festival de Dança 
do Ventre do Rio Gran-
de do Sul, que aconte-
ceu em Porto Alegre, 
no final do mês de ou-
tubro.

O destaque foi 
para Maitê Gonçalves 
dos Santos, que teve 
todas as suas coreo-
grafias premiadas.

Além disso, a esco-

la trouxe mais oito pó-
dios, entre primeiros, 
segundos e terceiros 
lugares, em grupo ou 
solo, em todas as cate-
gorias que disputou.

Maitê Gonçalves dos Santos
Medalhas 
conquistadas
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São Chico Beatle
Festival reunirá as 

maiores bandas
covers em dezembro

Os beatlemaníacos 
já podem comemorar 
nos dias 7 e 8 de de-
zembro, a cidade de 
São Francisco de Paula 
receberá o São Chico 
Beatle Festival, even-
to com entrada franca 
que reunirá mais de 
dez shows de atrações 
musicais de diversas 
regiões e DJs às mar-
gens do Lago São Ber-
nardo. Entre as atra-
ções confirmadas estão 
o grupo argentino Star 
Beetles, que já passou 
pela Inglaterra e diver-
sos países da América 
Latina e hoje está radi-
cado no Brasil conta-
bilizando mais de 1,2 
mil apresentações em 

dez anos de estrada; e a 
banda gaúcha Tequila 
Baby, que apresentará 
um show inédito mis-
turando os principais 
sucessos da sua car-
reira com novas ver-
sões para canções de 
Beatles e Ramones.

Em 2017, o municí-
pio da Serra Gaúcha se 
tornou referência por 
ser o destino certo para 
os fãs do quarteto de 
Liverpool e neste ano, 
o evento terá novida-
des.

Com expectativa 
de receber mais de 10 
mil pessoas, o São Chi-
co Beatle Festival de-
verá iniciar às 11h nos 
dois dias, com shows a 

partir das 14h. Ao todo, 
serão mais de 20 horas 
de música dedicada aos 
amantes de rock e de 
Beatles. E a cidade es-
tará preparada para re-
ceber o grande público. 
“Abraçamos esse evento 
pela musicalidade que 
ele tem. São Chico está 
se consolidando como o 
município dos festivais, 
sempre com música 
presente. Exemplos dis-
so são o Ronco do Bu-
gio, o Paralelo Festival e 
diversas outras ativida-
des que temos realiza-
do” aponta o Secretário 
de Turismo, Cultura e 
Desporto de São Fran-
cisco de Paula, Rafael 
Castello Costa.
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Caminhos de
Caravaggio será

complemento do
Caminho de Santiago 

de Compostela
O Roteiro Cami-

nhos de Caravaggio 
agora será complemen-
tado ao Caminho de 
Santiago de Compos-
tela. A oficialização da 
parceria se deu durante 
a Feira Internacional de 
Turismo (FESTURIS), 
na sexta-feira (08), no 
estande da Prefeitura de 
Gramado.

Na ocasião, os pre-
feitos dos municípios 
de Farroupilha, Caxias 
do Sul, Nova Petrópo-
lis, Gramado e Canela, 
além de representantes 
da Associação dos Ami-
gos dos Caminhos de 
Santiago de Composte-
la no Rio Grande do Sul 

(Acasargs), assinaram o 
documento que oficia-
liza o credenciamento 
dos Caminhos de Cara-
vaggio junto ao roteiro 
europeu.

Gilberto Adâmico, 
da Acasargs, explicou 
que após a oficializa-
ção, o complemento 
do trajeto valerá para o 
percurso chamado de 
"A Coruña", que integra 
o caminho inglês.

"É uma ferramenta 
muito importante, por-
que a partir de agora, 
as pessoas que quiserem 
fazer o Caminho de San-
tiago, saindo da Corunã, 
com 75 quilômetros, po-
derão validar os outros 

25 para completar os 
100 quilômetros, que é 
uma imposição da Ca-
tedral para que os pere-
grinos possam receber 
o certificado de peregri-
nação em Santiago de 
Compostela. Para nós 
essa iniciativa é muito 
boa porque atrairá mui-
tas pessoas interessadas 
em fazer os dois mo-
mentos, o Caravaggio e 
o caminho complemen-
tar", detalhou Adâmico.

Para ter acesso ao 
benefício, o peregrino 
deve solicitar um passa-
porte para a Acasargs. O 
contato pode ser reali-
zado pelo site: acasargs.
com.br.

FO
TO

: C
A

R
LO

S
 B

O
R

G
E

S



Quinta-feira, 14 de novembro de 2019 09EVENTOwww.portaldafolha.com.br

FESTURIS supera
expectativas e

bate recordes na
31ª edição

Foram dias inten-
sos com corredores 
lotados e muita diver-
sidade cultural. A Feira 
Internacional de Turis-
mo de Gramado (FES-
TURIS) encerrou sua 
31ª edição batendo re-
cordes e comemorando 
os resultados alcança-
dos. Foram 17 mil par-
ticipantes, incluindo 11 
mil visitantes profissio-
nais, contabilizando um 
crescimento médio de 
5%. Com resultados efe-
tivos na geração de ne-
gócios, a feira celebrou 
2.700 marcas expostas e 
ampliou sua internacio-
nalização superando os 
65 destinos internacio-
nais.

De acordo com os 
diretores, em coletiva 
de imprensa realizada 
após o evento, essa foi 
a melhor de todas as 
edições ao longo de sua 
história. Os números 
comprovam a conso-
lidação do FESTURIS 
como a melhor feira de 

negócios turísticos da 
América do Sul. Para 
continuar crescendo 
e impactando positi-
vamente a indústria 
turística, em janeiro o 
evento anunciará um 
novo espaço segmen-
tado apostando em um 
nicho do mercado turís-
tico em ascensão.

Outro destaque 
desta edição foram as 
mais de 4 mil agendas 
de reuniões marcadas 
por meio do APP FES-
TURIS e da ferramenta 
Buyers Club, novidades 
tecnológicas do evento 
visando otimizar o tem-
po e aumentar a produ-
tividade na geração de 
negócios.

Fundadora e CEO 
do FESTURIS, Marta 
Rossi ressaltou a impor-
tância de trabalhar em 
parceria, valorizando o 
papel da imprensa e de 
todos os parceiros para 
o fortalecimento da in-
dústria turística e a con-
solidação da feira.
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Sicredi realiza evento para
desenvolvimento do Turismo

Na última terça (12), 
a Sicredi Pioneira realizou 
evento o evento “O que po-
demos fazer juntos para 
contribuir com o turismo de 
Gramado”, no Grande Hotel 
Canela, contando com uma 
palestra, ministrada por Iva-
ne Fávero, e um painel, con-
duzido pelo gerente de re-
lacionamento e experiência 
da cooperativa, Daniel José 
Hillebrand foram realizados.

O objetivo da instituição 
financeira cooperativa é en-
tender no que mais ela pode 
contribuir com o desenvol-
vimento do turismo da re-
gião. Foram apresentadas 
ações estratégicas já realiza-
das e os participantes foram 
convidados a dar sugestões 
de novas iniciativas para a 
cooperativa, vislumbran-
do como ela pode cooperar 
mais com a cidade.
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Natal Luz tem feriadão 
com Natal em Cordas e 

Orquestra de Violões
A programação do 

34º Natal Luz de Gra-
mado prepara grandes 
atrações para o feriadão. 
Na sexta (15), Pepeu 
Gonçalves e Marcello 
Caminha apresentam o 
show “Natal em Cordas” 
no palco da Rua Cober-
ta às 19h. O “Natal em 
Cordas” é um espetá-
culo folclórico Natalino, 
que existe desde 2009 e 
já foi apresentado em 
vários municípios do 
sul do Brasil, que apre-
senta uma releitura dos 
clássicos de Natal para 
ritmos gaúchos. Os ar-
ranjos de Cantos e solos 
de violão extremamen-
te bem executados por 
Marcello Caminha, com 
a singularidade da par-
ticipação especial do 
cantor gaúcho Pepeu 
Gonçalves. O show é 
gratuito na Rua Cober-

ta.
Já no sábado (16), 

a Orquestra de Violões 
sobe ao palco de es-
petáculos gratuitos da 
Rua Coberta para um 
grande concerto às 19h. 

Regida pelo Maestro Joe 
Cardoso, a Orquestra 
aborda em sua apre-
sentação vários gêneros 
musicais, desde músi-
cas natalinas, passando 
pelo rock e chegando 

até os medleys gauches-
cos e nordestinos.

A programação 
completa do Natal Luz 
neste feriadão você en-
contra no Portal da Fo-
lha, na internet.
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Chegada do Papai Noel é neste sábado
ESPETÁCULO TEM ELENCO FORMADO POR MAIS DE 100 CRIANÇAS DE ESCOLAS DE CANELA

Canela está 
pronta para 
receber o 

Papai Noel. Com sua 
Fábrica de Sonhos fun-
cionando a todo vapor, 
o 32° Sonho de Natal 
terá a primeira exibição 
de um dos seus espetá-
culos mais marcantes, a 
Chegada do Papai Noel, 
neste sábado, 16, a par-
tir das 20h. O show de 
artes integradas explora 
um dos cenários mais 
atrativos do Brasil, a 
Igreja Matriz Nossa Se-
nhora de Lourdes.

Com a participação 
de orquestra, grupo vo-
cal, coral infantil, elen-
co, bailarinos e alpinis-
tas, o Bom Velhinho vai 
chegar do alto da torre 
de 65 metros da Cate-
dral de Pedras. Ilumina-
ção e efeitos especiais 
criam um clima mágico 
para trazer o Papai Noel 
ao encontro do seu pú-
blico.

Para este ano, a or-
ganização lançou um 
desafio: formar o elenco 
basicamente por crian-
ças. Estarão em cena 
160 pessoas, além das 
equipes de operação 
e montagem. Ao todo, 
mais de 400 pessoas 
estarão envolvidas na 
organização. “Com ex-
ceção do Papai Noel, o 
elenco é todo infantil. 
Serão 111 crianças can-
tando, dançando e inter-
pretando. O espetáculo 
será um grande presente 
de Natal de Canela para 
a comunidade e os mi-
lhares de visitantes. Não 

apenas físico, mas senti-
mental. Vai mexer com o 
sentimento do público”, 
diz o diretor artístico do 
Sonho, Elias da Rosa.

Estrelas do Sonho
Para construir o 

espetáculo com um 
elenco infantil, o De-
partamento de Cultura 
de Canela criou o pro-
jeto Estrelas do Sonho. 
O programa cultural 
ensina teatro, expres-
são corporal e música 
para alunos de 10 es-
colas locais. Os ensaios 
ocorrem desde agosto. 
“O maior desafio foi 
criar um espetáculo 
composto apenas por 
crianças e adolescentes, 
substituindo o elenco 
tradicional de atores e 
bailarinos por alunos 
da comunidade. Quem 
sabe, surjam atores, 
bailarinos, cantores e 
músicos de uma nova 
geração”, destaca o di-
retor de Cultura, Tiago 
Melo, que é responsável 
pelo roteiro, concepção 
e direção de cena da 
Chegada do Papai Noel.

Os estudantes inte-
ressados em participar 
puderam aderir ao pro-
jeto e foram encaixados 
no espetáculo confor-
me suas aptidões. “Foi 
aberta a oportunidade 
para todos os alunos que 
quiseram participar, 
sem restrições. Uma das 
coisas mais gratifican-
tes é saber que estamos 
dando oportunidades. 
Afinal, a grande maio-
ria não possui acesso a 

Chegada do Papai Noel é sempre o ponto alto no Sonho de Natal

arte. É um grande desa-
fio porque eles não são 
bailarinos. Terão que 
enfrentar seus medos e 
superar o nervosismo”, 
afirma a professora de 
dança e coreógrafa, 
Alessandra Abrantes.

Cartinha ao
Papai Noel
O espetáculo Che-

gada do Papai Noel 
conta a história da 
menina Laura. Com 
imaginação fértil, ela 
constrói uma fábrica de 
brinquedos em Canela. 
Os moradores do belo 
município serrano ape-
nas desconfiam da exis-
tência, mas ninguém 

nunca pisou na fábrica 
mágica. Cheia de brin-
quedos, Laura escreve 
uma carta para o Papai 
Noel conhecer sua cida-
de encantada e ajudar a 
entregar os presentes 
no Natal. Quando che-
ga a cartinha de Laura, 
o Bom Velhinho pede 
para sua estagiária visi-
tar a cidade. Depois, re-
cebe as melhores refe-
rências de sua ajudante, 
fica curioso para co-
nhecer Canela e acaba 
mudando para a Serra 
Gaúcha com a missão 
de distribuir os brin-
quedos no Natal.

De olho na

data e horário
Em caso de chuva, 

o espetáculo será trans-
ferido para domingo, 

17. O atrativo terá mais 
duas apresentações: 22 
e 23 de novembro, sem-
pre a partir das 20h.

As Estrelas do Sonho foram garimpadas
em escolas da cidade. 111 crianças

compõem o elenco da Chegada do Papai Noel
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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) ::
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Nascimentos no HCC
no mês de Outubro/2019

DATA NOME DA MÃE                  SEXO DO 
BEBÊ

2 de Outubro de 2019 Vanessa Tzreviczenski Gaieski Menina

2 de Outubro de 2019 Shirlei Denise F. dos Santos Menina

3 de Outubro de 2019 Lucineia da Silva Menina

3 de Outubro de 2019 Vitoria Guimarães Kesschner Menino

5 de Outubro de 2019 Juliana Olveira Menina

7 de Outubro de 2019 Marta Evanir dos Santos Menina

7 de Outubro de 2019 Indianara de Moraes Ramos Menino

7 de Outubro de 2019 Aline de Oliveira Borges Menina

7 de Outubro de 2019 Ana Maria da Silva de Freitas Menina

10 de Outubro de 2019 Andria de Oliveira Moraes Menina

14 de Outubro de 2019 Luana Loos Mendes Menina

14 de Outubro de 2019 Ramone Cristina Oliveira Cruz Menina

14 de Outubro de 2019 Michele Neri Rodrigues da Silva Menino

14 de Outubro de 2019 Milena Paola Antunes Menino

15 de Outubro de 2019 Manuela da Silva Machado Menina

16 de Outubro de 2019 Alessandra Santos da Silva Menino

17 de Outubro de 2019 Stephanie Maria Brito Pires Menino

17 de Outubro de 2019 Deizieli Aparecida Carneira Menino

17 de Outubro de 2019 Samara da Silva Menino

20 de Outubro de 2019 Jessica Linsei de Oliveira Buske Menina

22 de Outubro de 2019 Scheila Regina Wermuth Menina

23 de Outubro de 2019 Juliana Barreto da Silva Menino

23 de Outubro de 2019 Rita Cassia S. dos Santos Menina

23 de Outubro de 2019 Elessandra das Graças Assis Menina

24 de Outubro de 2019 Luisa Fernanda Ivo da Silva Menina

24 de Outubro de 2019 Carolina Brito J Pereira Menina

24 de Outubro de 2019 Ana Franciele de O. Rodrigues Menina

25 de Outubro de 2019 Andresa Chaves da Rosa Menino

27 de Outubro de 2019 Paloma Pimentel Pereira Menina

28 de Outubro de 2019 Abigail C. O. Santos Menina

29 de Outubro de 2019 Priscila dos Santos Dieter Menino

29 de Outubro de 2019 Neide de Oliveira Naissinger Menino

Erick Silva
vai completar
4 anos dia 19.

Heloísa,
no ensaio
de Natal!

Muito amor 
por este trio 

ternura
Rafael, Livia e 

Maria Flor

Pedro Gabriel, cheio 
de felicidade com a 
chegada do Natal!

No último dia 
07 Anthony da 

Silva Scariot 
completou seu 1 

aninho!
Uma fofura o Erick

Matteo no Ensaio de Natal
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EXTRATO DE EDITAL • PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO ÀS FUNÇÕES PÚBLICAS NA
ÁREA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL,

ABERTO PELO EDITAL Nº 57/2019

Encontra-se publicado no mural e site oficial do Mu-
nicípio (www.canela.rs.gov.br > Publicações Legais > 
Contratos Temporários - DGP), o Edital nº 63/2019, que 
apresenta as inscrições homologadas e não homolo-
gadas sendo que não foram aceitas as inscrições dos 
candidatos de inscrição nº 03- Lia Marcia Soares de 
Brito (Assistente Social I), nº 22 - Júlia Lahm Batista 
(Atendente de Saúde), nº 03 - Cristiani Patricia Stange 
da Silva Valle (Enfermeiro II), nºs 03- Volnei de Souza, 
17- Wilson Kasper Junior,  19- João Carlos Monteiro 
Silva e 20 - Márcio Eduardo Pinto De Melo (Motorista)  
e nºs  07- Giani de Figueiró Bueno, 09 - Tatiana Melo 
Macedo e 28 - Denize Pereira Kochi (Psicólogo I) 
Fica estabelecido o período de 18 e 19/11/2019 como 
prazo de recurso sobre as inscrições não aceitas, a ser 
apresentado junto ao Departamento de Gestão de Pes-
soas na sede da Prefeitura, no horário das 8h às 11h e 
das 13h às 16h30min, na Rua Dona Carlinda, nº 455, 
Centro.
 Canela, 14 de novembro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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61 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Campanha ‘Monaco is
For You’ foi apresentada 
em Gramado para
jornalistas e
influenciadores. O mais 
charmoso destino da
Europa, Mônaco, está
se posicionando como
um local democrático, 
para todos os tipos de 
viajantes. A ideia foi
apresentada na última 
sexta-feira (8/11) durante 
um encontro entre o
Principado e jornalistas e
influenciadores gaúchos, 
no Hotel Ritta Höppner, 
em Gramado. Na foto, 
Aline Pachoal, Larissa Car-
valho e Anelise Zanoni.

Os proprietários da Prawer, Mauricio
Brock e Eunice Cavichion receberam

convidados no evento de lançamento
da linha de Natal da marca.

FOTO: SÉRGIO AZEVEDO

Ricardo Batista é especialista em Turismo 
de Experiência e participou do painel
do evento BRAZTOA, em Canela, sobre

a Inovação e abrangência multiplicadora 
em turismo sustentável, na UCS. 

As amigas Viviane Steffens, 
Renata Benetti, Paula
Bertoja, Gabriela Tissot e 
Carla Andreis prestigiaram 
Márcio Coracini que foi o
homenageado do último 
Jantar dos Amigos
de 2019, no Nonno Mio.

Uma das mais recentes
atrações turísticas de

Gramado, o Geo Museu 
aproveitou a realização do 

Festival Internacional
de Turismo (Festuris) para 

receber um grupo de
jornalistas. O museu possui 

mais de 600 pedras como 
ágatas, ametistas, geodos e 

opalas, entre outros tipos de 
pedras brasileiras e de outros 

países.  
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Oscar Curutchet - Diretor Geral do
Departamento de Desenvolvimento 

Econômico da Prefeitura de
Montevidéu UY, no Festuris.
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Cristieli e Rodrigo
neste lindo ensaio,
à espera de Isabelle!

Maria Sophie, comemorou no dia 3 o seu primeiro aninho, na Casa Amora!

Um encanto a Raíssa no Ensaio de Natal

A fofa Lavínia, no ensaio de Natal 2019!

Marisangela  e André agradecem a todos que apoiaram o 16°
DOMINGÃO da Criança no último dia 27 na linha Araripe

No último sábado,
Priscilla Toledo
comemorou com
familiares e amigos
seu aniversário numa 
linda festa à fantasia
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> Edital de Casamento nº 6232 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: ÁLVARO DE SOUZA MORAES, nat-
ural deste Estado, nascido na Cidade de Porto Alegre, 
gerente comercial, solteiro, domiciliado e residente 
na Travessa Raul Pilla, nº 37, Bairro Eugênio Ferreira, 
nesta Cidade e LUANA CASTILHOS ALVES, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de São Francisco de 
Paula, gestora financeira, solteira, domiciliada e resi-
dente na Travessa Raul Pilla, nº 37, Bairro Eugênio 
Ferreira, nesta Cidade. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

Canela, 12 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6228 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: FABRÍCIO VOGT CARDOSO, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Porto 
Alegre, comerciário, divorciado, domiciliado e resi-
dente na Travessa Júlio Travi, nº 108, Bairro Distrito 
Industrial, nesta Cidade e SABRINA VIDAL PEREIRA, 
natural deste Estado, nascida na Cidade de Gravataí, 
assistente social, solteira, domiciliada e residente na 
Travessa Júlio Travi, nº 108, Bairro Distrito Indus-
trial, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 07 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva • Registradora

> Edital de Casamento nº 6229 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: PAULO LUCIANO BARRETO 
DA SILVA, natural deste Estado, nascido nesta Ci-
dade, motorista, solteiro, domiciliado e residente na 
Travessa Júlio Travi, nº 822, Bairro Distrito Industri-
al, nesta Cidade e ELAINE MACHADO DE OLIVEI-
RA, natural deste Estado, nascida na Cidade de São 
Francisco de Paula, auxiliar de limpeza, solteira, 
domiciliada e residente na Travessa Júlio Travi, nº 
822, Bairro Distrito Industrial, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

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

Registradora
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*Comunicamos o falecimento da Sra. Cristiana de 
Souza, aos 44 anos, residente na cidade de Canela. 
Foi velada na capela 02 do Cemitério Parque das 
Araucárias e sepultada no Cemitério Municipal.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Marlene
Beatriz Lourenço, aos 56 anos, residente na
cidade de Canela. Foi velada na capela do Centro
e sepultada no Cemitério do Banhado Grande.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Arleti Aguiar 
Velho, aos 76 anos, moradora antiga da cidade de 
Canela, mas residia atualmente em Torres. Deixa
os filhos Luciano, Fabiano, Juliano Willian e Maria.
Foi velada na capela 01 do Cemitério Parque das
Araucárias, e a cerimônia de despedida aconteceu 
no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias

*Comunicamos o falecimento da Sra. Maria Sulci
de Souza Pires, aos 70 anos, residente na cidade
de Canela. Foi velada na capela 02 do São Lucas,
e sepultada no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr Alfredo
Dehrin, aos 78 anos, residente na cidade de
Canela. Foi velado na capela do São Lucas e
sepultado no Cemitério da Linha São Paulo.

*Comunicamos o falecimento de Sidnei Ramos
de Oliveira, aos 23 anos, residente na cidade de
Canela. Foi velado na capela 01 do São Lucas, e
sepultado no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Jacinto
Vanderlei Sales Moreira, aos 63 anos, residente
na cidade de Canela. Foi velado na capela 02
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias,
e sepultado no Cemitério Municipal de Canela.

> Edital de Casamento nº 6230 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: TIAGO CRUZ DA SILVA, natu-
ral deste Estado, nascido nesta Cidade, autônomo, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Pinheiro 
Machado, nº 568, nesta Cidade e TAMIRIS DA SILVA 
SANTOS, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, 
do lar, solteira, domiciliada e residente na Rua Pin-
heiro Machado, nº 568, nesta Cidade. Quem conhec-
er impedimento, oponha-se na forma da lei.

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

Registradora

> Edital de Casamento nº 6231 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: EDUARDO JOSÉ FLÔRES, natural 
deste Estado, nascido na Cidade de São Francisco de 
Paula, promotor de vendas, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Armando Ribeiro, nº 241, Apto. 1, 
nesta Cidade e LISIANE TERESA DA SILVA, natu-
ral deste Estado, nascida nesta Cidade, autônoma, 
solteira, domiciliada e residente na Rua Armando Ri-
beiro, nº 241, Apto. 1, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 12 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6233 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: IVAN LIMA DE OLIVEIRA, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Cambará 
do Sul, motorista, solteiro, domiciliado e residente 
na Rua Assis Brasil, nº 1057, Bairro Vila Maggi, nesta 
Cidade e DALVA DALANHOLI LEITE, natural deste 
Estado, nascida nesta Cidade, auxiliar administrati-
va, solteira, domiciliada e residente na Rua Assis Bra-
sil, nº 1057, Bairro Vila Maggi, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 13 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Editais de Casamento

EXTRATO DE EDITAL DO PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA NA FUNÇÃO PÚBLICA DE CAIXA, 

ABERTO PELO EDITAL Nº 55/2019

Encontra-se publicado no mural e site oficial do Mu-
nicípio (Publicações Legais > Contratos Temporários 
- DGP), o Edital nº 62/2019, referente ao processo se-
letivo simplificado para a função pública de Caixa, que 
homologa as notas da prova de títulos, publica a clas-
sificação prévia e convoca candidatos para sorteio pú-
blico de desempate, a ser realizado no dia 21/11/2019, 
às 9 horas, no Departamento de Gestão de Pessoas, 
na sede da Prefeitura, na Rua Dona Carlinda, nº 455, 
Centro..
 Canela, 14 de novembro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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BANCO 45

THPUM
ARBITRARIO

FLORAESTER
BMLUTIO

RUBROSNEGROS
MAMUTELAIA
DOEADX
EACABEDAL

SERPENTINAI
SERIOARAB
TEANOTADA

URNAARARN
ESCASSATIE

XIITADAMAS
AVOCOSNE

ARMARINHOS

(?)-d'água,
fenômeno
na superfí-
cie do mar

Rainha do
Antigo 

Testamento
(Bíblia)

(?)
Diegues,

atriz
carioca

Caminho
traçado 

pelo capitão
do navio

Faça bom
proveito

Divindade 
africana da
Umbanda

Torcedores
do time do
Flamengo

Grande
mamífero

pré-
histórico

Condição
da pessoa
que espera
má notícia

As sílabas
que não
recebem
acento

Ao deus-
(?): aban-
donado;

sem rumo

Nascido
em Beirute

(pl.)

Enfeite de
papel

usado no
Carnaval

Conheci-
mento;
talento
(fig.)

Eduardo
Lago, em
"Apoca-

lipse" (TV)

Estado do
potiguar
(abrev.) 

A água, 
no deserto

"(?)
Morena",

sucesso de
Zizi Possi

Expressão 
de apoio

na narrati-
va oral

(?)-sangue,
ave

Assim, em
espanhol

Altar de 
sacrifícios,

na Anti-
guidade

Árabe, 
em inglês
Destaque da
formatura

Feitio (pej.)
Associação
de impren-
sa (sigla)

Jogo de
tabuleiro
Cosseno
(símbolo)

Lojas de miudezas 

Mãe da
mãe

Vertente
majori-
tária do

Islamismo
no Irã

Registrada
(a ideia)
Ator, em
inglês

Técnica
de moldar

vidros

Sobremesa
típica de
Portugal

Marcha de carros

Sisudo
(?) eletrô-

nica, 
dispositivo
usado em
eleições e 
referendos
brasileiros

Planta
que causa

coceira
Lenta

O ato de 
favoreci-

mento
injusto

Projeto pelo qual um
cantor é primeira-
mente reconhecido

3/ara — así. 4/arab. 5/actor. 11/hialotecnia.
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Estes turistas
de Canela estão
cada vez mais

diferentes!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Sociedade Serrana de Universitários (SSU), de Canela, inscrita no CNPJ 
sob o nº 90.614.777/0001-39, com sede à rua Martinho Lutero – 63 – Canela/
RS, Centro, Canela, vem por meio deste convocar todos os seus associados 
para assembleia geral que ocorrerá no dia 15 de novembro de 2019 às 18h, 
na sede do MDB, Praça Luiz Wender,s/nº. 
Na ocasião, iremos tratar de assuntos relevantes ao transporte Universitário 
dos acadêmicos que residem em Canela e vão até a FACCAT, bem como a 
nomeação da diretoria 2020/1 a 2020/2.

Canela,12 de novembro de 2019
Jean Roberto da Silva
Sociedade Serrana de Universitários (SSU)

CONSTANTINO ORSOLIN, Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 
de suas atribuições legais e atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Esporte 
e Lazer, protocolado sob o nº 2019/8886, ABRE INSCRIÇÕES PARA OS EXAMES DE CONCLU-
SÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DAS INSCRIÇÕES:
1.1 As inscrições serão aceitas no período de 21 de outubro a 08 de novembro de 2019, na sede 
da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, situada à Rua Borges de Medeiros, 926, 
Centro, Canela/RS, no horário das 9h às 11h e das 13h30min às 16h. Telefone para contato: 54-
3282 5150;
1.2 Não serão aceitas inscrições condicionais ou por procuração, por fax, e-mail ou via postal.

2. REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO:
2.1 As seguintes condições e documentação são necessárias para inscrição:
a) idade mínima de 15 (quinze) anos completos até o último dia de inscrição;
b) original e cópia do documento de identidade (RG).

3. DOS EXAMES:
3.1 Os exames de Língua Portuguesa, Ciências, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e Arte 
serão realizados nos dias 20 e 21 de novembro de 2019;
3.1.1 O candidato no momento da inscrição deverá optar pela Língua Estrangeira que prestará 
prova, sendo Inglês ou Espanhol;
3.2 Os exames de Matemática, História e Geografi a serão nos dias 21 e 22 de novembro de 2019;
3.3 Será considerado aprovado por disciplina, o candidato que obtiver no mínimo, 50% de acertos 
do exame da referida disciplina, média nacional de aprovação em educação estipulada pelo MEC;
3.4. HORÁRIO DOS EXAMES: 
UCS - 19 h às 22 h   
Presídio Estadual de Canela -  16h às 19h (exclusivo a apenados inscritos na prova).
3.5. LOCAL:
Universidade de Caxias do Sul – UCS
Rua: Rodolfo Schlieper, 222 – Centro – Canela/RS – Cep: 95680-000
Telefone: (54)3282 5200
Presídio Estadual de Canela
Rua: Jahyr da Silva Veiga, 516 – Centro – Canela/RS – Cep: 95680-000
Telefone: (54)3282-1035
3.6. O conteúdo dos exames consta no anexo único deste edital;
3.7. Os candidatos deverão apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência ao local da 
prova, munidos de comprovantes de inscrição, documento (original) de identifi cação, caneta es-
ferográfi ca azul ou preta, lápis e borracha;
3.8.  Após a distribuição das provas, os candidatos deverão permanecer na sala de aplicação das 
provas por, no mínimo, 1 (uma ) hora.

4. DO RESULTADO DOS EXAMES:
4.1. Os resultados fi carão disponíveis na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer a 
partir de 02 de dezembro de 2019.

5. DO RECURSO
5.1 O período de recursos será de 03 a 06 de dezembro de 2019, na sede Secretaria Municipal 
de Educação, Esporte e Lazer.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANELA, 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

Registre-se e publique-se.                         

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

EDITAL Nº 08/2019        

INSCRIÇÃO PARA OS EXAMES
DE CERTIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Gilberto Tegner
Secretário Municipal de Educação, Esporte e Lazer
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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.

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

Sala comercial, com 100 m². 
Ótima localização, fácil acesso, 
excelente para o comércio.
Entrega prevista para 
ABRIL/2020. Localizadas na 
Rua Dona Carlinda, Centro. 
Aluguel R$5.000,00 mais taxas.

ALUGO Casa no centro. Fone: 54 99979.2050

• Casa de 42m² com 02 dormitórios, sala e cozinha conjugadas, 
banheiro e estacionamento. Localizada na Rua Edmundo Dreschsler, 

169, Bairro São Luis. Aluguel R$850,00 + taxas.

• Casa Comercial nº 52, com hall de entrada, sala grande, 03 salas 
extras, cozinha, área de serviço, banheiro social, sótão com 01 sala, 

estacionamento para 03 carros. Localizado na Rua Prefeito João 
Alfredo Corrêa Pinto, Centro. Aluguel R$2.500,00 + taxas.

• Casa residencial mobiliada com 345m², n° 180, 04 suítes, jacuzzi 
para 08 pessoas com vista panorâmica natural, 03 lareiras, churras-
queira com bar, calefação com radiadores em todos os ambientes,  
sala de jantar, sala de estar íntimo, sala de home – theather e jardim 
de inverno, cozinha, copa, poço com fonte de água mineral natural, 

lavanderia fechada com instalações de caldeira e calefação, 03 
banheiros, alarme interno e externo instalado, casa de hóspedes 

mobiliada independente da residência principal com sala e cozinha 
conjugadas, dormitório e banheiro, com 42 m² e garagem, localizada 
na Rua Independência, Vila Suzana. Aluguel R$4.710,00,00 + taxas.

Casa residencial, nº 132,
com 02 dormitórios, sala e
cozinha conjugadas, área
frontal, lavanderia, 02
dormitórios e banheiro social. 
Localizada na Rua Canela 
Amarela, fundos, Vila do Cedro. 
Aluguel R$1.150,00 mais taxas.
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Projeto Integrar envolve Secretarias e
Departamentos da Prefeitura de Canela

O sábado (9) foi de 
capacitação e confrater-
nização para servidores 
da Prefeitura de Canela, 
dentro do Projeto Inte-
grar desenvolvido pela 
Secretaria de Gover-
nança, Planejamento 
e Gestão. As atividades 
contaram com a pre-
sença de servidores das 
Secretarias da Fazenda, 
Meio Ambiente, Assis-
tência Social, Obras e 
Governança. Um café 
da manhã no Paço Mu-
nicipal deu início a pro-
gramação que foi con-
cebida para marcar o 
Dia do Servidor Público 

– comemorado no últi-
mo dia 28 de Outubro. 
Além disso, também fo-
ram realizados painéis 
nas áreas da saúde e 
educação financeira. Já 
o diretor artístico do 32º 
Sonho de Natal de Ca-
nela, Elias Rosa, apre-
sentou a programação 
do evento para os servi-
dores municipais.

Aproximando
setores do
Poder Executivo
O prefeito Cons-

tantino Orsolin falou 
sobre a importância 
do servidor público, 

enquanto que o secre-
tário de Governança, 
Luciano Melo, apre-
sentou oficialmente a 
marca do Projeto Inte-
grar, que busca estrei-
tar relações entre as 
Secretarias e Departa-
mentos do Poder Exe-
cutivo. "Canela está em 
pleno desenvolvimen-
to, sendo exemplo para 
outros municípios do 
Estado e do País. E esta 
transformação se deve 
a todos os servidores 
da nossa Prefeitura", 
comentou o secretário 
Luciano Melo. "O ser-
vidor público é um per-

sonagem fundamental 
para a sociedade. O Po-
der Público é pago pela 
sociedade para servir 
esta mesma sociedade. 
E o bom atendimento 
à população é um fator 
primordial. Vamos con-
tinuar esta luta pelo de-
senvolvimento da nossa 
querida cidade de Ca-
nela", frisou o prefeito 
Constantino Orsolin.

Para fechar a pro-
gramação, o Dr. Joel 
Maciel, do Instituto 
Inovação, realizou uma 
palestra motivacional 
para os servidores pre-
sentes no encontro.

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 
E RURAL, OU SUA PREPOSTA, DEVIDAMENTE AUTORI-
ZADOS PELO EXMO. SR. DR. EXMO. SR. DR. CARLOS 
EDUARDO LIMA PINTO, MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA 
JUDICIAL DE SÃO FRANCISCO DE PAULA – RS. Pro-
cesso nº: 06611500001614; Natureza: Execução Fiscal 
do Município; Exequente(s): Município de São Francisco 
de Paula; Executado(s): Ana Maria Chlalup e Cotiza S.A. 
TORNA PÚBLICO ATRAVÉS DO PRESENTE EDITAL QUE 
PROCEDERÁ À VENDA EM PÚBLICO, NA MODALIDADE 
LEILÃO ONLINE VIA WEBSITE WWW.ALEXSANDRO-
LEILOES.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, DE-
CRETO 21981/32 PROFISSÃO LEILOEIRO, LEI 4.021 LEI-
LOEIRO RURAL, LEI Nº 13.138 LEILÃO ONLINE, E LEI 
Nº 5.172/1966 ART. 130 CTN, DO SEGUINTE, IMÓVEL: 
Um terreno com a área de 887,00m2 (oitocentos 
e oitenta e sete metros quadrados), matrícula 24.312, 
constituído do lote n°. 11 da quadra XI, 3° e 4° Setores 
do Lo teamento  Co l inas  de  São  Franc isco ,  nes ta 
c idade ,  com as  segu in tes  confrontações: pela fren-
te, mede 16,08m (dezesseis metros e oito centímetros), 
Com a Rua 7; pelo lado esquerdo, mede 56,22m 
(cinquenta e seis metros e vinte e dois centímetros) 
com o lote 12; pelos fundos, mede 15,00m (quinze 
metros) com o lote 20; e pelo lado direito, mede 
62,04m (sessenta e dois metros e quatro centíme-
tros) com o lote 10. O terreno dista 169,54m (cento e 
sessenta e nove metros e cinquenta e quatro centíme-
tros) da Rua 10.Registro anterior: Matrícula n°. 5.747 
do livro 2-AH.Proprietária: Cotiza S.A.. ÔNUS E GRA-
VAMES: R.2/24.312, Penhora Processo 00110501447532. 
Matrícula obtida no processo, datada de 23/08/2017. 1º 
LEILÃO: 19/11/2019, às 14 horas, igual ou superior Avalia-
ção: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais);  2º LEILÃO: 
29/11/2019, às 14 horas, maior oferta, igual ou superior 
a R$ 33.000,00 (trinta e três mil e reais). LOCAL/INFOR-
MAÇÕES: WEBSITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.
BR SERÁ OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO COM-
PLETO PARA LANCES ONLINE, COM ATÉ 24 HORAS DE 
ANTECEDÊNCIA DO LEILÃO PRESENCIAL. O 2º LEILÃO 
SOMENTE SERÁ REALIZADO SE NÃO HOUVER ARRE-
MATAÇÃO NO 1º LEILÃO. CASO NÃO HAJA EXPEDIENTE 
NAS DATAS DESIGNADAS, O LEILÃO REALIZAR-SE-Á 
NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE, NO MESMO LO-
CAL 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 ARRE-
MATAÇÃO/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 ONLINE 
E INTIMAÇÃO, O DEVEDOR Ana Maria Chlalup e Cotiza 
S.A., O SENHORIO DE DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO 
DE BEM INDIVISÍVEL DO QUAL TENHA SIDO PENHORA-
DA FRAÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁRIO, O CREDOR COM 
GARANTIA REAL OU COM PENHORA ANTERIORMENTE 
AVERBADA QUE NÃO SEJA DE QUALQUER MODO PAR-
TE 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.

Prefeitura e Corsan definem locais
para instalação de quatro novas

estações de tratamento de esgoto
As tratativas para 

a instalação de quatro 
Estações de Tratamento 
de Esgotos em Canela 
foi pauta de reunião na 
sexta (8), com represen-
tantes da Corsan e da 

Prefeitura. Foram defi-
nidas as condicionantes 
para viabilizar a instala-
ção das ETEs compac-
tadas, com ênfase a 
ligação de novos em-
preendimentos em fase 

de licenciamento na 
Prefeitura, assim como 
do atendimento de de-
mandas de saneamento 
de locais não atendidos.

A Prefeitura fez di-
versos estudos verifi-
cando os locais e estru-
turas necessárias para a 
implantação das ETEs 
compactas, estabele-
cendo que serão insta-
ladas na região do Lago 
do Palace Hotel, Vila 
Miná, Chacrão e São 
Luiz.

A Prefeitura de Ca-
nela ficou encarregada 
de definir as áreas onde 
ficarão localizadas as 
ETEs, estudos topográ-
ficos, transporte dos 
equipamentos desmon-
tados para Canela (estão 
em Alvorada, na Região 
Metropolitana), licen-
ciamento ambiental das 
quatro unidades, proje-
tos básicos, construção 
do radier de fundações, 
montagem, cercamento 
e urbanização, adequa-
ções nos equipamentos 
e revisão, instalação de 
painel de comando, in-
terface de telemetria, 
elaboração e aprovação 
do projeto elétrico.

As obrigações da 
Corsan são a desmon-

tagem e relocação das 
ETEs, além do forneci-
mento de R$ 1,25 mi-
lhão para pagamento 
das despesas associa-
das a transferências das 
unidades, além da im-
plantação das redes 
básicas de coleta de es-
gotos nas quatro unida-
des, elevatórias ou esta-
ções de bombeamentos 
necessárias para opera-
ção.

O secretário do 
Meio Ambiente, o bió-
logo Jackson Müller, 
destacou que a insta-
lação dessas ETEs ini-
ciam uma nova fase 
para a consolidação 

de uma política de sa-
neamento compatí-
vel com as necessida-
des da comunidade 
canelense, da mesma 
forma que possibilitará 
a implantação de no-
vos empreendimentos 
naquelas regiões. Tudo 
para proporcionar efe-
tividade na melhoria na 
qualidade dos recursos 
hídricos, bem como na 
qualidade ambiental 
local, com importantes 
impactos no meio am-
biente e na saúde públi-
ca.

À reportagem da 
Folha, Jackson Muller 
afirmou que nos bair-

ros Chacrão e São Luiz, 
os equipamentos vão 
substituir os existentes, 
que não tratam o esgoto 
cloacal. Já na Vila Miná, 
a ideia é implantar nova 
rede e despoluir um ar-
roio que é uma das nas-
centes do Caracol.

Já no Palace Hotel, 
o estudo visa tratar as 
águas pluviais antes que 
elas cheguem ao lago.

“Não estamos des-
cartando mudanças fu-
turas quanto a forma 
de administrar água e 
esgotos em Canela”, dis-
se Jackson. O contrato 
com a Corsan vence em 
dezembro de 2020.
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Canelense é campeão 
mundial de levantamento 
de peso em Florianópolis

Pedro Fogaça foi campeão na categoria de 100 a 110 KG

No último domingo 
(10), aconteceu o Cam-
peonato Mundial de 
Levantamento de Peso 
em Florianópolis/SC. O 
evento mostrou um alto 
nível, tendo competido-
res de Argentina, Chi-
le, Argélia, República 
Tcheca, Bolívia e Peru.

O canelense Pedro 
Fogaça participou do 
campeonato, compe-
tindo representando o 
Brasil e a cidade de Ca-
nela. Ele foi campeão 
da categoria de 100 a 
110 kg no Levantamen-
to Terra, com a incrível 
marca de 305 kg.
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Mercado Tiririca e Amigos do Bulhões
em vantagem na semifinal do Master

Na última quinta-
feira (07), foi disputa-
da a primeira ronda da 
fase semifinal do Cam-
peonato Municipal de 
Futsal Master. Abrindo 
a noite de disputas, o 
Mercado Tiririca goleou 
o Rede Encantos por 6 x 
3, Douglas (5) marcou 5 
vezes e Paco (1) fechou 
o placar da vitória. Mi-
guel (1), Reginaldo (1) 
e Guinho diminuiram 
para o Rede Encantos. 
Na partida de volta o 
Mercado Tiririca con-

ta com a vantagem do 
empate no tempo regu-
lamentar. Caso o Rede 
Encantos queira a clas-
sificação, a equipe tem 
que vencer no tempo 
regulamentar levando 
a partida para prorro-
gação. No tempo extra a 
situação se inverte, por 
ter tido a melhor cam-
panha durante a fase 
classificatória, o Rede 
Encantos recebe a van-
tagem do empate.

O segundo con-
fronto da fase semifi-

nal foi entre Amigos 
do Bulhões e Amigos 
do Tiririca. Essa parti-
da também terminou 
em goleada, o Amigos 
do Bulhões não tomou 
conhecimento do ad-
versário e atropelou, o 
placar final foi 8 x 2. Os 
gols da vitória foram 
marcados por Hélio (3), 
Tiaguinho (2), Balu (1), 
Niti (1) e Dani (1). Os 
gols de desconto foram 
anotados por Cristiano 
(2). Na partida de volta, 
a equipe do Amigos do 

Bulhões tem a vanta-
gem do empate no tem-
po regulamentar. Assim 
como no outro confron-
to da fase semifinal, o 
Amigos do Tiririca ne-
cessita vencer para le-
var para a prorrogação, 
na prorrogação a vanta-
gem do empate passa a 
ser sua.

As partidas de volta 
acontecem hoje à noi-
te, ambos confrontos 
prometem pegar fogo 
na disputa pela vaga na 
grande final.

Futsal Sub-09 chega
a sua fase semifinal
A última rodada 

do Campeonato Muni-
cipal de Futsal Sub-09 
foi disputada no último 
sábado (09). Invicto, o 
Toque de Letra “A” ven-
ceu o Guerreiro Sports 
por 6 x 3 e cravou a 
classificação com 100% 
de aproveitamento. Os 
gols da vitória foram 
marcados por Isaac (2), 
Bernardo (2), João Vic-
tor (1) e Lorenzo (1). Os 
gols de desconto foram 
marcados por Mathias 
(3). Mesmo com a der-
rota, o Guerreiro Sports 
terminou na 4ª posição 
e conseguiu uma das 
vagas para a fase semi-
final.

Em outra partida 
da rodada, em confron-
to direto, o Leodoro de 
Azevedo bateu o C.F.A. 
Rico por 4 x 3, termi-
nando a fase classifica-
tória na 2ª posição. O 
Rico termina na 3ª posi-
ção, desta forma, ambas 

equipes se habilitam a 
disputar a fase semifi-
nal. Os gols da vitória 
do Leodoro de Azeve-
do foram marcado por 
Brain (3) e Vinícius (1). 
Os gols do Rico foram 
marcados por Henry (2) 
e Hugo (1).

A partida que fe-
chou a rodada foi entre 
EducaEsportes e Toque 
de Letra “B”, as duas 
equipes não demons-
traram um grande fu-
tebol, ficando no 0 x 0. 
Ambas equipes já esta-
vam eliminadas.

A semifinal tem iní-
cio na sexta-feira (22), 
onde a equipe do Leo-
doro de Azevedo en-
frentará o Rico e o To-
que de Letra “A” contra 
o Guerreiro Sports.

POS EQUIPE PG J
1º A.T.L.F. “A”/MERCADO 

TIRIRICA 
15 05

2º LEODORO DE AZEVE-
DO/ JOÃO ALFREDO/
PC AUTO SOUND

11 05

3º C.F.A RICO 07 05
4º GUERREIRO SPORTS 06 05
5º EDUCAESPORTE 01 05
6º A.T.L.F. “B”/CARIOCA 

PINTURAS
00 05

Confira como ficou
a classificação final da

fase de grupos:

Rodada da Primeira Divisão de Campo é marcada por goleadas
No último sábado (09), 

foi disputada a 5ª rodada da 
Primeira Divisão do Cam-
peonato Municipal de Fu-
tebol de Campo. No campo 
da Celulose duas partidas 
foram disputadas. A pri-
meira partida da rodada foi 
vencida pelo Bola-Bola, lí-
der da competição, a vítima 
da vez foi a equipe do União 
Rancho Grande. O líder Bo-
la-Bola não teve dificulda-
des para vencer e no final o 
placar mostrou um elástico 
5 x 0. Darnlei (3), artilherio 
da competição marcou um 

hat-trick, Diego (1) e Finha 
(1) fecharam o placar. O 
Bola-Bola se mantém na 
liderança do campeonato 
com 13 pontos, a mesma 
pontuação do 2º colocado, 
a equipe do Âncora.

A segunda partida dis-
putada na Celulose não 
terminou em goleada, mas 
os barbantes foram ba-
lançados diversas vezes. O 
Mercernários bateu o Cia 
do Verde pelo placar de 4 x 
3, Tiaguinho foi o destaque 
da partida, marcando 3 dos 
4 gols da vitória, Jéferson 

completou o placar. Os gols 
da equipe derrotada foram 
marcados por Vitor (2) e 
Benhur (1). Com a vitória, o 
Mercenários termina a ro-
dada na 4ª colocação com 
6 pontos conquistados. O 
Cia do Verde termina em 5º 
lugar com apenas 3 pontos.

Fechando a rodada, 
Mercado Tiririca e Âncora 
se enfrentaram no Parque 
do Sesi. A partida foi venci-
da sem dificuldade alguma 
pela equipe do Âncora. O 
Mercado Tiririca não mos-
trou reação e acabou sendo 

atropelado, a partida termi-
nou em um humiliante 9 x 
0. Os gols da vitória do Ân-
cora foram marcados por 
Juliano (4), Pinça (2), João 
Vitor (1), Bruno (1) e Barba 
(1). Com a vitória o Âncora 
segue perseguindo o Bo-
la-Bola, a equipe fica na 2ª 
colocação com 13 pontos 
conquistados em 15 pos-
síveis. O Mercado Tiririca 
amarga sua pior fase com-
parado aos últimos anos, a 
equipe segue na lanterna, 
com uma média de 6 gols 
sofridos por partida.

POS EQUIPE PG
1º BOLA-BOLA/

LANCHERIA DO 
JOÃOZINHO 

13

2º ÂNCORA 13
3º UNIÃO RANCHO 

GRANDE
09

4º MERCENÁRIOS 06
5º CIA DO VERDE 03
6º MERCADO TIRIRICA 00

CLASSIFICAÇÃO
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NO COM ÁREA DE 2.091,50M² (DOIS MIL E NOVENTA E UM METROS E CINQUENTA DECÍ-
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DA RUA CEL. ALZIRO TORRES, PARA O LADO NORTE. REGISTRO ANTERIOR: R.1/8.880, 
FL. 118 DO LIVRO 2-BB. ÔNUS E GRAVAMES: R.1/30.131 PENHORA, PROCESSO Nº 
066/1.14.0002549-0; R.2/30.131 PENHORA, PROCESSO Nº 066/1.14.0000297-2. MATRÍCULA 
Nº 30.131, OBTIDA NO PROCESSO, DATADA DE 11/01/2019. 1º LEILÃO: 19/11/2019, ÀS 14 
HORAS, IGUAL OU SUPERIOR AVALIAÇÃO: R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS); 2º LEI-
LÃO: 29/11/2019, ÀS 14 HORAS, MAIOR OFERTA, IGUAL OU SUPERIOR A R$ 180.000,00 
(CENTO E OITENTA MIL REAIS). LOCAL/INFORMAÇÕES: WEBSITE WWW.ALEXSANDRO-
LEILOES.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 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 RESPONSABILI-
DADE DO ADQUIRENTE O PAGAMENTO DO ITBI E DEMAIS DESPESAS DE TRANSCRIÇÃO, 
E PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E MATRÍCULA ATUALIZADA. FICA INTIMADO POR ESTE EDI-
TAL DE LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, O DEVEDOR LUIZ FERNANDO SOARES BRAN-
DÃO, O SENHORIO DE DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE BEM INDIVISÍVEL DO QUAL TE-
NHA 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. INFORMA-
ÇÕES: PELO EDITAL COMPLETO NO SITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR, PELO 
E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOTMAIL.COM E PELO TELEFONE: (54) 99711.3411.

Canelenses se destacam 
em Bento Gonçalves no 

Gaúcho de DownHill
A equipe Buxa Bikes 

DH Team participou da 
7ª etapa do Campeona-
to Gaúcho de DownHill, 
válida pelo ranking bra-
sileiro, realizada na ci-
dade de Bento Gonçal-
ves nos dias 9 e 10 de 
novembro.

Os canelenses ob-
tiveram ótimos resul-
tados, na pista que é 

considerada uma das 
melhores e mais técni-
cas do estado. 

Na categoria rígida 
iniciante, William Rosa 
trouxe a quarta coloca-
ção, e, na categoria sub 
23, Ítalo Tomasine ficou 
em quinta.

Mauro Foss levou 
a primeira colocação 
e Luan Cravo o oitavo 

lugar na categoria es-
treante, enquanto na 
juvenil, Iury Novelli fi-
cou em sétimo. Ainda, 
o atleta Francisco Inna-
morato, da região das 
Hortênsias, ficou em 
segundo na categoria 
Master C1. A Buxa Bikes 
DH Team conta com 
o apoio de Buxa Bikes 
Store.

FOTO: REPRODUÇÃO

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, OU SUA PREPOSTA, DE-
VIDAMENTE 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: 06611400002821; NATUREZA: EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO; EXEQUEN-
TE(S): MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA; EXECUTADO(S): LUIZ ADEMIR SCHONS E 
COTIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA TORNA PÚBLICO ATRAVÉS DO PRESEN-
TE EDITAL QUE PROCEDERÁ À VENDA EM PÚBLICO, NA MODALIDADE LEILÃO ONLINE VIA 
WEBSITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ REALIZADA NA FORMA DAS SEGUIN-
TES LEIS: LEI Nº 13.105/2015 NCPC EM SEUS ARTIGOS 879 A 903, LEI 6.830 EXECUÇÃO FIS-
CAL, 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 A ÁREA DE 750,00M² (SETECENTOS E CINQUENTA METROS QUADRADOS), MATRÍCU-
LA Nº 5.258, CONSTITUÍDO PELO LOTE Nº34 DA QUADRA 16, 1º E 2º SETORES DO LOTEA-
MENTO COLINAS DE SÃO FRANCISCO, NESTA CIDADE, ADQUIRIDO CONFORME CONSTA DA 
MATRÍCULA 4.362 DO LIVRO 2-Z, MEDINDO 15,00M DE FRENTE Á RUA J, 15,00M DE FUNDOS, 
50,00M NO LADO DIREITO E 50,00M NO LADO ESQUERDO, COM AS SEGUINTES CONFRON-
TAÇÕES: AO NORTE, COM O LOTE 27; AO SUL, COM A RUA J; AO LESTE, COM OS LOTES NOS 
31, 32 E 33; E, A OESTE, COM O LOTE Nº 35. O TERRENO DISTA 40,00M DO ALINHAMENTO 
DA RUA M. PROPRIETÁRIA: COTIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. ÔNUS E GRA-
VAMES: R.3/5.258 PENHORA. MATRÍCULA OBTIDA NO PROCESSO, DATADA DE 01/02/2017. 
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 SUPERIOR 
A R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). LOCAL/INFORMAÇÕES: WEBSITE WWW.ALEXSANDRO-
LEILOES.COM.BR SERÁ OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO COMPLETO PARA LANCES ON-
LINE, COM ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO LEILÃO PRESENCIAL. O 2º LEILÃO SO-
MENTE 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 PE-
NHORADO 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 PAGA-
MENTO 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 ONLINE E INTI-
MAÇÃO, O DEVEDOR LUIZ ADEMIR SCHONS E COTIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, O SENHORIO DE DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE BEM INDIVISÍVEL DO QUAL TENHA 
SIDO PENHORADA FRAÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁRIO, O CREDOR COM GARANTIA REAL OU 
COM PENHORA ANTERIORMENTE 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.

Três equipes dividem
a liderança do Sub-13

No último sábado 
(09) foi disputada a 6ª 
rodada do Campeona-
to Municipal de Futsal 
Sub-13. Abrindo a ro-
dada o EducaEsportes 
bateu o Gênios da Bola 
por 1 x 0, Igor foi o res-
ponsável pelo gol. Com 
a vitória o Educa Espor-
tes iguala a pontuação 
de líder (12 pontos), 
mas devido ao saldo de 
gols, a equipe termina 
a rodada na 3ª posição. 
O Gênios da Bola tinha 
a chance de assumir a 
liderança isolado, mas 
com a derrota continua 
na 2ª colocação com 12 
pontos.

A segunda partida 
da rodada foi vencida 
pelo Toque de Letra “B”, 
que bateu o Guerreiro 
Sports por 2 x 1. Os gols 
da vitória foram anota-
dos para João Gabriel e 
Nilmar, o gol de honra 
do Guerreiro foi de João 
Freitas. Com a vitória, 
o Toque de Letra “B” 

fica na 5ª posição com 
7 pontos conquistados. 
A situação do Guerreiro 
se complica, a equipe 
tem apenas 3 pontos 
conquistados e termina 
a rodada na 7ª posição.

A terceira partida da 
rodada terminou com a 
marca da queda do úl-
timo invicto na compe-
tição. O líder Toque de 
Letra “A” perdeu para o 
Gaúcho por 1 x 0, des-
ta forma viu Gênios da 
Bola e Educa Esportes 
igualarem sua posição. 
O gol da vitória do Gaú-
cho foi de Guilherme. 
O Toque de Letra “A” 
se mantém liderando a 
competição devido ao 
saldo de gols. O Gaúcho 
termina a rodada na 4ª 
posição com 7 pontos.

Fechando a roda-
dam o Leodoro de Aze-
vedo atropelou o lan-
terna Dante Bertolucci 
pelo elástico placar de 
7 x 1. Helton (3), Pedro 
Henrique (2) e Cauã (2) 

marcaram os tentos da 
vitória. O gol de hon-
ra da Dante Bertolucci 
veio dos pés de Braian 
(1). Ao fim da rodada, 
o Leodoro de Azevedo 
se manteve na 6ª colo-
cação com 6 pontos, a 
equipe da Dante Berto-
lucci segue na lanterna 
sem ter pontuado na 
competição.

A próxima rodada 
será dividida nos dias 
18 e 19 de novembro, 
terça e quarta-feira 
respectivamente. Na 
terça-feira (18), o Edu-
ca Esportes enfrenta o 
Guerreiro Sports, em 
seguida acontece o 
confronto direto entre 
Gênios da Bola e To-
que de Letra “A”. Na 
quarta-feira (19), o To-
que de Letra “B” en-
frenta o lanterna Dante 
Bertolucci, logo após, 
Gaúcho e Leodoro de 
Azevedo entram em 
quadra para finalizar a 
7ª rodada.
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Papo responsa com
alunos da Escola Neusa 

Mari Pacheco
A Polícia Civil es-

teve novamente pre-
sente na Escola Neusa 
Mari Pacheco. Desta 
vez, durante atividades 
realizadas na terça (5) 
e quarta-feira (6), poli-
ciais civis especializa-
dos em atividades de 
prevenção trouxeram 
aos alunos da esco-
la ações do Programa 
Papo de Responsa. Ao 
todo, mais de 500 alu-
nos participaram das 
atividades, que trata-
ram de temas relacio-
nados à violência no 
âmbito escolar, com 
foco em bullying e 
cyberbullying. Policiais 
civis da capital, em 
conjunto com policiais 
civis de Canela, trata-
ram de temas como 
liderança, violência e 
drogas abertamente 
com alunos dos ensinos 
fundamental e médio.

O delegado de Ca-

FOTO: REPRODUÇÃO/PC CANELA

nela, Vladimir Medei-
ros, disse que a escola 
é contemplada com 
ações permanentes do 
Programa Mediar RS, 
da Polícia Civil, que já 
promoveu outras ações 

entre os alunos, inclu-
sive com a formação de 
lideranças jovens para 
a mediação de confli-
tos.

“Tenho absoluta 
convicção da importân-

cia de ações de preven-
ção entre o público de 
adolescentes na cidade, 
sendo ação para forma-
ção de cidadãos respon-
sáveis de suas obriga-
ções em comunidade”.

Brigada Militar registra 
diversas ocorrências

com menores de idade
no final de semana

MENOR DE IDADE É APREENDIDO COM DROGAS
E UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO

Na noite sábado 
(09), por volta das 23 
horas, a Brigada Militar 
de Canela durante pa-
trulhamento no Bair-
ro São Rafael, abordou 
dois jovens em atitudes 
suspeitas na Avenida 
Cônego João Marchesi.

Em revista pessoal 
foi encontrado com o 
menor de 15 anos um 
simulacro (réplica) de 
arma de fogo e uma 
porção de maconha. 
Com outro menor de 16 
anos, com vários ante-
cedentes por tráfico de 
drogas, nada de ilícito 
foi encontrado.

O adolescente in-

frator foi apreendido e 
conduzido à delegacia 
onde a ocorrência foi 
registrada e posterior li-
berado o menor para o 
responsável.

Jovens são presos 
com droga em Canela

Na tarde de domin-
go (10), a Brigada Mi-
litar através do efetivo 
de reforço, visualizaram 
três jovens que saíam 
do Parque do Lago em 
Canela. Ao perceberem 
da viatura, dois deles 
dispensaram objetos no 
chão.

Os jovens foram 
abordados e o material 
dispensado foi recupe-

rado. O objeto descarta-
do continha porções de 
maconha pesando 5,8 e 
2,8 gramas. Foi confec-
cionado termo circuns-
tanciado para o jovem 
de 19 anos. O outro que 
estava com a substân-
cia era um menor de 17 
anos e já possui ante-
cedentes por posse de 
entorpecentes, ele foi 
conduzido à Delega-
cia, onde foi registrada 
a ocorrência. O último 
indivíduo de 26 anos, 
possui antecedentes 
por tráfico de drogas, 
mas não portava nada 
ilícito no momento da 
abordagem.

Dupla é presa por 
furtos realizados

em quatro
estabelecimentos
No começo da noi-

te de segunda-feira (11), 
por volta das 19h40, a 
Brigada Militar de Ca-
nela em patrulhamen-
to na Avenida Osvaldo 
Aranha visualizou dois 
indivíduos em atitude 
suspeita caminhando 
próximo a um mercado. 

Eles foram aborda-
dos, sendo que um de-
les carregava uma saco-
la com vários produtos 
com embalagem fecha-
da. Ao ser indagado da 
procedência dos referi-
dos produtos eles con-
fessaram que haviam 

furtado os mesmos. 
Os Policiais Milita-

res foram aos estabele-
cimentos informados, 
dois mercados e duas 
farmácias, para infor-
mar que os produtos 
seriam apreendidos e 
encaminhados a dele-
gacia. Entre os mate-
riais estavam diversos 
xampus e desodoran-
tes. 

Os autores de 35 e 
30 anos, este segundo 
com diversos antece-
dentes por furtos e rou-
bos, foram presos em 
flagrante.
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Homem que ameaçou
a mãe é preso

com duas armas
Na noite de terça-

feira (12), por volta das 
18h45, a Brigada Militar 
de Gramado foi aciona-
da, via 190, na Estrada 
da Lajeana, interior do 
município, para veri-
ficar uma ocorrência 
de violência doméstica 
(Lei Maria da Penha), 
onde o filho ameaçava 
a mãe.

Ao chegar ao local 
o acusado, de 38 anos, 
ao ver os Policiais Mili-
tares gritou “olha o tiro” 
e correu pela lateral da 
casa para os fundos do 
terreno, sendo acompa-
nhado.

Ele estava portando 
um facão na mão direi-
ta, um rifle calibre 22 na 
mão esquerda e outro 
rifle calibre 22 em ban-
doleira (nas costas).

Foi dado a ordem 
para que largasse as ar-
mas, sendo desobedeci-

da, passando a investir 
contra a guarnição. Ele 
foi contido, abordado e 
preso.

A mãe do autor de 
60 anos, não resultou 
lesionada, somente so-
freu ameaças e injúrias 
por parte do acusado, 
e solicitou as medidas 
protetivas.

O autor que possui 
antecedentes por tráfico 
de drogas, embriaguez 
ao volante, discrimina-

ção contra idoso, ainda 
zombou da justiça ao 
dizer que isso (a prisão) 
não ia dar em nada, pois 
as autoridades já havia 
liberado ele após ter sido 
pego com uma planta-
ção de maconha e ainda 
que sabiam das suas ar-
mas de fogo e tinham au-
torizado ele a portá-las.

Ele foi preso e me 
flagrante e encaminha-
do ao presídio de Cane-
la.
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Rodovias pedagiadas com
muitos buracos causam prejuízos
e colocam vidas em risco
Com o Natal 

Luz e o So-
nho de Natal 

em andamento, o des-
caso da EGR – Empresa 
Gaúcha de Rodovias, 
responsável pelos pe-
dágios e, consequen-
temente, com a manu-
tenção das rodovias da 
região gerou diversas 
reclamações da comu-
nidade à reportagem da 
Folha.

Na última sexta (8), 
o Portal da Folha na in-
ternet publicou matéria 
mostrando um enorme 
buraco, metros antes 
do pórtico de Canela, 
na RS 235, estrada Ca-
nela-Gramado, aonde 
populares chegaram a 

colocar um pinheirinho 
para alertar os motoris-
tas.

Neste local, du-
rante quarta e quinta 
(6 e 7, respectivamen-
te), diversos motoristas 
acumularam prejuízos, 
desde pneus furados a 
suspensões quebradas. 
Por pouco não aconte-
ceram acidentes mais 
graves.

A reportagem da 
Folha contatou, então, 
o secretário de Obras 
de Canela, Luiz Cláu-
dio da Silva, o Ratinho, 
que prontamente foi 
até o local sinalizar os 
buracos. Ele também 
sinalizou alguns trechos 
perigosos na RS 466 – 

Estrada do Caracol.
Durante a sexta (8), 

a reportagem da Folha 
tentou contato com o 
responsável pelas pra-
ças de pedágio de Gra-
mado e São Francisco 
de Paula, sem nenhum 
retorno. O engenheiro 
da EGR, encarregado 
pelas obras nestes tre-
chos também foi con-
tatado, porém, sem re-
torno.

Ao � nal da sexta, 
leitores informaram 
nossa reportagem que 
alguns buracos da Ca-
nela-Gramado haviam 
sido tapados, inclusive 
o de perto do pórtico de 
Canela, porém, outros 
diversos continuam.

Na altura do pórtico de Canela, populares
colocaram um pinheiro para sinalizar o buraco

FOTOS: REPRODUÇÃO

Rodovia pedagiada e esburacada
A RS 466 – Estrada 

do Caracol, faz parte 
das rodovias de respon-
sabilidade da EGR, que 
mantém as praças de 
pedágio de Gramado, 
São Francisco de Paula 
e Três Coroas, porém, 
há algum tempo não re-
cebe atenção, são diver-
sos buracos ao longo da 
via que liga Canela ao 
atrativo turístico mais 
importante e visitado 
da Região, o Parque do 
Caracol.

Já a Estrada Canela 
– Gramado (RS 235) é a 
principal ligação entre 
as cidades que formam 
o maior polo turístico 
do Estado. Além dos 
buracos, como na rótu-
la de retorno e acesso à 
Estrada do Caracol, em 
Canela, e na lombada 
eletrônica da Av. Cen-
tral, em Gramado, são 
outros pequenos bura-

cos ao longo de toda a 
via, que teve ainda um 
trecho recapado, mas 
segue sem sinalização.

Já a RS 235, na saída 
de Canela, na altura do 
bairro Canelinha, apre-
senta diversos buracos, 
principalmente no sen-
tido bairro-centro.

No trecho entre o 
Saiqui, em Canela, até 
São Francisco de Paula, 
diversos buracos colo-
cam em risco a segu-
rança dos motoristas, 
principalmente metros 
antes da praça de pedá-
gio de São Francisco de 
Paula.

O que diz a EGR
Questionada por nossa repor-

tagem, após uma semana de ten-
tativas, via assessoria de imprensa, 
em Porto Alegre, a EGR respondeu 
o que segue:

“Na ERS-235, entre Nova Pe-
trópolis e Gramado estão sendo fei-
tos reparos ao longo do dia de hoje 
(13). Nesta semana iniciam serviços 
entre Gramado e Canela e também 
na ERS-466”.

Na RS 466 – Estrada do Caracol, a Secretaria
de Obras de Canela sinalizou os buracos

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, OU SUA PREPOSTA, DEVIDA-
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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 LEI-
LOEIRO RURAL, LEI Nº 13.138 LEILÃO ONLINE, E LEI Nº 5.172/1966 ART. 130 CTN, DO SEGUIN-
TE, IMÓVEL: UM TERRENO COM ÁREA DE 750,00M² (SETECENTOS E CINQUENTA METROS 
QUADRADOS), SEM BENFEITORIAS, MATRÍCULA Nº. 5.037, CONSTITUÍDO PELO LOTE Nº 38 DA 
QUADRA 16, 1º E 2º SETORES, DO LOTEAMENTO COLINAS DE SÃO FRANCISCO, SITUADO NES-
TA CIDADE, ADQUIRIDO SEGUNDO O R.1/4.362 DO LIVRO 2-Z, MEDINDO 15,00M DE FRENTE, 
15,00M DE FUNDOS, 50,00M DE CADA LADO, CONFRONTANDO-SE: AO NORTE, COM O LOTE 
Nº 23; AO SUL, COM A RUA J; AO LESTE, COM O LOTE 37; E, A OESTE, COM O LOTE 39. PRO-
PRIETÁRIA: COTIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.. ÔNUS E GRAVAMES: NADA 
CONSTA, MATRÍCULA DATADA DE 15/03/2014. 1º LEILÃO: 19/11/2019, ÀS 14 HORAS, IGUAL OU 
SUPERIOR AVALIAÇÃO: R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS); 2º LEILÃO: 29/11/2019, ÀS 14 HO-
RAS, MAIOR OFERTA, IGUAL OU SUPERIOR A R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS). LOCAL/INFOR-
MAÇÕES: WEBSITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ OBRIGATÓRIO O CADASTRA-
MENTO 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 AQUI-
SIÇÃO DO BEM POR VALOR QUE NÃO SEJA CONSIDERADO VIL (60% DO VALOR DE AVALIA-
ÇÃO). 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 ONLINE E INTIMA-
ÇÃO, O DEVEDOR FLÁVIO GABRIEL GHILARDI E COTIZA S.A., 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.ALEXSANDRO-
LEILOES.COM.BR, PELO E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOTMAIL.COM E PELO TELEFONE: 
(54) 99711.3411.
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11º HOMICÍDIO:
Homem é morto no

São Lucas em Canela
Canela registrou 

mais um homicídio na 
tarde desta quarta (12), 
por volta das 17h30min, 
na escadaria do Bair-
ro São Lucas. A vítima 
Claudiomir Francisco 
Rech da Silva, o Zoreia, 
de 37 anos, foi atingido 
por, pelo menos, dois 
disparos de arma de 
fogo. Ele chegou a ser 
socorrido, mas logo fa-
leceu em razão dos dis-
paros, que acertaram 
suas costas e cabeça.

A Polícia Civil de 
Canela investiga as 
circunstâncias de ho-
micídio. Zoreia tinha 
diversos antecedentes 
policiais, como dois 
homicídios, porte de 
arma, disparos, lesão e 
crimes de trânsito.

A autoridade po-
licial informou que os 
fatos, pela gravidade, 
serão investigados com 
prioridade pelo órgão 
policial.  Zoreia estava 
preso até recentemente 

em razão do homicídio 
de Luan Pires Pereira, 
praticado na madruga-
da de 26 de agosto de 
2018, quando, no inte-
rior do Bommbar, des-
feriu diversos golpes 

de faca na vítima, que 
morreu no local.

Este foi o décimo 
primeiro homicídio do 
ano na cidade, sendo 
um duplo, portanto, são 
doze mortos.

Local onde Claudiomir (Zoreia) recebeu os disparos
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PRONTA RESPOSTA: Polícia
Civil de Canela prende último

integrante de quadrilha que
assaltou e sequestrou na região

A Polícia Civil realizou ope-
ração policial na madrugada 
deste sábado (9), em Taquara, 
para prender Dejair Filipiak de 
Souza, o Deja, 45 anos, último 
criminoso que estava solto, des-
de os assaltos com sequestros 
ocorridos desde o início deste 
mês em Gramado e Canela.

A prisão foi uma pronta res-
posta da Polícia canelense ao 
criminoso que assustou a comu-
nidade após fugir da Brigada Mi-
litar no domingo (3), permane-
cendo na localidade do Caracol 
desde então.

Deja passou seis dias escon-
dido, entre um galpão nos fundos 
de uma residência e uma área de 
mata, em um sítio. As proprieda-
des ficam uma em frente a outra, 
cortadas pela RS 466.

No galpão, havia colchões 
e potes de conserva, que o cri-
minoso usava para se alimen-
tar. Durante o dia, voltava para 
a mata, ficando em uma árvore 
com tronco oco, que serviu de 
esconderijo.

No começo da noite de sex

ta (8), ele rendeu um casal, junto 
com um filho pequeno, que che-
gava na sua residência ao lado do 
galpão, obrigando-os a levá-lo à 
Taquara. O marido dirigiu até 
um ponto da RS 020, onde Deja 
desceu do carro e fugiu a pé.

Policiais civis de Canela e 
Taquara realizaram buscas em 
uma residência na cidade de 
Taquara, encontrando o crimi-
noso. A casa onde Souza foi en-
contrado é a mesma que foi alvo 
de apreensão dias atrás e da pri-
são de outro suspeito de ser in-
tegrante da quadrilha. Com ele, 
foram apreendidos uma pistola 

9mm, vasta munição e dois cole-
tes balísticos.

Segundo relatos de agentes 
da Polícia Civil, o bandido esta-
va exausto, completamente sem 
forças, haja visto que dormiu na 
viatura durante todo o trajeto 
entre Taquara e Canela.

Souza irá responder por to-
dos os crimes que teriam sido co-
metidos a partir do sequestro de 
um empresário em Gramado, no 
dia 1º deste mês, e que desenca-
deou um cerco ao bando e resul-
tou na prisão de 10 pessoas e na 
morte de seu irmão, Roberto Fi-
lipiak de Souza. Entres os crimes 
estão formação de quadrilha e 
sequestro. Ele chegou a ser leva-
do ao Presídio de Canela, mas já 
foi transferido para uma unidade 
penitenciária de Caxias do Sul.

Com a prisão deste sábado, 
serão finalizados os inquéritos 
sobre os fatos ocorridos em Gra-
mado e Canela, mas terá pros-
seguimento investigação sobre 
a possível participação dos in-
tegrantes do grupo em outras 
ações criminosas.

FOTO: REPRODUÇÃO/DP CANELA

Brigada Militar
realiza ações no

interior de Canela
e Gramado

APÓS RECENTES EPISÓDIOS, PMS 
TRABALHAM PARA RESTABELECER

A ORDEM NA LOCALIDADE

Na semana passa-
da, Gramado, mais pre-
cisamente a Localidade 
da Linha 28 e Quilombo 
tiveram dias de angus-
tia e receio, devido uma 
ocorrência de sequestro 
que persistiu por vários 
dias e seguiu por alguns 
bairros. 

Diante disto, a Bri-
gada Militar iniciou, 
esta semana, ações para 
tranquilizar moradores 
destas localidades e as-
sim restabelecer a or-
dem no município.

Capitão Lemarti-
ne Venzo, Comandante 
da BM Gramado, relata 
que as ações visam au-
mentar a sensação de 
segurança no interior e 
aproximar a comunida-
de da Instituição:

“Sabemos que o 
trauma para as famílias 
demoram a passar e nós 
queremos demonstrar 
que a Brigada Militar 
continua atuante para 
que possamos amenizar 
esse efeito. Dessa forma, 
as guarnições continua-
rão realizando patru-
lhamento pelo interior 
para que a comunidade 
saiba que estamos sem-
pre perto para auxiliar”.

O oficial ainda des-
taca que desde 2017 já 
é realizado um trabalho 
no interior do municí-
pio, onde os morado-
res possuem um canal 

direto e rápido com a 
Brigada Militar que tem 
garantindo resultados 
positivos.

Além de conversar 
com os moradores, os 
Policiais Militares dis-
tribuíram folders com 
dicas de segurança.

Mesmo não tendo 
sido a sequência inicia-
da em Gramado, mora-
dores da Localidade do 
Caracol também foram 
afetados pelas buscas ao 
criminoso. O cerco em 
Canela envolveu mais 
de 130 Policiais Milita-
res e deixou apreensi-
vos os moradores.

A capitã Francieli 
Ronsoni, que responde 
pela BM de Canela, des-
taca a importância da 
atuação:

“A comunidade fi-
cou abalada na região, 
então estamos montan-
do ações de patrulha-
mento da Brigada Mi-
litar e assim a presença 
de viaturas trará uma 
sensação de seguran-
ça para os moradores 
e também para os tu-
ristas, visto que esta é 
uma região de muitos 
parques e que, princi-
palmente nesta época 
do ano, com os eventos 
natalinos atrai muitos 
visitantes, que também 
buscam as atrações na-
turais que o município 
possui”.
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É sempre saboroso ler o livro “DEPOIS DO 
CHURRASCO” do meu querido irmão Pedro Oli-
veira,  as receitas aguçam a memória, lembrando 
das avós que adoçavam a vida de outrora com sa-
borosos bolos, balas e sobremesas.

BOLO GAÚCHO
Ingredientes: 1 xícara de farinha de rosca; 1 xí-

cara de pinhões (cozidos e amassados); 5 ovos; 1 
copo de vinho tinto; 1 colher de sopa de manteiga; 
2 xícaras de açúcar; 200g de passas; 1 colher de chá 
de fermento em pó.

Preparo: Bata os ovos  (claras em neve) e junte 
os outros ingredientes. Misture bem e coloque em 
forma untada para assar.

BOLO DE LEITE QUENTE
Ingredientes:  4 ovos; 2 xícaras de amido de 

milho; 2 xícaras de açúcar; 1    xícara de farinha de 
trigo ; 1     colher de sopa de fermento seco; 1 xícara 
de leite quente; 2 colheres  de sopa de manteiga.

Preparo: Bater as gemas com 1 xícara de açú-
car no ponto de gemada. Colocar o leite quente, 
aos poucos, após o amido de milho e farinha e, por 
último, as claras em neve com o resto do açúcar e 
o fermento. Obs.: o fermento é misturado com as 
claras.

Entre um pedaço de bolo e
outro alguns adágios gaúchos:
“A formiga sabe que erva corta.”
“Cavalo bom e homem valente a gente só co-

nhece na chegada.”
“Faca que não corta, pena que não escreve, ami-

go que não serve, que se perca pouco importa.”
“O sol é o poncho do pobre.”

Meus forte quebra costelas, alço a perna e meu 
vou a lo largo campo afora!

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: 06611400002724; 
NATUREZA: EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO; EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA; EXECUTADO(S): CARLOS ANTÔNIO 
DUTRA DA SILVA 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 A ÁREA DE 1.032,00M² (UM MIL E TRINTA E DOIS METROS QUADRADOS), MATRÍCULA 25.582, CONSTITUÍDO DOS LOTES NºS. 7 
E 8 (SETE E OITO), DA QUADRA F, DO LOTEAMENTO VILA SÃO BERNARDO, NESTA CIDADE, COM AS SEGUINTES CONFRONTAÇÕES: PELA FRENTE, AO SUL, MEDE 24,60M (VINTE E QUATRO METROS 
E SESSENTA CENTÍMETROS) COM A RUA DAS ACÁCIAS, DISTANDO 32,50M (TRINTA E DOIS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS) DO ALINHAMENTO DA RUA ENEIDA, PARA O LADO LESTE; PELOS 
FUNDOS, AO NORTE, POR LINHA QUEBRADA, MEDE 12,10M (DOZE METROS E DEZ CENTÍMETROS) E 7,10M (SETE METROS E DEZ CENTÍMETROS) COM O LOTE 4 E 12,00M (DOZE METROS) COM O 
LOTE 16; POR UM LADO, AO LESTE, MEDE 40,50M (QUARENTA METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS) COM O LOTE 9 E 3,50M (TRÊS METROS E CINQUENTA CENTÍMETROS) COM O LOTE 12; E PELO 
OUTRO LADO, A OESTE, MEDE 20,20M (VINTE METROS E VINTE CENTÍMETROS) COM O LOTE 6 E 20,00M (VINTE METROS) COM O LOTE 5. BENFEITORIAS: UMA CASA DE ALVENARIA, COM A ÁREA DE 
115,59M² (CENTO E QUINZE METROS E CINQUENTA E NOVE CENTÍMETROS), LOCALIZADA NA RUA DAS ACÁCIAS, 306. REGISTROS ANTERIORES: R.2/18.868 E R.2/18.869 DO LIVRO 2. ÔNUS E GRA-
VAMES: R.2/25.582 HIPOTECA, CREDORA FIDUCIÁRIA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ Nº. 00.360.305/0001-04, SBS QUADRA 4 LOTES 3/4 - 21º ANDAR - EDIFÍCIO SEDE CEP: 70.092-900 - BRASÍLIA 
– DF. MATRÍCULA OBTIDA NO PROCESSO, DATADA DE 29/03/2017. 1º LEILÃO: 22/11/2019, ÀS 14 HORAS, IGUAL OU SUPERIOR AVALIAÇÃO: R$ 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS); 2º LEILÃO: 
02/12/2019, ÀS 14 HORAS, MAIOR OFERTA, IGUAL OU SUPERIOR A R$ 192.000,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL REAIS). LOCAL/INFORMAÇÕES: WEBSITE 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 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 CO-
MISSÃO 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 ONLINE E INTIMAÇÃO, O DEVEDOR CARLOS ANTÔNIO DUTRA DA SILVA, 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.

Cadê o cercamento
eletrônico e o efetivo?
Semana que vem traremos uma matéria espe-

cial, falando dos crimes que têm assustado nossa 
comunidade. Já são 11 homicídios, um duplo, ou 
seja, 12 mortes.

Teve crime acontecendo no meio da rua, ao 
meio-dia de um sábado, cheio de casas abertas e 
crianças na rua.

Nesta semana, às 17h30min, com muita mo-
vimentação na Adalberto Wortmann, em horário 
de saída de escola.

Estão esperando acontecer uma desgraça? 
Estão esperando morrer uma criança, passando 
na rua?

Segurança pública é dever do Estado e res-
ponsabilidade de todos.

Alô, Prefeitura, temos que agilizara a instala-
ção das câmeras de monitoramento e do auxílio 
moradia para efetivo de segurança em Canela.

CÂMERAS SÓ EM MARÇO
O cercamento eletrônico é primordial para a 

segurança de Canela. O processo está andando, a 
passos lentos mas está, como tudo que depende 
da burrocracia (assim mesmo, com dois erres) do 
poder público.

Segundo informou a Prefeitura, a licitação 
para aluguel das câmeras de monitoramento deve 
estar aberta ainda neste mês de novembro.

 A previsão é que a instalação comece em 
fevereiro e termine em março de 2020. O custo do 
projeto é de R$ 60 mil mês, com espelhamento do 
sistema na BM e DP de Canela.

Vamos combinar que muito barato para a 
segurança dos canelenses né?

60 mil leitores mensais 
no Portal da Folha

Preciso agradecer nossos 60 mil leitores, em 
média por mês, do Portal da Folha na internet.

Não são curtidas nas redes sociais, são leito-
res que acessam, todos os dias, nossa plataforma 
digital para se manter informados, na hora, full 
time de tudo que acontece.

Não que seguidores nas redes sociais não 
são importantes, nós temos milhares, mas eles 
acabam se tornando leitores de uma plataforma 
nossa, o Portal, tanto que por lá, cerca de 30% já 
são acessos diretos e 50% são leitores recorrentes, 
que sempre utilizam nossa plataforma para ler as 
notícias.

Estes números, todos comprovados pelo Goo-
gle Analytics. Aí, amigo, quem tem mostra, quem 
não tem...

A todos vocês muito obrigado pela con® ança.

Destaque Turismo e
Profi ssionais do Ano

Na próxima quarta (20), realizaremos a entre-
ga dos troféus Dr. Pedro Adir Dalla Porta – Pro® s-
sionais do Ano e do Destaque Turismo.

Entre os prêmios principais, o secretário de 
Turismo, Ângelo Sanches, e o empresário Eduardo 
Zorzanello, como gestores público e privado de 
turismo. Além de mais de 350 pessoas con® rma-
das de pelo menos 80 segmentos (e contando).

Muito, muito obrigado pela con® ança.

ÂNGELO E SONHO ELOGIADOS
O secretário Ângelo, aliás, que foi elogiado 

pelo deputado federal Bibo Nunes, que fez um 
convite para o Sonho de Natal em seu pronuncia-
mento na Câmara dos Deputados.

O vídeo você confere nas plataformas digitais 
da Folha. Que tal?

Eduardo Zorzanello e direção da Rossi e Zorzanello são 
presenças confi rmadas no Destaque Turismo Hortênsias
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