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CERIMÔNIA
DE PREMIAÇÃO

REÚNE
PROFISSIONAIS

E DESTAQUES
DO TURISMO. 

FINAL DE
SEMANA TEM
CHEGADA DO
PAPAI NOEL EM
DOSE DUPLA
Sonho de Natal também
estreia espetáculo Fábrica
de Sonhos com apresentações
diárias. Páginas 6 e 7
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Mais de 400 pessoas
estiveram presentes em
evento da Folha na última
quarta-feira. Páginas 8 a 12

Amigo Bicho
anuncia
encerramento de 
atividades por falta 
de recursos. Pg. 18

Prefeitura diz que 
Amigo Bicho não 
cumpre formalidades 
para convênio
Página 19

Professores fazem 
manifestações e 
escolas estaduais 
entram em greve 
em Canela. Página 4
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Dia da
Consciência Negra

O Dia da Consciên-
cia Negra é comemora-
do em 20 de novembro 
em todo o território na-
cional.

A importância da 
data está no reconheci-
mento dos descenden-
tes africanos na Consti-
tuição e na construção 
da sociedade brasileira.

Os principais temas 
que podem ser abor-
dados nessa data são o 
racismo, a discrimina-
ção, a igualdade social, 
a inclusão do negro na 
sociedade, a religião e 
cultura afro-brasileiras, 
dentre outros.

Como surgiu?
Durante o governo 

Lula (2003-2010), a Lei 
nº 10.639 de 9 de janei-
ro de 2003, determinava 
a inclusão da temática 
“História e Cultura Afro
-Brasileira” no currículo 

escolar. Nesse mesmo 
documento, � cou esta-
belecido que as escolas 
fossem comemorar a 
consciência negra:

“Art. 79-B. O calen-
dário escolar incluirá 
o dia 20 de novembro 
como ‘Dia Nacional da 
Consciência Negra’”.

No entanto, foi so-
mente no governo de 
Dilma Rousse�  e atra-
vés da Lei nº 12.519 
de 10 de novembro de 
2011, que essa data foi 
o� cializada.

Nesse documento 
foi criado o “Dia Na-
cional da Consciência 
Negra”, sem obrigato-
riedade de que ele fosse 
feriado.

O dia da Consciên-
cia Negra não se cons-
titui feriado nacional, 
mas estadual e, em mais 
de mil cidades, feriado 
municipal.

Brigada Militar do
Rio Grande do Sul
A Brigada Militar do Rio 

Grande do Sul (BMRS), ou sim-
plesmente Brigada Militar (BM), 
é a força de segurança pública 
que têm por função o policia-
mento ostensivo e a preservação 
da ordem pública no âmbito do 
Estado do Rio Grande do Sul.

No âmbito jurídico, a BMRS 
enquadra-se como polícia mi-
litar nos termos do artigo 42 da 
Constituição Federal de 1988. Os 
brigadianos, portanto, são con-
siderados militares do Estado do 
Rio Grande do Sul. 

A Brigada Militar o� cialmen-
te considera sua data de criação 
em 18 de novembro de 1837, 
sendo que à época a instituição 
tinha o nome de Força Policial. 

O que se pode perceber é que 
a instituição adota o ano de 1837, 
pois assim pode reivindicar para 
sua memória acontecimentos 
que, de certa forma, enaltecem 
as atividades militares na Revo-
lução Farroupilha e na Guerra 
da Tríplice Aliança e Paraguai, já 
com o nome de Corpo Policial, 
e no sitiamento da Canhoneiro 
Marajó à cidade de Porto Alegre, 
já com o nome de Guarda Cívica. 

A partir de 1935, em decor-
rência da Constituição Estadual 
da época, a atividade policial 
passou a ser competência exclu-
siva do Estado: A Guarda Civil e 
a Guarda de Trânsito passaram 
a fazer o policiamento ostensivo 
na Capital, enquanto a Brigada 
Militar assumiu o policiamento 
no interior. 

A partir de 1968, a Brigada 

Militar passou a executar, com 
exclusividade, as atribuições de 
policiamento ostensivo. O texto 
Constitucional de 1988 atribuiu à 
Corporação as atividades de Po-
lícia Ostensiva, de preservação 
da ordem pública, de prevenção 
e combate a incêndio, de busca e 
salvamento e de defesa civil.

Em 2000, foi desenvolvido 
o projeto-piloto de implanta-
ção do BO-COP/TC (Boletim de 
Ocorrência, sob a forma de Co-
municação de Ocorrência Poli-
cial [registro policial] ou Termo 
Circunstanciado A Corporação 
foi pioneira no país a constituir-
se na primeira Polícia Militar a 
efetuar o chamado "Ciclo Com-
pleto de Polícia", no que tange 
aos crimes de menor potencial 
ofensivo, consoante positivação 
constante às leis 9.099/1995 e 
10.991/2001, na medida em que 
o policial militar, a partir de en-
tão, oportuniza ao cidadão efe-
tuar registro policial quando do 
acontecimento destes tipos pe-
nais.

As ocorrências de "Menor 
Potencial Ofensivo" (crimes com 
penas não superior a 2 anos e 
contravenções penais) serão la-
vrados na forma de Termo Cir-
cunstanciado (TC ou BO-TC), 
desde que presentes ou conhe-
cidos os fatores determinantes, 
como autoria e materialidade 
do fato, sendo, posteriormente, 
encaminhado ao Foro com ju-
risdição sobre o local onde o fato 
aconteceu. Deste registro será 
fornecido, se solicitado, a devida 
certidão.

 O próprio policial é o res-

ponsável pelo registro e, inclu-
sive, pela formalização da mar-
cação da audiência preliminar 
entre as partes envolvidas, pe-
rante o juízo competente - JE-
Crim (Juizado Especial Criminal) 
-, a � m de buscar a transação 
penal. As mesmas ocorrências 
de "Menor Potencial Ofensivo" 
meramente comunicadas pela 
parte interessada, sem a presen-
ça ou conhecimento da autoria 
ou materialidade do delito, serão 
lavradas na forma de Comunica-
ção de Ocorrência (BO-COP). E, 
caso solicitado, será fornecido 
certidão. 

Essa modi� cação (anterior-
mente o cidadão necessitava se 
deslocar até o distrito policial 
mais próximo) agilizou o proces-
so, desonerando o indivíduo de 
uma série de entraves de ordem 
administrativa. Tal medida esti-
mulou o efetivo registro policial 
dos delitos, trazendo maior � de-
dignidade no que tange ao traba-
lho policial e o mapeamento dos 
crimes recorrentes.

Atualmente a Brigada Militar 
conta com cerca de 26.000 ho-
mens e mulheres em seus qua-
dros, constituindo-se na maior 
instituição pública do Estado.

Atua no policiamento am-
biental (CABM); rodoviário 
(CRBM); polícia fazendária (BP-
Faz); Corpo de Bombeiros (CCB); 
policiamento de suporte aéreo 
(BAv); unidades especializadas 
em áreas de fronteira (BPAF), tu-
rísticas (BPAT - Serra e Litoral); 
operações especiais (1º, 2º e 3º 
BOE), 40 unidades operacionais 
(BPM) e 07 regimentos (RPMon).
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Encontro de Açougueiros doa colchões
e colabora com projetos sociais

O II Encontro dos 
Açougueiros de Canela 
foi realizado no dia 8 de 
novembro, na Churras-
caria Canela Em Brasa, 
no qual foi arrecadada 
a quantia R$ 16 mil para 
a compra de cadeiras de 
rodas especiais.

Ainda, na tarde de 

quarta (20), Pipoca rea-
lizou a entrega de dois 
colchões especiais para 
a menina Luíza Corrêa 
e o repasse de R$ 1,5 
mil para as mãos do 
vice-presidente da As-
sociação do Bairro Leo-
doro Azevedo, Sandro 
Tramontin, para o Natal 

Solidário do Leodoro 
Azevedo, que acontece-
rá dia 21 de dezembro 
na sede da Associação, 
bem como R$ 1mil para  
Davenir Mello, que está 
à frente do Projeto Na-
tal da Criança em Cane-
la, que será realizado no 
dia 14 de dezembro, a 

partir das 15h, no Cen-
tro Social Padre Franco.

O Encontro de 
Açougueiros foi organi-
zado por Luciano Tie-
ppo Wilbert, Marcos 
Moreira, Marcos e Josué 
Gallas, com a colabora-
ção de Picanha, Édipo e 
Maquita.

Entrega do colchão
Repasse para o projeto Natal 

da Criança de Canela Auxílio para festa do Leodoro de Azevedo

FOTOS: MÁRCIA NEGA
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

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 24 de novembro de 2019

Curso: Direito do Trânsito –
Responsabilidade Administrativa e Penal
Data: 30 de novembro de 2019
Horário: sábado, das 08h30min às 12h30min
e das 13h30min às 17h30min
Ministrante: Juliano Viali dos Santos  (Defensor 
Público)
Inscrições até 24 de novembro de 2019

Experiência Gastronômica: Doces para a Ceia
de Natal - Parceria UCS e Abrasel Hortênsias
Data: 2 de dezembro de 2019
Horário: segunda-feira, das 19h30min às 
22h30min
Ministrante: Hosana Maria Speranza Cimadon 
(Professora da UCS)
Inscrições até o dia 26 de novembro de 2019

Vamos Falar Sobre: Redescobrindo o
Envelhecimento
Data: 5 de dezembro de 2019
Horário: quinta-feira, das 18h30min às 21h30min
Ministrante: Aline Magnus e Bárbara Albasini
Bard (Psicólogas)
Inscrições até o dia 29 de novembro de 2019

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

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

VESTIBULAR DE VERÃO
Inscrições através do site:

www.ucs.br/vestibular

A Universidade de Caxias do Sul recebe até o dia 1º 
de dezembro de 2019 as inscrições para o vestibu-
lar de verão, com a oferta de 74 cursos de gradu-
ação, nas oito unidades universitárias: Caxias do 
Sul, Bento Gonçalves, Canela, Farroupilha, Guaporé, 
Nova Prata, São Sebastião do Caí e Vacaria.
A prova ocorre no dia 8 de dezembro de 2019, e as 
inscrições devem ser realizadas pelo site
www.ucs.br/vestibular.

Professores fazem
manifestação e escolas
estaduais entram em

greve em Canela
Professores de es-

colas estaduais de Ca-
nela realizaram uma 
manifestação, na ma-
nhã da última quarta 
(20), contra o parcela-
mento de salários por 
parte do Governo do 
Estado. Representantes 
sindicais e simpatizan-
tes da causa apoiaram 
a manifestação que saiu 
em caminhada da Cate-
dral de Pedras até a Pra-
ça João Corrêa.

Nova manifestação
Uma nova manifes-

tação está marcada para 
hoje (22), a partir das 
19h, em frente ao Mul-
tipalco da Praça João 
Corrêa.

Paralisação e greve
Em Canela, as es-

colas estaduais Neu-
sa Mari Pacheco, João 
Corrêa e Adolfo Seibt 
já entraram em greve. 

É provável que outras 
escolas estaduais façam 
o mesmo nos próximos 
dias.

A Polícia Civil de 
Canela segue com para-
lisação parcial das ativi-
dades.

Manifestação na Rua Felisberto Soares
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Secretaria de Educação
realiza período de matrículas

e rematrículas na rede
municipal de Canela

Além da proximi-
dade com as festas de 
fim de ano, novembro 
é o mês em que os pais 
devem ficar atentos ao 
período de matrícula 
e rematrícula na rede 
municipal de ensino 
para o próximo ano le-
tivo.

Em Canela, a Secre-
taria de Educação, Es-
porte e Lazer realiza, até 
o dia 29 de novembro, 
este serviço para a rede 
de educação infantil e 
ensino fundamental

Educação Infantil
Os pais dos alunos 

das escolas municipais 
de educação infantil 
devem confirmar que a 
criança vai continuar na 
rede na própria esco-

la, apresentando com-
provante de endereço 
e comprovante de vín-
culo empregatício dos 
pais, além da carteiri-
nha de vacinação.

Já as inscrições 
para alunos novos são 
realizadas todas as se-
gundas e quintas-feiras 
pela manhã, na Secre-
taria de Educação, rua 
Borges de Medeiros, 
926. Documentos ne-

cessários: comprovante 
de endereço e certidão 
de nascimento.

Ensino
Fundamental
Os pais também de-

vem procurar as escolas 
em que os estudantes 
frequentam para rea-
lizar a rematrícula. As 
inscrições para alunos 
novos no ensino funda-
mental é realizada nos 

educandários mediante 
apresentação dos se-
guintes documentos: 
certidão de nascimen-
to, cartão do SUS, RG e 
CPF, comprovante de 
endereço e documentos 
dos pais ou responsá-
veis. Para os estudantes 
que ingressarão no 1º 
ano ainda será necessá-
rio apresentar a carteira 
de vacina. Mais infor-
mações: (54) 3282-5150.

FOTO: EDUARDO IDALINO
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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.

Alunos da Escola
Zeferino José Lopes
visitam Porto Alegre

Na última quinta-
feira (14), os alunos da 
Escola Zeferino José 
Lopes foram a Porto 
Alegre numa viagem de 
estudos, com a finalida-
de de proporcionar aos 
educandos uma opor-
tunidade de conhecer a 
capital através de uma 
excursão cultural e de 
lazer, após terem estu-
dado fatos históricos e 
demais conhecimentos 
relevantes sobre o nos-
so estado.

Com o projeto, os 
34 alunos do 3º ao 9º 
ano visitaram o Plane-
tário, estádios do Inter 
e Grêmio e shopping, 
onde ampliaram seus 
conhecimentos de ma-
neira prática, participa-

tiva e cidadã, envolven-
do temas e processos 
históricos explorados 
nas disciplinas estuda-

das.
 Após a visita ativi-

dades estão sendo rea-
lizadas em sala de aula, 

tendo como tema os 
conteúdos aprendidos 
na atividade extraclas-
se.
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Escola Bertholdo Oppitz
realiza Ceia de Natal

Instituição pede doações da comunidade para realizar o evento

A Escola Municipal 
Bertholdo Oppitz, no 
bairro São Lucas, realiza 
anualmente sua Ceia de 
Natal, e nesta ano será 
no dia 6 de dezembro, 
à partir das 18h, e que 
reúne 450 estudantes, 
de 1° ao 9° ano, que para 
abrilhantar o evento rea-
lizarão apresentações 
artísticas no decorrer da 
atividade.

Para o evento acon-
tecer a instituição solici-
ta doações da comuni-
dade como panetones, 

galetos, frutas, carvão e 
refrigerantes.

O educandário já 
está envolvido com a 
ação e os pequenos, de 
1° ao 5° ano, estão es-
crevendo cartinhas para 
agradecer ao Papai Noel 
pelo ano que tiveram, 
por suas famílias e cla-
ro, para pedir mimos ao 
bom velhinho.

Aos voluntários que 
quiserem "adotar" estas 
cartas e/ou ajudarem 
a escola para execução 
deste evento, é só entrar 
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O Senac Gramado 
está com inscrições 
abertas para o curso 
Técnico em Guia de 
Turismo EAD. Para 
participar, é necessária 
a idade mínima de 17 
anos completos no ato 
da inscrição e ter con-
cluído ou estar cursan-

do o 2º ano do Ensino 
Médio.

No curso, com car-
ga horária de 800 ho-
ras, o aluno será desen-
volvido para tornar-se 
responsável pela re-
cepção, condução, 
orientação e assistên-
cia de pessoas ou gru-

pos durante traslados, 
passeios, visitas e via-
gens em âmbito local, 
regional e nacional. O 
profissional informa 
sobre aspectos socio-
culturais, históricos, 
ambientais e geográ-
ficos das localidades 
visitadas, apresenta 

e organiza roteiros e 
itinerários turísticos, 
considerando os inte-
resses e as necessida-
des do visitante. 

As inscrições po-
dem ser feitas pelo site 
www.ead.senac.br/po-
los/rs/gramado até o 
dia 2 de dezembro.

Guia de turismo é tema em curso 
técnico EAD no Senac Gramado

em contato com a secre-
taria pelo telefone (54) 
3282-5191 ou fazer uma 
visita na rua dos Eucalip-
tos, 51, bairro São Lucas. 
O pedido da escola, é que 
quem for ajudar, entre-

gue os presentes até o dia 
29 de novembro.

A direção da escola 
lembra que a ceia não 
será aberta a comunida-
de, será realizada com os 
estudantes.
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Chegada do Papai Noel emociona
30 mil pessoas em Canela

ESPETÁCULO DO 32° SONHO DE NATAL FOI ENCENADO POR MAIS DE 100 CRIANÇAS DA COMUNIDADE

A arte é ca-
paz de 
t r a n s f o r -
mar uma 

cidade e Canela viveu 
neste sábado (16), o que 
o seu maior evento pre-
ga: um Sonho de Natal. 
O principal espetáculo 
de uma programação 
de 79 dias inteiramente 
gratuita entrou para a 
história da cidade, tudo 
porque elegeu como 
protagonistas mais de 
100 crianças da comu-
nidade. A Chegada do 
Papai Noel é um show 
de artes integradas que 
explora um dos cenários 
mais famosos de Canela, 
a Igreja Matriz Nossa Se-
nhora de Lourdes.

Aproximadamente 
30 mil pessoas presen-
ciaram sete minutos de 
fogos de artifício que ilu-
minaram a Catedral de 
Pedras em um espetácu-
lo pirotécnico e de efei-
tos especiais de grande 
impacto e beleza, de 
onde surgiu o persona-
gem mais esperado: o 
Papai Noel.

Nem mesmo o cli-
ma ameno de 14 graus 
foi capaz de intimidar 
as famílias e os turistas 
que foram até a Catedral 
de Pedras para acompa-
nhar o evento. Cenário 
perfeito para um espe-
táculo de tamanha gran-
deza, este que é um dos 
pontos turísticos mais 
fotografados do Brasil 
estava especialmente 
lindo e iluminado, ador-
nado pela Fábrica de So-

nhos da pequena Laura, 
personagem central da 
história. Sob a regência 
do maestro Fábio Ostro-
wiski, a Orquestra Sinfô-
nica AtmosFera, de Por-
to Alegre, que é formada 
por 23 integrantes, apre-
sentou um repertório 
de dez músicas que em-
balaram uma história 
carregada de emoção. 
Temas natalinos clássi-
cos como 'Noite Feliz', 
até músicas cheias de 
ludicidade como 'Balão 
Mágico', fizeram o pú-
blico se render e cantar 
junto com o coral de 28 
crianças da Escola João 
Alfredo Correa Pinto, do 
bairro Sesi, de Canela.

O espetáculo Che-
gada do Papai Noel 
conta a história da me-
nina Laura, que guarda 
em segredo uma fábri-
ca de brinquedos na 
cidade de Canela. So-
nhadora, ela escreve ao 
Papai Noel contando 
que seu maior desejo 
é ver o Bom Velhinho 
a ajudando a entregar 
muitos presentes nes-
te Natal. Ao receber a 
carta, ele fica curioso e 
quer saber mais sobre a 
fábrica, então envia sua 
estagiária para inves-
tigar quem é a menina 
sonhadora que mora 
em Canela. Encantado, 
o Papai Noel decide se 
mudar para a cidade e 
realizar junto com Lau-
ra o seu Sonho de Na-
tal. Durante uma hora, 
o público pode acom-
panhar um espetáculo 

completo, com mais de 
100 crianças e adoles-
centes interpretando, 
cantando, dançando e 
interagindo em diver-
sos cenários junto com 
tenores e solistas. A par-
ticipação de crianças 
especiais em uma das 
músicas trouxe ainda 
mais emoção ao espe-
táculo, mostrando que 
não há limites quando 
se valoriza a arte e as 
pessoas.

Todos os olhares 
estavam voltados aos 
ajudantes do Papai Noel 
que estavam nas alturas, 
pendurados na Catedral 
de Pedras. Mas o que 
ninguém esperava é que 
um helicóptero chegas-
se trazendo o convidado 
mais esperado da noite. 
Ele sobrevoou o entorno 
da igreja acenando para 
o público que, surpreso, 
retribuiu o gesto. Minu-
tos depois o Bom Velhi-
nho surgiu no alto da 
torre, onde mais uma vez 
revelou seu talento como 
alpinista, descendo os 65 
metros da Catedral de 
Pedras sendo recebido 
pelos personagens cen-
trais da trama: Laura, seu 
Ursinho, a Estagiária do 
Papai Noel, o Soldadinho 
e a Bailarina.

A Chegada do Pa-
pai Noel terá mais duas 
apresentações: 22 e 23 
de novembro, a partir 
das 20h. O evento segue 
com programação diá-
ria e gratuita que inclui 
mais de 280 espetácu-
los.

FOTO: CLEITON THIELE
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Fábrica de Sonhos tem 
apresentações diárias

ESPETÁCULO DE SOM E LUZ TEM DIREITO A DESCIDA
DO PAPAI NOEL PELA TORRE DA CATEDRAL

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira (21)
Casa do Papai Noel
14h às 19h – Praça João Corrêa
A Fábrica de Sonhos
20h, 21h30 e 22h30 – Catedral de 

Pedra
Sexta-feira (22)
Casa do Papai Noel
14h às 19h – Praça João Corrêa
Chegada do Papai Noel
20h – Catedral de Pedra
Sábado (23)
Acordes – Música ao Vivo
11h – Avenidas Osvaldo Aranha, 

Largo da Casa de Pedra e Parque do 
Caracol

Casa do Papai Noel
14h às 19h – Praça João Corrêa
Chegada do Papai Noel
20h – Catedral de Pedra
Domingo (24)
Acordes – Música ao Vivo
11h – Avenidas Osvaldo Aranha, 

Largo da Casa de Pedra e Parque do 
Caracol

Casa do Papai Noel
14h às 19h – Praça João Corrêa
A Fábrica de Sonhos
20h, 21h30 e 22h30 – Catedral de 

Pedra

O espetáculo A 
Fábrica de Sonhos é 
uma atração inédita e 
permanente dentro da 
programação do 32º 
Sonho de Natal. Até 12 
de janeiro, visitantes 
e moradores poderão 
aproveitar uma espé-
cie de reprise diária 
da Chegada do Papai 
Noel. O Bom Velhinho 
e seus ajudantes des-
cem do alto da torre de 
65 metros da Catedral 
de Pedra usando técni-
cas de rapel.

Com sonorização e 
iluminação especiais, 
o espetáculo cria uma 
atmosfera de arte e 
beleza durante 12 mi-
nutos. Trilha sonora 
somada a efeitos espe-
ciais e ao cenário ins-
talado nos jardins da 
Igreja Matriz Nossa Se-
nhora de Lourdes dão 
o tom lúdico da Fábri-
ca de Sonhos.

Realizado gratui-
tamente, como toda 
a programação do 
evento, o espetáculo 
ocorre três vezes ao 
dia: às 20h, às 21h30 
e às 22h30. Na última 
apresentação, o Papai 
Noel e seus ajudantes 
não descem da torre. 
“Iluminada, a Cate-
dral provoca mais en-
cantamento ainda, e a 
iluminação trabalhada 
através de um desenho 
de luz provoca os mais 
variados sentimentos. 

A sincronia entre luz e 
som é a receita para que 
o espetáculo cumpra o 
seu objetivo. A realiza-

ção do espetáculo pro-
va que a combinação 
entre turismo e cultu-
ra é um fato propulsor 

para o desenvolvimen-
to”, comenta o diretor 
artístico do 32º Sonho 
de Natal, Elias da Rosa.

FO
TO

: R
A

FA
E

L C
A

V
A

L
L

I/
S

E
R

R
A

P
R

E
S

S

Grupo de Sopros
da Orquestra
Sinfônica de

Gramado é atração 
no final de semana 

do Natal Luz
A programação do 

34º Natal Luz de Gra-
mado prossegue com 
grandes atrações. Os 
espetáculos gratuitos 
têm recebido um enor-
me público. No final 
de semana acontece a 
apresentação do Grupo 
de Sopros da Orquestra 
Sinfônica de Gramado 
que será apresentado 
no sábado (23), no palco 
da Rua Coberta, às 19h. 
O Grupo de Sopros terá 
a Regência do Maestro 
Júlio César Wagner e 
integra um dos projetos 
da Orquestra Sinfônica 
de Gramado. Trata-se 
de um grupo musical 
de excelência no pano-
rama artístico cultural 
apresentado em seu re-
pertório transcrições de 

clássicos da música eru-
dita, repertório original 
para orquestra de so-
pros, gêneros musicais 
brasileiros e também, 
internacionais como 
jazz, rock entre outros.

A sua formação é 
constituída por cerca 
de 23 instrumentistas 
divididos entre sopros 
e percussão, sendo seu 
principal objetivo a for-
mação de excelência 
dos músicos. O Grupo 
de Sopros participa do 
Natal Luz de Gramado 
desde 2011. O show é 
uma das atrações gra-
tuitas do Natal Luz.

A programação 
completa do evento 
você pode conferir no 
www.natalluzdegrama-
do.com.br.
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Cerimônia de premiação reúne
profissionais e destaques do turismo

MAIS DE 400 PESSOAS ESTIVERAM PRESENTES EM EVENTO DA FOLHA NA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA

A Folha de 
Canela e o 
Portal da 
Folha reu-

niram autoridades, pro-
fissionais e empresas 
destaques do turismo 
da região para a entre-
ga de dois prêmios, na 
última quarta (20), na 
Churrascaria Garfo & 
Bombacha.

Pelo primeiro ano, 
foi realizada a entrega 
do Destaque Turismo 
Hortênsias, uma con-
sulta regional que in-
dicou os melhores em 
diversos segmentos do 
turismo, contando com 
a participação de em-
presas e gestores de Ca-
nela e Gramado.

Já, pelo quarto ano 
consecutivo, 85 pro-
fissionais receberam o 
Troféu Dr. Adir Pedro 
Dalla Porta – Profissio-
nais do Ano 2019.

Mais de 400 pes-
soas estiveram na ceri-
mônia que lotou a chur-
rascaria, especialmente 
decorada para a tem-
porada de Natal. Após 
a premiação, foi servido 
o jantar e os presen-
tes puderam conferir 
o show Noite Gaúcha, 
atração especialíssima 
do Garfo & Bombacha.

Impresso e
on-line juntos:
20 mil votos
O jornalista Fran-

cisco Rocha, diretor da 
Rocha & Rocha Comu-

nicações, explicou que, 
neste no, a empresa 
juntou a credibilida-
de do jornal impresso 
Folha de Canela com o 
grande alcance de pú-
blico do Portal da Folha 
na internet.

“Utilizamos ferra-
mentas modernas para 
fazer a consulta popular 
que indicou os vencedo-
res. Nos surpreendemos 
com a adesão. Foram 
mais de 20 mil votos em 
todos os itens questiona-
dos”, disse Rocha.

A transparência na 
realização da consulta 
e a divulgação de resul-
tados em uma votação 
que as pessoas real-
mente participaram, faz 
o evento crescer ano a 
ano.

Credibilidade
e robustez
Em seu pronuncia-

mento, Rocha destacou 
que o sucesso do evento 
de premiação “repre-
senta a robustez da Fo-
lha impressa e do Portal 
da Folha, sendo a conso-
lidação de um método 
de trabalho. Isso mostra 
a credibilidade de nos-
sa empresa junto à re-
gião. Quem acompanha 
a nossa trajetória sabe, 
eu sempre disse que pre-
cisávamos fazer mais e 
estamos fazendo”, fina-
lizou o jornalista.

Caderno especial
e cobertura on-line

Profissionais
e destaques do

turismo: mais de 90
troféus entregues na 
noite de quarta (20)

A Folha disponibi-
liza a cobertura jorna-
lística do evento através 
das redes sociais e do 
Portal da Folha, na in-
ternet, com todas as fo-
tos e vídeos realizados 
no evento.

O caderno especial 
com a relação de todos 
os premiados circula na 
sexta-feira, 6 de dezem-
bro.
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Mais de 400 pessoas
participaram da
cerimônia de premiação

O jornalista Francisco Rocha 
apresenta a equipe Folha de 

Canela: Filipe Rocha -
reportagem, Noeli Stopassola 

Soares - comercial, Renata
Willrich – colunista, Sérgio 

Rocha – arte final e Elisabete 
Schons - administrativo
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Portal da Folha comemora
um ano de liderança

PLATAFORMA DIGITAL REÚNE MAIS DE 60 MIL LEITORES MENSAIS

No início do próxi-
mo mês de dezembro, 
o Portal da Folha, pla-
taforma digital da Folha 
de Canela, comemora 
um ano de liderança 
absoluta na Região das 
Hortênsias. Lançado 
em 2014, o www.portal-
dafolha.com.br passou 
por modificações em 
novembro de 2018, pa-
ralelamente ao lança-
mento da distribuição 
gratuita da Folha de Ca-
nela impressa.

Os dois veículos de 
comunicação passaram 
a ser um complemento 
do outro e o resultado 
foi um salto gigantesco 
no público que procura 
notícias em nossa re-
gião, através do Portal.

Somente de de-
zembro de 2018 a 20 de 
novembro de 2019, o 
Portal teve 563 mil leito-
res, que acessaram 1,7 
milhão de vezes as ma-
térias publicadas.

Os dados são afe-
ridos via Google Analy-
tics, uma ferramenta 
oferecida pela gigante 
americana da internet 
para medir o tráfego de 
usuários de uma página 
eletrônica.

O mesmo Google 
Analytics diz que a mé-
dia mensal de acessos é 
de mais de 80 mil usuá-
rios por mês, algo que 
gira em torno de 1,8 
mil usuários únicos por 
dia.

Tecnologia e
investimento
O jornalista Fran-

cisco Rocha, diretor da 
Folha, explica que fer-
ramentas para compa-
ração de audiência na 
internet mostram que 
nenhum veículo da re-
gião alcança o número 
de usuários do Portal da 
Folha. “O segundo colo-
cado tem 30% dos nossos 
acessos”, afirma Rocha.

A estratégia foi in-
vestimento em tecno-
logia e conhecimento, 
com treinamento e es-
tudo dos integrantes 

da equipe da Folha, e 
em servidores potentes 
aliados a um sistema 
utilizado por 80% das 
plataformas de notícias 
no mundo, “o que ofere-
ce praticidade e veloci-
dade para quem acessa 
nosso conteúdo”, diz o 
jornalista.

Novos produtos
Após o sucesso de 

audiência, a Folha co-
meça a preparar novos 
produtos, que serão 
lançados a partir de de-
zembro deste ano, ofe-
recendo mais canais de 
interatividade e infor-
mação para a comuni-
dade regional.

“Entendemos que, 
quanto maior o número 
de pessoas que acessam 
nossos conteúdos, mais 
cresce nossa responsa-
bilidade em trazer notí-
cias em novos formatos, 
com a agilidade e cre-
dibilidade que já são a 
marca do jornalismo da 
Folha”, explica Rocha. 

“Falamos aberta-
mente estes números, 
pois, com a facilidade 
de medir audiência na 
internet, eles são confiá-
veis e devemos comemo-
rar, todos, pois a comu-
nidade só tem a ganhar 
com esta democratiza-
ção da informação”.

Mais de 1,7 milhão de acessos em menos de um ano, segundo o Google Analytics

Média de 1,8 mil usuários únicos por dia, a maior audiência da Região

Ferramenta digital
da Folha reúne

investimento em
tecnologia e
treinamento
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O casal Rodrigo Marcadenti e
Camila Gallas em um ensaio

apaixonante pela cidade de Canela.
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FOTO: MARIONE FERNANDES FOTOGRAFIAS

FOTO: MARIONE FERNANDES FOTOGRAFIAS

Brenda, cativante
no seu ensaio

Ensaio de natal da Helena,
10 meses dessa gatinha!

Fabiane Spindler Handow
Participou do Projeto Permita-Se

Muita fofura
do Conrado

Eduardo Zorzanello, o Gestor Privado de Turismo
do Destaque Turismo Hortênsias 2019

FOTO: DIEGO BARROS
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Lisandra e Evandro Correia, o ganhador da categoria
Técnico em Smartphone e Telefonia!

Lucas Farofa, o vendedor mais lembrado e equipe da Matriz Car

Guilherme Dalanhol 
compartilhando
com os amigos a 
alegria de ter sido 
Técnico em
Informática do Ano

Adlis e Ronaldo, vencedor na categoria Cabeleireiro

Fabiano e Mayã Briefs, a tatuadora mais lembrada!

Tássia Velho,
Designer de
Unhas mais 
lembrada do
Profissionais

do Ano 2019

FOTOS: DIEGO BARROS
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62 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Presidente do Convention Bureau
Eduardo Zorzanello com a organizadora

de eventos Vicky Simon, em noite de
comemoração.

Fedoca Bertolucci, Simone e Cláudio Souza 
na inauguração do terceiro hotel da Vento 

Sul em Gramado, o Colina Lagos Hotel  
que privilegia a sustentabilidade.

Arika Messa prestigiou o
chef Rodrigo Bellora no Chef

Surpresa do Containner Bistrot.

As primas Renata Adams e Nicole Pruch, acompanhadas de
seus maridos Adelque Brando e Harri Fleck, foram premiadas
no Prêmio Profi ssionais do Ano 2019, do Folha de Canela. Nicole,
como maquiadora e Renata como corretora de imóveis.

A DJ mais lembrada foi a querida Michele Wender que comemorou 
a premiação ao lado de sua mãe Marlene, na noite de premiação do 
Folha de Canela, na Churrascaria Garfo e Bombacha.

FOTO: DIEGO BARROSFOTO: DIEGO BARROS

FOTO: RAFAEL CAVALLI

Emília Jaques 
Rauber, toda

orgulhosa, com
os fi lhos Bruno

e Rafaela
Rauber, que

estão à frente do 
empreendimento 

familiar recém 
inaugurado, 

a Castanheira 
Móveis Haus, em 

Gramado.

O evento Troféu Infi nito realizado pela Brocker, premiou empresas do trade
turístico que mais comercializaram o destino Serra Gaúcha através do receptivo 
da Brocker, além de parceiros, clientes e colaboradores. A 14ª edição do prêmio 
aconteceu no Harley Motor Show, em Gramado. Na foto estão, da esquerda para
a direita, Luiza Brocker Boeira, Edson Humberto Néspolo, presidente da
Gramadotur, Adriane Brocker Boeira Guimarães e Carlise Bianchi. 
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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) ::

Estratégia
Comunicação

e Marketing
amplia atuação

Em tempos de tan-
tas transformações, par-
cerias são estratégicas. 
A equipe da Estratégia 
Comunicação e Mar-
keting, com 18 anos de 
atuação na Região das 
Hortênsias, conta com 
a parceria da jornalista e 
doutora em Letras, Ales-
sandra Rech.

A profissional, com 

experiência em veículos 
de comunicação da RBS, 
Universidade de Caxias 
do Sul e grupos Fátima 
e Randon, soma seus 
talentos ao reconheci-
do trabalho da Relações 
Públicas Lu Zanatta e do 
Designer Gráfico Diego 
Santos, que comandam 
a Estratégia Comunica-
ção, em Canela.
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1 mês do Gustavo Vith Mian Benício Gabriel, 5 meses de pura
gostosura no ensaio de natal

Catarina de 6 meses

Joaquim, 6 meses

Renato Moura Damasceno, de 7 meses!
Os primos Carolina Biasi e Eduardo
Gonçalves tricolores desde pequenos

FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: CAMILA DEDÉ FOTOGRAFIA

FOTO: CAMILA DEDÉ FOTOGRAFIA

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: REPRODUÇÃO

Gramado Summit 
realiza eventos
itinerantes em

dezembro
Considerado o 

maior evento de tec-
nologia e inovação do 
Brasil, a Gramado Sum-
mit deu início a um 
novo projeto: o Summit 
Talks. Eles são versões 
reduzidas e itinerantes 
do evento e buscam le-
var o debate empreen-
dedor para diversas 
cidades do país ao lon-
go do ano. A primeira 
edição foi realizada em 
Porto Alegre, no dia 6 de 
novembro. Para dezem-

bro, estão confirmados 
Talks em Santa Maria, 
Lajeado e Gramado.

O evento também 
será realizado em Gra-
mado, cidade que se-
dia a própria Gramado 
Summit. A ideia de rea-
lizar mais uma ação no 
mesmo município vai 
de encontro com a ne-
cessidade de atingir ou-
tros públicos.

Maiores informa-
ções no site do evento: 
gramadosummit.com.
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Conteúdo com
propósito: por
que apostar
em redes
sociais”, terá
a presença
Greta Paz
(Eyxo), no
evento de
Gramado



> Edital de Casamento nº 6234 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: ISRAEL DIEGO PINTO MARTINS, natu-
ral deste Estado, nascido na Cidade de Quaraí, técnico 
em hidrologia, divorciado, domiciliado e residente na 
Rua Frida Haack, nº 225, Bairro Leodoro de Azevedo, 
nesta Cidade e CAROLINE CORREIA DE PAULA, natu-
ral deste Estado, nascida na Cidade de Viamão, analis-
ta de suporte, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Frida Haack, nº 225, Bairro Leodoro de Azevedo, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 14 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

São dias mais turbulentos, mas 
apesar do caos, a vida te trará boas 
novidades e oportunidades. São 
dias de bons encontros e intensida-
de afetiva. As conversas visam re-
solver, mas talvez você seja cobrado 
a dar respostas definitivas. 

Um ótimo momento para resol-
ver questões pessoais. Sente para 
conversar com todos com quem 
tenha alguma coisa para resolver. 
Assuntos de família tornam-se mais 
importantes e é um bom momento 
para cuidar dessas questões. Assun-
tos da casa trazem mais prazer e 
bem estar. 

Mercúrio fica direto ao longo da 
semana. Isso vai exigir que você 
coloque pensamentos em prática. A 
semana é boa para a divulgação de 
ideias e projetos, mas é melhor ain-
da para sentar, trabalhar, adiantar 
coisas e resolver pendencias.

Uma semana cheia de felicidade, 
motivos para comemorar. Bons 
encontros, oportunidades, situações e 
encontros bastante agradáveis. O céu 
do momento é cheio de oportunida-
des para você. E é um ótimo momen-
to para resolver coisas afetivas ou 
materiais.

Hora de se cuidar mais. Olhe para si 
mesmo com mais carinho e cuidado 
e mude hábitos que não são saudá-
veis. É um momento positivo para 
cuidar do corpo, da mente e da saú-
de, física e emocional. As emoções 
estão mais intensas. 

Mercúrio fica direto, e pode ser um 
bom momento para comunicar 
decisões, resolver coisas importantes 
e colocar novas ideias em prática. Um 
céu que favorece o autoconhecimento 
e também os estudos e o aprendizado 
e a comunicação em geral. Um bom 
momento para planejar viagens.

Tente ser prático e resolver tudo 
que puder. Não se imponha um rit-
mo muito agressivo. Vá no seu tem-
po. Você pode se surpreender com 
quem ajuda você nesse momento, 
apesar de poder perceber que não 
pode contar com alguém que você 
julgava poder.

Não deixe que os desafios e con-
tratempos tirem você do seu foco e 
caminho. O momento é produtivo 
e especialmente positivo para as-
suntos que envolvam seu trabalho 
e sua imagem pessoal. É hora de 
perceber o que está dando certo. 
Comunicação em alta.

Um momento mais feliz. Produtivida-
de, oportunidades, novos horizontes 
que movimentam positivamente sua 
vida. Vale ficar mais vaidoso, cuidar 
mais de você. Dias de inspiração e 
amor. Mas de bastante profundidade 
emocional. É importante cuidar da saúde 
e buscar ativamente o autoconhecimento.

Ótimos dias para cuidar das coisas 
burocráticas, dos assuntos finan-
ceiros e de tudo mais que estiver 
pendente em sua vida. As conversas 
são mais profundas e ótimas para 
alinhar metas, objetivos e expecta-
tivas.

Um céu bastante produtivo, aprovei-
te. Mas mantenha o foco, trabalhe 
a ansiedade e tente se movimentar 
mais na vida. Não é hora de abrir 
mil frentes, mas sim focar no que 
está prometendo resultado. Um bom 
clima no trabalho, de contatos produ-
tivos e novas portas se abrindo. 

Um bom momento para focar no 
trabalho. Pense em como pode cres-
cer fazendo mais do que você gosta. 
Abra novas frentes, mergulhe mais 
profundamente. Um curso pode 
trazer mais profundidade e bons 
contatos. Tente mesclar responsabi-
lidade com prazer.

HORÓSCOPO DA FOLHA
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*Comunicamos o falecimento de. Luiz Antônio 
Franke Settineri, aos 64 anos, residente na cidade 
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do 
Cemitério Parque das Araucárias e sepultado no 
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Marino
Rodrigues dos Santos, aos 70 anos, residente
na cidade de Canela. Deixa a esposa Jane e os 
filhos Valdenira, Claudionira e Valdomiro. Seu 
corpo foi velado na capela 02 do São Lucas,
e sepultado no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra.
Fabiana Caravaggio Silva de Brito, aos 46 anos,
residente na cidade de Canela. Seu corpo foi
velado na capela do Centro e sepultada no
Cemitério do Morro Calçado.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Marisa
Isabel Pereira de Moraes, aos 52 anos, residente 
na cidade de Canela. Deixa o esposo Paulo e os 
filhos Carla, Andressa, Anderson e Guilherme.
Seu corpo foi velado na capela 02 do São Lucas,
e sepultado no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Carmen 
Beatriz Denardi, aos 61 anos, residente na cidade 
de Estância Velha. Deixa os filhos Bruno e Belisa. 
Seu corpo foi velado na capela 01 do Centro, e a 
cerimônia de despedida dia 17/11/2019 ás 08:00 
no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento do Sr. Leuclecio 
Antônio Wiltgen, aos 81 anos, residente na
cidade de Caxias do Sul. Deixa a esposa Irma
e o filho Antônio Volmar. Seu corpo foi velado
na capela 01 do Cemitério Parque das Araucárias, 
e o sepultamento dia 17/11/2019 ás 15:30 no
Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra. Maria
Augusta Marques de Mello, aos 92 anos,
residente na cidade de Canela. Deixa seus filhos 
José, Iran, Sérgio, Eron, Vera e Lilian já falecidas. 
Foi velada na capela 01 do Centro, e sepultada
no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento de Claudiomir 
Francisco Rech da Silva, aos 37 anos, residente na 
cidade de Canela. Deixa a esposa Sheila e os filhos 
Francisca, Andrey e Franciele. Seu corpo foi vela-
do na capela 02 do São Lucas, e o sepultamento 
dia 14/11/2019 ás 17:00 no Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias.

> Edital de Casamento nº 6235 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: DEIVIDI DE LIMA RODRIGUES, natural 
deste Estado, nascido nesta Cidade, auxiliar de expe-
dição, solteiro, domiciliado e residente na Rua Olávo 
Luís da Silva,  nº 36, Bairro São Luiz, nesta Cidade e 
BIANCA IGNÁCIO CARVALHO, natural deste Estado, 
nascida nesta Cidade, fabricante de chocolate, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Olávo Luís da Silva, nº 
36, Bairro São Luiz, nesta Cidade. Quem conhecer im-
pedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 20 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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FLORAESTER
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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.

O vinte de novembro é o dia 
da Consciência Negra, a data re-
lembra a morte de Zumbi dos 
Palmares, um dos líderes da re-
sistência dos negros escravizados 
durante o período colonial brasi-
leiro. A importância da data nos 
relembra a participação do escra-
vo africano na construção histó-
rica e social brasileira, que sem o 
seu trabalho nas lavouras de cana 
e nos engenhos de açúcar e poste-
riormente nas minas e nas lavou-
ras de café, a economia colonial 
e imperial seriam muito fragili-
zadas. Milhares foram os africa-
nos retirados da sua terra natal 
e transportados nos porões dos 
navios para a manutenção do em-
preendimento português colonial. 
Nossa escravidão foi longa, dura e 
atingiu do norte ao sul do Brasil. 
Na execução das mais variadas ta-
refas, crianças, homens e mulhe-
res negras sofreram muito com os 
maus tratos e a opressão dos seus 
senhores, abusados, eram tratados 
como mercadoria e enriqueceram 
muitos “nobres” portugueses. A 
expectativa de vida era baixa, en-
tre 45 e 50 anos, sem diretos civis 
organizaram-se em Quilombos. 
Tivemos vários, inclusive aqui no 
Rio Grande do Sul a escravidão es-
teve presente principalmente nas 
Charqueadas, onde o trabalho de 
carneação e salga da carne alimen-

taram a economia das grandes es-
tâncias charqueadoras; o trabalho 
era insalubre, o abate “das reses” 
era a céu aberto e o charque era 
salgado com as mãos e pendura-
dos em varais para secar ao sol.

Zumbi foi o líder quilombola 
de maior expressão. Organizou, 
administrou e sustentou seus 
ideais com a própria vida. 

Com o advento da abolição 
os negros tornaram-se marginali-
zados, migrando para as cidades, 
formando em seus arredores as 
“favelas” que durante décadas es-
tiveram ausentes das políticas so-
ciais do estado brasileiro. 

Em nossa jovem democracia 
e ainda em construção, as deman-
das relacionadas  às inclusões so-
ciais merecem a atenção de todos. 
Incluir não se limita a “bolsas” 
mas sim ao atendimento das ne-
cessidades básicas, a  educação 
democrática e participativa eleva-
rá o nível de conhecimento e auto 
crítica social;  todos os países que 
investiram maciçamente em edu-
cação evoluíram e melhoraram 
in� nitamente seus índices sociais. 

Que a passagem deste dia 20 
de novembro sirva para criarmos 
consciência sobre nossa história e 
o reconhecimento de todo o traba-
lho da população negra do Brasil. 
Formamos um único povo, sem 
distinções e preconceitos.

Escravo de Saladeiro
Antônio Augusto Fagundes e Neto Fagundes

Música da XI Califórnia da Canção Nativa do RS
(Prêmio: Linha Manifestação Rio-Grandense – Troféu Vitória.

Escravo de saladeiro me dói saber como foi
Trabalhando o dia inteiro sangrando o mesmo que o boi

A faca que mata a vaca o coice o laço que vem
O tronco a soga e a estaca tudo é teu negro também

A dor do charque é barata o sal te racha o garrão
É fácil ver tua pata na marca em sangue no chão

O boi que morre te mata pouco a pouco meu irmão

Pobre negro sem futuro touro olhando humilhado
O teu braço de aço escuro sustentou o meu estado

Já é hora negro forte que os homens se deem as mãos
E se ouça de sul a norte que somos todos irmãos.

Dia da Consciência Negra

EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO ÀS

FUNÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

O Edital nº 67/2019 divulga o resultado dos recursos sobre inscrições indeferidas, torna 
pública a pontuação da prova de títulos e dá outras providências. O Edital na íntegra será 
publicado no mural da Prefeitura bem como no site: www.canela.rs.gov.br,  em Publica-
ções Legais > Contratos temporários – DGP.

Em 22/11/2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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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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BLACK FRIDAY
SOMENTE ATÉ DIA 30 DE NOVEMBRO, O 

CLUBE ESTARÁ OFERECENDO UMA GRANDE 
OPORTUNIDADE PARA USUFRUIR DA MAIS 
COMPLETA ESTRUTURA DE LAZER DA REGIÃO, 
FAZENDO PARTE DA LEGIÃO DE SÓCIOS CON-
TRIBUINTES DO CLUBE. ANTECIPA TRES(3) 
MENSALIDADES E GANHA OUTRAS TRÊS(3).

TEMPORADA DE PISCINA
(SOMENTE PARA SÓCIOS)
ESTARÁ ABERTA AOS SÓCIOS SEMPRE A 

PARTIR DAS 10 HORAS DA MANHÃ. NESTA TEM-
PORADA COTAMOS TAMBÉM COM CANCHA DE 
BEACH TÊNIS NA GRAMA, VOLEIBOL E FUTEBOL 
7.

SUCESSO ABSOLUTO
ESTRUTURA DE SOM E LUZES E MUITA GEN-

TE BONITA, FIZERAM A NOITE DE SÁBADO PAS-
SADO, DIA 09/11, UMA NOITE INESQUECÍVEL 
NA BALADA RETRÔ DO ESPORTE CLUBE SERRA-
NO. MAIS DE CINCO (5) HORAS DE FESTA TOTAL.

SHOW DE DANÇAS
A ESCOLA DE DANÇAS “TENDA DE ÍSIS”, 

APRESENTA NOS DIAS 23 E 24/11(SÁBADO E DO-
MINGO) A PARTIR DAS 19,00 HORAS, O SHOW DE 
DANÇAS “ASTROS”. ADQUIRA DESDE LOGO SEU 
CONVITE NA PRÓPRIA ESCOLA (ESPORTE CLUBE 
SERRANO) OU COM AS ALUNAS DA ESCOLA.

AULAS DE NATAÇÃO E HIDRO
GINÁSTICA (ABERTA PARA NÃO SÓCIOS)
NOVAS MATRICULAS COM 50% DE DESCON-

TO NO PRIMEIRO MÊS.
ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA AU-

LAS DE NATAÇÃO E HIDRO GINÁSTICA, NA PIS-
CINA TÉRMICA DO CLUBE. SEMPRE AS SEGUN-
DAS, TERÇAS, QUARTAS E QUINTAS-FEIRAS, A 
PARTIR DAS 17,00 HORAS. FAÇA SUA AULA EX-
PERIMENTAL GRATUITAMENTE, COM AS PRO-
FESSORAS JOSIANE E PATRICIA. INSCRIÇÕES NO 
LOCAL COM AS PROFESSORAS

PROFESSOR DA ACADEMIA DO ESPORTE 
CLUBE SERRANO, CAMPEÃO MUNDIAL
VENHA FAZER ACADEMIA COM O CAMPEÃO 

MUNDIAL DE LEVANTAMENTO DE PESO, PEDRO 
FOGAÇA (PEDRÃO). FOI NO ÚLTIMO FINAL DE 
SEMANA EM FLORIANÓPOLIS QUE NOSSO PRO-
FESSOR LEVANTOU 305KG, SUPERANDO ATLE-
TAS DE VÁRIOS PAISES DO MUNDO. SÓCIOS 
TITULARES DO SERRANO, EM DIA COM SUAS 
MENSALIDADES NÃO PAGAM. DEPENDENTES 
TEM DESCONTO DE 50%.

BOLICHE/SINUCA
CONVIDE SEUS AMIGOS E VENHA PARA O 

CLUBE SERRANO, DESFRUTAR DA MAIS NOVA 
E INÉDITA ATRAÇÃO DA REGIÃO. A CADA HORA 
RESERVADA, COM O MÍNIMO DE QUATRO (4) 
PESSOAS, GANHE UMA CERVEJA. APROVEITE 
TAMBÉM PARA ASSISTIR SEU TIME PREFERIDO 
NOS CANAIS PREMIERE. QUER JOGAR SINUCA, 
NÓS TEMOS AS MELHORES MESAS DA REGIÃO.

COLUNA DO
ESPORTE CLUBE
SERRANO

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

www.esporteclubeserrano.com.br/

Amigos do Bulhões e
Rede Encantos fazem final
do Futsal Master de Canela
Na quinta-feira 

(14), foram disputadas 
as partidas de volta da 
fase semifinal do Mas-
ter. A equipe do Amigos 
do Bulhões (foto) não 
teve dificuldades para 
conseguir a vaga na 
fase final. O Amigos do 
Tiririca não conseguiu 
fazer frente ao adver-
sário e acabou sendo 
derrotado por 6 x 4. Os 
gols da vitória do Ami-
gos do Bulhões foram 
marcados por Hélio (3), 
Tiaguinho (2) e Dani (1). 
Cristiano (3) e Jeferson 
(1) diminuíram para o 
time do Tiririca.

Diferente do con-
fronto anterior, o Rede 
Encantos teve dificul-
dades na fase semifi-
nal. Após perder a pri-
meira partida, a equipe 
aplicou um 4 x 2 no 
Mercado Tiririca com 
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gols de Guinho (2) e Ni 
(2), os gols do Mercado 
Tiririca foram marca-
dos por Betinho (1) e 
Douglas (1). Desta for-
ma, a partida foi para a 
prorrogação. No tempo 
extra, o Rede Encantos 
tinha a vantagem do 
empate devido a me-
lhor campanha na fase 

de grupos. Mas a equi-
pe não precisou jogar 
com o regulamento, já 
que venceu a prorroga-
ção por 4 x 3. Guinho 
(2) e Ni (2) marcaram 
mais duas vezes cada 
um, levando a equipe 
para a fase final. O Ti-
ririca já abatido ainda 
marcou com Leandro 

Kruse (2) e Betinho)
A taça agora está 

mais perto, ontem 
à noite (21), as duas 
equipes fizeram o pri-
meiro confronto da 
fase final. O resultado 
dessa partida e muito 
mais você encontra no 
nosso portal na Inter-
net.

CONCEDE COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 2066/2019, de 18 de outubro de 
2019, foi concedida COMPLEMENTAÇÃO DE PROVEN-
TOS INTEGRAIS DE APOSENTADORIA  POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO ao senhor PEDRO DIOCLÉCIO 
HOFFMANN  inativado no cargo de Operário, NBE II – A, 
classe F, com benefício concedido pelo RGPS/INSS sob 
nº 186.797.606-1 com vigência a contar de 04 de outubro 
de 2018. A base de cálculo utilizada é a última remunera-
ção, devendo perceber a diferença, quando houver, entre 
o valor pago pelo RGPS/INSS e o valor que faria jus se 
percebesse por Regime Próprio de Previdência do Muni-
cípio, com direito a receber a partir de seu desligamento 
em 09/10/2019.

Constantino Orsolin
Prefeito MunicipalNovembro/2019

Semifinal da Primei-
ra Divisão de Futebol de 
Campo inicia amanhã.

Após diversas roda-
das com grandes con-
frontos, a Primeira Di-
visão do Campeonato 
Municipal de Futebol de 
Campo chega a sua fase 
semifinal. No próximo 
sábado (23), as duas pri-

meiras partidas da fase 
semifinal serão disputa-
das no Campo da Celu-
lose. Abrindo a tarde de 
disputas, o Bola-Bola en-
frentará o Mercenários. 
Na sequência, o Âncora 
enfrenta o União Rancho 
Grande. As partidas de 
volta acontecem no sá-
bado (30).

REPUBLICAÇÃO 
Edital nº 6230

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: TIAGO DA 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



Sexta-feira, 22 de novembro de 201918 CIDADE www.portaldafolha.com.br

Amigo Bicho anuncia
encerramento de suas atividades

ASSOCIAÇÃO É RESPONSÁVEL POR CERCA DE 250 ANIMAIS E ÚNICA QUE ATUA NA CAUSA ANIMAL DE CANELA

A ONG (Organiza-
ção Não Governamen-
tal) Amigo Bicho, de Ca-
nela, anunciou segunda 
(18), o encerramento 
das suas atividades e 
posterior fechamen-
to do sítio onde abriga 
cerca de 250 cães. A co-
municação foi feita pelo 
vereador Jerônimo Ter-
ra Rolim (PSDB), volun-
tário da Ong e ativista 
da causa animal, duran-
te a Sessão Especial da 
Câmara de Vereadores 
realizada no Campus da 
UCS Hortênsias.

O vereador falou 
com nossa reportagem 
e confirmou a informa-
ção. Segundo Rolim, a 
atual diretoria 
da Amigo Bi-
cho já suspen-
deu o lar tem-
porário para 
filhotes, por-
tanto, a partir 
de terça (19), 
não está mais 
r e c o l h e n d o 
animais para tratamen-
to e futura adoção.

Os próximos passos 
serão o levantamento 
da dívida da associação 
junto às clínicas vete-
rinárias da cidade, as 
quais serão assumidas 
por Rolim e por Miche-
lie Valente, presidente 
da Amigo Bicho. Após, 
será realizado um le-
vantamento contábil 
que apontará quanto 
vai custar as verbas res-
cisórias dos dois funcio-

nários que trabalham 
no sítio da Ong, no 
bairro Ulisses de Abreu. 
“Os brechós seguirão 
sendo realizados todos 
os dias da semana, pois 
será com este valor que 
a Amigo Bicho pretende 
realizar o pagamento da 
rescisão”, explica Rolim, 
adiantando que “após 
isso, o CNPJ será baixa-
do e a Amigo Bicho dei-
xará de existir”.

Inviabilidade
financeira e
pedidos de ajuste
O vereador expli-

cou que o custo mé-
dio da manutenção da 
entidade é de cerca de 

R$ 25 mil por 
mês. O últi-
mo repasse da 
Prefeitura de 
Canela acon-
teceu no final 
de 2018. “Após 
isso, tivemos 
nossas contas 
a p r o v a d a s , 

mas, no momento de 
realizar um novo plano 
de trabalho para receber 
recursos em 2019, tive-
mos um grande silêncio 
por parte da Secretaria 
de Saúde, que persiste 
até hoje”, desabafa Ro-
lim. “O recolhimento e 
tratamento de animais 
de rua é de responsabili-
dade da Prefeitura. Nós 
realizamos este trabalho 
de forma voluntária e 
agora, nem mesmo os 
R$ 10 mil mensais que 

recebíamos vêm mais. 
Desta forma, entende-
mos ser melhor encerrar 
as atividades antes que 
a associação acumu-
le dívidas que ficariam 
impossíveis de serem 
pagas”.

Conforme a Amigo 
Bicho, além de não re-
passar auxílio financei-
ro, a Secretaria de Saú-
de vem exigindo uma 
série de coisas, como 
o Plano de Prevenção 
e Combate a Incêndio 
(PPCI), um veterinário 
responsável técnico e 
a associação junto ao 
Conselho Regional de 
Medicina Veterinária.

A Ong argumenta 
que nenhum dos itens 
são devidos para o seu 
funcionamento, uma 
vez que o sítio é uma 
residência e não há exi-
gência da lei de PPCI 
para o canil. Quanto às 
responsabilidades de 
medicina veterinária, o 
atendimento da Amigo 
Bicho é realizado por 
clínicas terceirizadas e 
cada uma delas tem seu 
responsável, devida-
mente inscrito no con-
selho.

A Prefeitura ainda 
exige Alvará de Ativi-
dades, o que, segundo 
a Ong, seria facilmente 
resolvido, caso a falta 
de repasse financeiro e 
as outras exigências não 
inviabilizassem as ativi-
dades.

O que será
feito dos cães
abrigados?
A Amigo Bicho não 

sabe afirmar o que será 
feito dos cerca de 250 
cães abrigados no sí-
tio do bairro Ulisses de 
Abreu com o encerra-
mento das atividades. 
A Lei Estadual do Cão 
Comunitário determina 
que eles voltem para as 
ruas, uma vez que são 
todos castrados, apesar 
de não gostar da ideia, 
os voluntários não des-
cartam esta possibilida-
de.

“Uma alternativa 
seria recorrer ao Minis-

tério Público e entregar a 
chave do sítio na Promo-
toria de Justiça, assim os 
cães não precisariam 
ser soltos” diz o verea-
dor Jerônimo, “uma vez 
que nem o Prefeito, nem 
o Secretário de Saúde, 
Vilmar Santos, nos rece-
bem para explicarmos a 
situação”.

Desespero e
confiança da
comunidade
A Ong sabe que 

conta com a confiança 
de seus associados, vo-
luntários e comunidade 
em geral, que sempre 
auxiliou para a manu-

tenção dos serviços, po-
rém, “após quase um 
ano sem receber os re-
cursos prometidos, não 
há como continuar”, 
desabafa Rolim. “O que 
nos deixa em desespe-
ro é não saber o que vai 
ser feito destes cães. Na 
questão da Saúde, a Pre-
feitura não cuida nem 
dos humanos, imagina 
dos animais”, finaliza.

Perguntado por 
nossa reportagem se, 
com a volta do repasse 
de recursos da Prefeitu-
ra, a Amigo Bicho conti-
nuaria operando, Rolim 
disse existe pouca pos-
sibilidade.

“APÓS QUASE
UM ANO SEM
RECEBER OS
RECURSOS

PROMETIDOS,
NÃO HÁ COMO 
CONTINUAR”

JERÔNIMO
TERRA ROLIM.
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COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 2064/2019 de 18 de outubro de 
2019, foi concedida    complementação de proventos de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ao 
servidor inativo LUIZ JOSEMAR PEREIRA DA SILVA que 
ocupava o cargo de Inspetor de Tributos Municipais, NS 
IV, classe F, nesta municipalidade, sendo que foi inativa-
do pelo RGPS/INSS sob nº 181.255.414-9 com vigência a 
contar de 10.05.2017. A base de cálculo utilizada é a última 
remuneração, devendo perceber a diferença, quando hou-
ver, entre o valor pago pelo RGPS/INSS e o valor que faria 
jus se percebesse por Regime Próprio de Previdência do 
Município, a contar de 9 de outubro de 2019, após a data 
em que exonerou-se.

Constantino Orsolin
Prefeito MunicipalNovembro/2019

CONCEDE COMPLEMENTAÇÃO
DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 2067/2019, de 18 de outubro de 
2019, foi concedida COMPLEMENTAÇÃO DE PROVEN-
TOS INTEGRAIS DE APOSENTADORIA  POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO ao senhor CELSO JOSÉ HENCKE 
inativado no cargo de Eletricista, NB V, classe F, com be-
nefício concedido pelo RGPS/INSS sob nº 188.514.505-2 
com vigência a contar de 23 de fevereiro de 2016 e con-
cedido em 17.07.2019. A base de cálculo utilizada é a últi-
ma remuneração, devendo perceber a diferença, quando 
houver, entre o valor pago pelo RGPS/INSS e o valor que 
faria jus se percebesse por Regime Próprio de Previdência 
do Município, a partir de seu desligamento desta Prefeitura 
em 01.10.2019.

Constantino Orsolin
Prefeito MunicipalNovembro/2019

EXTRATO DO EDITAL Nº 65/2019 - 
SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS

Encontra-se publicado no mural da sede da Prefeitura de 
Canela, bem como nos sites www.canela.rs.gov.br e www.
cieers.org.br, o Edital nº 65/2019, que divulga data, horário 
e local de realização das provas escritas, conforme segue:

Data da Prova escrita: 24/11/2019.

Horário de início das provas escritas: 14h. O candidato 
deverá apresentar-se no local com meia hora de antece-
dência do horário de início das provas, munido de docu-
mento de identidade com fotografia (expedida por auto-
ridade civil ou militar) e caneta esferográfica cor azul ou 
preta de ponta grossa, feita em material transparente.

Local: Escola de Ensino Médio Danton Correa da Silva, 
situada na Rua Borges de Medeiros, 235, Bairro Centro, 
no município de Canela.

Em 22/11/2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Prefeitura diz que Amigo Bicho não cumpre
formalidades para receber recursos

QUESTIONADA SOBRE A SITUAÇÃO DA ONG AMIGO BICHO, A PREFEITURA DE CANELA, ATRAVÉS DE SEU
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, EMITIU NOTA À IMPRENSA, A QUAL PUBLICAMOS NA ÍNTEGRA, A SEGUIR:

NOTA À IMPRENSA E 
A COMUNIDADE
SOBRE A SITUAÇÃO DA 
ONG AMIGO BICHO
Não há convênio com a 

Associação Amigo Bicho. Te-
mos lei autorizativa para ela-
boração de Termo de Fomento, 
com previsão orçamentária. 
No entanto, por força de um 
Termo de Ajustamento de 
Conduta firmado junto ao 
Ministério Público Estadual 
em 30 de janeiro deste ano, 
foi realizada por técnicos da 
Prefeitura Municipal (Saúde 
e Meio Ambiente) uma visto-
ria no canil da ONG Amigo 
Bicho.

Em relação ao local, fo-
ram solicitadas algumas ade-
quações estruturais que se 

faziam necessárias no canil 
localizado na Linha Caçador 
(interior do município de Ca-
nela), além do apontamento 
da necessidade da apresen-
tação de algumas documen-
tações, entre elas a Anotação 
de Responsabilidade Técnica 
(ART) de um médico-veteri-
nário e o registro do canil no 
Conselho Regional de Medi-
cina Veterinária do RS. Até 
a presente data, a Associa-
ção não informou ter provi-
denciado as solicitações. Em 
suma, a ONG ainda não con-
seguiu cumprir as formalida-
des necessárias para a devida 
habilitação.

CANIL MUNICIPAL
Por meio de um TAC – 

Termo de Ajustamento de 
Conduta firmado entre o Mi-
nistério Público e a Prefeitura 
de Canela, estão em anda-
mento as obras de construção 
do Canil Municipal na locali-
dade conhecida como Estrada 
do Ibama.   

PROGRAMA DE
CASTRAÇÕES DO
MUNICÍPIO
Há um sistema de creden-

ciamento de estabelecimentos 
veterinários que apresentam 
todas as exigências legais 
para realizar os procedimen-
tos cirúrgicos de contracepção 
em cães e gatos. As inscrições 
são realizadas na sala da Vi-
gilância em Saúde ou nas 
unidades de saúde que pos-

suem Equipe de Estratégia 
de Saúde da Família, pelo 
preenchimento de uma ficha 
com os dados do animal, do 
tutor e da agente comunitá-
ria da saúde, responsável pela 
inscrição (quando houver). 
As fichas são encaminhadas 
mensalmente para as clínicas 
credenciadas que realizam o 
procedimento, sempre respei-
tando a ordem de inscrição. 
A cirurgia é gratuita para os 
tutores dos animais, que se 
responsabilizem por seguir 
as recomendações fornecidas 
pela clínica credenciada.

Situação das CASTRA-
ÇÕES oferecidas pela Secre-
taria de Saúde em 2019, até 
a presente data:

* Cirurgias realizadas 
pela Vigilância em Saúde – 
719

* Cirurgias realizadas 
pelo castramóvel da UCS – 60

* Cirurgias realizadas por 
clínicas conveniadas – 261

* Cirurgias em fila de es-
pera – 631 

* Canceladas pela clínica 
(quando o proprietário não 
leva o animal para o procedi-
mento e/ou não responde ao 
chamamento da Secretaria 
para marcá-lo) – 414

* Canceladas pelo pro-
prietário – 7

* Canceladas pela Secre-
taria (quando o proprietário 
do animal não cumpre com 
requisitos para o procedimen-
to) – 5

Wi-fi gratuito: Gramado investe em conectividade
Na quarta-feira 

(20), o prefeito de Gra-
mado Fedoca Berto-
lucci recebeu em seu 
Gabinete o secretário 
de Inovação e Desen-
volvimento Econômi-
co, Anderson Boeira, o 
sócio-diretor da Adyl 
Net, Silvio Seganfredo e 
o CEO da Connect City, 
Caetano Gonçalves.

A ocasião serviu 
para assinar o decreto 
que autoriza a instala-
ção de até 60 pontos de 
wi-fi, sem custos para 
o Município e para a 
população. A parceria 
disponibilizará acesso à 

internet em locais como 
praças, parques, escolas 
e postos de saúde.

Com foco principal 
nos moradores, o aces-
so à internet facilitará 
a diálogo entre o poder 
público e a população 
através da conectivida-
de.

Para os represen-
tantes das empresas 
parceiras, os grama-
denses e os visitantes 
poderão manifestar sua 
opinião já no momento 
que forem utilizar o wi-
fi, respondendo ques-
tões sobre sua experiên-
cia no local em que se 

encontram. Além disso, 
a conexão possibilitará 
a concentração de da-
dos estatísticos com-
portamentais das pes-
soas que circularem em 
Gramado.

Segundo o secretá-
rio Anderson Boeira, a 
distribuição de wi-fi li-
vre é um dos pilares do 
programa Gramado Ci-
dade Inteligente, a co-
nectividade.

FOTO: CARLOS BORGES

EXTRATO DE EDITAL 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO 

TEMPORÁRIO À FUNÇÃO PÚBLICA DE CAIXA,
ABERTO PELO EDITAL Nº 55/2019

Encontra-se publicado no mural e site oficial do Município 
(www.canela.rs.gov.br >Publicações Legais > Contratos 
Temporários - DGP), o Edital nº 66/2019 referente ao pro-
cesso seletivo simplificado para a função pública de Caixa, 
que torna público o resultado de sorteio para desempate e 
homologa a classificação final.

Canela, 22 de novembro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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1º Batalhão Turístico 
completa 15 anos

UNIDADE RECEBERÁ A DENOMINAÇÃO HISTÓRICA
BATALHÃO MAJOR JOSÉ NICOLETTI FILHO

Esta é uma semana 
de comemorações para 
Brigada Militar e toda a 
sociedade Gaúcha. Na 
segunda-feira (18), a 
Brigada Militar comple-
ta 182 anos, tendo como 
funções primordiais o 
policiamento ostensivo 
e a preservação da or-
dem pública, não se li-
mitando a policiar, mas 
em estar presente sem-
pre que a segurança e o 
bem estar da sociedade 
estiverem ameaçados. 
A grandeza desta for-
ça reside nas pequenas 
ações de todos os dias.

Já nesta terça-feira 
(19), o aniversário é do 
1º Batalhão de Policia-
mento em Áreas Turís-
ticas (1º BPAT). São 15 
anos realizando de for-
ma diferenciada a pres-
tação de seus serviços a 
turistas e visitantes, em 
um dos maiores com-
plexos turísticos do Es-
tado e do País, sem des-
cuidar da comunidade 
local.

O 1º BPAT foi cria-

do a 18 e instalado a 19 
de novembro de 2004, 
tendo como sede no 
município de Gramado, 
o 1º BPAT tem a área de 
responsabilidade terri-
torial abrangendo onze 
municípios. Na Região 
das Hortênsias: Grama-
do, Canela, Nova Pe-
trópolis e Picada Café; 
na Região dos Campos 
de Cima da Serra, São 
Francisco de Paula, 
Cambará do Sul, Ja-
quirana e São Jose dos 
Ausentes; e no Vale do 
Paranhana: Igrejinha e 

Três Coroas; ainda San-
ta Maria do Herval.

No próximo dia 28, 
será realizada, em fren-
te a sede do Batalhão, 
uma formatura alusiva 
ao aniversário da Uni-
dade, com a entrega de 
comendas e apresen-
tação da Instituição da 
denominação histórica 
do 1º BPAT: Batalhão 
Major José Nicoletti Fi-
lho.

Reforço para
o Natal
Na tarde de quin-

ta-feira (21), a Brigada 
Militar recebeu mais 33 
Policiais Militares para 
reforçar os eventos do 
Sonho de Natal em Ca-
nela e do Natal Luz em 
Gramado. 

O efetivo vem de 
Batalhões de Porto Ale-
gre (9º BPM e 21ºBPM), 
sendo destinados 19 
Policiais Militares para 
Canela e 14 para Gra-
mado.

Dentre estes, qua-
tro em cada município, 
farão policiamento uti-
lizando motocicletas.
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BM divulga
Whatsapp para

denúncias
A Brigada Militar 

de Gramado e Cane-
la reforça seu canal de 
atendimento para de-
núncias da população, 
buscando estreitar ain-
da mais a comunicação 
rápida e direta com a 
comunidade, aprovei-
tando as modernidades 
dos sistemas dos smar-
tphones.

Além do conhecido 
190, que segue como 
número de emergência, 
a Brigada Militar possui 
um número de celular 
com o aplicativo What-
sapp, que podem ser 
utilizados pela comu-
nidade para troca de in-
formações e denúncias.

A Capitã Francieli 
Ronsoni, que respon-
de pela BM de Canela, 
destaca a importância 
desta ferramenta para 
contato direto com a 
Brigada Militar: “Para 
toda e qualquer emer-
gência deve ser utilizado 
o 190, mas para denún-

cias de irregularidade e/
ou atividades crimino-
sas que tenha conheci-
mento, pode ser enviada 
mensagem pelo apli-
cativo. E é de extrema 
importância o apoio da 
comunidade no repasse 
dessas informações”. 

Este número fica 
com o Policial Mili-
tar de serviço na sala 
de operações, e esta 
a disposição 24 horas 
por dia, sete dias por 
semana. A Brigada Mi-
litar garante ainda o 
sigilo absoluto do ci-
dadão que venha a co-
laborar. 

Em Canela as de-
núncias podem ser fei-
tas para o número: (54) 
984346389.

Em Gramado o nú-
mero é: (54) 996330740.

A parceria entre a 
Brigada Militar e po-
pulação é a principal 
ferramenta no comba-
te e prevenção da cri-
minalidade.

Quatro procurados da justiça
são presos em Canela e

Gramado durante a semana
Na noite de segunda-feira 

(18), por volta das 21h30, a Bri-
gada Militar de Gramado reali-
zou uma abordagem a um bar 
na Avenida das Hortênsias, na 
Avenida Central, em revista e 
identificação dos frequenta-
dores foi constatado que um 
homem estava com um man-
dado de prisão expedido pela 
comarca de Canela.

Já no começo da madru-
gada de terça-feira (19), a Bri-
gada Militar de Canela em pa-
trulhamento na área central, 
abordou um indivíduo em ati-
tudes suspeitas caminhando 
pela Rua João Pessoa. 

Em consulta ao sistema foi 
constatado que ele estava com 
um mandado de prisão expe-
dido pela comarca de Canela. 

Ainda na terça-feira, ou-

tras duas prisões foram exe-
cutadas. Por volta das 08h40, 
foi preso na Rua Edvino Otto 
Seibet, Bairro Eugênio Ferrei-
ra, um procurado de 30 anos, 
com antecedentes por furtos e 
roubos.

No início da tarde, por 
volta das 13h30, Avenida José 
Luiz Correa Pinto, Bairro Par-
que das Hortênsias, foi abor-
dado um indivíduo de 28 anos, 
também procurado da justiça.

O criminoso de 44 anos 
detido em Gramado tem ante-
cedentes por tráfico de drogas 
e é suspeito de furto abigeato. 
O criminoso de 40 anos, deti-
do na madrugada de terça-fei-
ra em Canela, tem anteceden-
tes por tráfico de drogas.

Todos foram recolhidos 
ao Presídio de Canela.
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PC prende mais um
envolvido em assaltos a 

empresários gramadenses
A Polícia Civil de 

Gramado divulgou que 
prendeu mais um cri-
minoso envolvido na 
série de assaltos com 
sequestros de vítimas 
na cidade. A prisão 
aconteceu na tarde de 
ontem (21), na cidade 
de Sapiranga.

O homem preso 
não teve sua identi-
dade divulgada, mas é 
acusado de ser um dos 
executores do assalto 
a um empresário do 

ramo moveleiro, em 22 
de outubro, quando o 
empresário e familia-
res foram mantidos re-
féns durante a prática 
do crime. Ele é acusado 
ainda de tentativa de 
resgate de Roberto Fi-
lipiak de Souza, morto 
após confronto com a 
Polícia, no assalto a um 
empresário do ramo de 
chocolates, que iniciou 
em 1º de novembro, se-
guido de diversos des-
dobramentos.
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Brigadiano
é preso em

São Francisco
de Paula

Na tarde de quarta-
feira (20), a Brigada Mi-
litar, através do 1° Ba-
talhão de Policiamento 
em Áreas Turísticas, 
recebeu um mandado 
de prisão expedido pelo 
tribunal de justiça de 
Ceilândia/DF, contra 

um Policial Militar lota-
do em São Francisco de 
Paula.

O soldado, natural 
de Gama/DF, é da últi-
ma turma de formação 
e foi recolhido ao Pre-
sídio Policial Militar em 
Porto Alegre.

Dupla é presa por tráfico
de drogas em Canela

Na noite de terça-
feira (19), o Pelotão de 
Operações Especiais 
(POE), realizou ações de 
polícia em averiguações 
nos bairros de Canela, 
no intuito de coibir e re-
primir os últimos acon-
tecimentos de disputas 
por facções aos pontos 
de tráfico de drogas.

Por volta das 22 
horas, na Rua Pinhei-
ro Machado, no Bairro 
Canelinha, os Policiais 
Militares visualizaram 
dois indivíduos em ati-

tudes suspeitas. Em 
revista pessoal foi en-
contrado 86 gramas de 
maconha, 3 comprimi-
dos de ecstasy e 1 cani-
vete.

O jovem de 18 anos, 
com vários anteceden-
tes por tráficos de dro-
gas, e o homem de 34 
anos, com anteceden-
tes por furtos, roubos, 
tráfico de drogas e ho-
micídio tentado, foram 
presos em flagrante e 
encaminhados ao pre-
sídio de Canela.

FOTO: REPRODUÇÃO/1º BPAT

Avenida Cônego 
João Marchesi e
Rua Adalberto

Wortmann
receberão calçadas

O prefeito Cons-
tantino Orsolin coorde-
nou mais uma reunião 
do Programa Canela 
Participa na tarde de 
quarta-feira (20), na an-
tiga fábrica dos Móveis 
Fogaça, para anunciar 
para a comunidade a 
realização de mais uma 
importante obra. Na 
ocasião, o chefe do Po-
der Executivo assinou o 
termo de início de cons-
trução de trechos de 
calçadas na Av. Cônego 
João Marchesi, no bair-
ro Canelinha e na Rua 
Adalberto Wortmann, 
no bairro São Lucas.

Ao todo serão 
7.075m² de novos pas-
seios públicos, em um 
investimento de R$ 
440.165,26. "São duas 
importantes vias da 
nossa cidade, que con-
centram um grande 
número de estabele-
cimentos comerciais. 
Além disso, esta obra vai 
beneficiar toda popula-
ção dos bairros Caneli-

nha, São Lucas e Miná, 
proporcionando mais 
segurança e conforto 
aos pedestres destas co-
munidades", avalia o 
prefeito Constantino 
Orsolin.

A reunião contou 
com a presença de se-
cretários municipais, 
vereadores, moradores, 
empresários e estudan-
tes das Escolas Munici-
pais Corália Schaeffer e 
Bertholdo Oppitz. "Vai 
mudar muito a ima-
gem e a apresentação da 
entrada do nosso bair-
ro. Em dias de chuva, 
empossa muita água e 
é difícil caminhar nas 
calçadas. É uma ques-
tão de segurança e saú-
de pública", comenta 
Roberto Grulke, empre-
sário e morador da Rua 
Adalberto Wortmann 
desde 1979. A empresa 
responsável pela obra 
é a Via Sul Construção 
Civil e o prazo para con-
clusão dos trabalhos é 
de 120 dias.
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Com o objetivo de 
incrementar a eficiên-
cia na gestão e otimi-
zar o uso dos recursos 
públicos, a Receita Es-
tadual (RE) está encer-
rando, no dia 29 de no-
vembro, as atividades 
do Escritório de Grama-
do, vinculado à Delega-
cia da Receita Estadual 
de Taquara (10ª DRE). 
Os contribuintes que 
utilizavam os serviços 
prestados pelo atendi-
mento presencial dis-
ponível no Escritório 

poderão, a partir do dia 
2 de dezembro, entre 
outras opções, recor-
rer ao atendimento na 
sede da Delegacia, em 
Taquara (Rua General 
Frota, nº 2654 - Cen-
tro).

A relação comple-
ta com os endereços 
dos locais de atendi-
mento presencial pode 
ser consultada no site 
da Instituição (http://
receita.fazenda.rs.gov.
br/locais-de-atendi-
mento). Além disso, 

também é possível uti-
lizar o Plantão Fiscal 
Virtual (http://www.
sefaz.rs.gov.br/Atendi-
mento), serviço desti-
nado a sanar dúvidas 
sobre legislação tribu-
tária, sistemas e proce-
dimentos sem sair de 
casa. Ao todo, a inicia-
tiva esclarece em mé-
dia 450 dúvidas por dia, 
com a maioria delas 
sendo respondidas em 
até 24h.

A medida faz parte 
do plano de moderni-

zação da RE que, entre 
outros fatores, busca 
aumentar a disponi-
bilização de serviços a 
distância via internet e 
garantir mais eficiên-
cia na alocação dos 
profissionais da Insti-
tuição, com ganhos de 
especialização e cen-
tralização das ativida-
des. Atualmente, a RE 
conta com apenas 40% 
do efetivo previsto para 
as carreiras de Auditor-
Fiscal e Técnico Tribu-
tário.

Receita Estadual vai
encerrar atividades de

Escritório em Gramado
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Bola 8 em vantagem 
na final da Primeira 

Divisão
Na quarta-feira foi 

iniciada a caminhada 
em busca do título de 
campeão da Primeira 
Divisão do Campeona-
to Municipal de Futsal 
para Tequila e Bola 8. 
Como já era espera-
do, a partida foi muito 
equilibrada, com gran-
des chances de gol para 
ambas as equipes. Mas 
quem deu o passo maior 
foi a equipe do Bola 8, 
que venceu a partida 
por 3 x 2. Danrlei (1), 
Mateus (1) e Negão (1) 
foram os responsáveis 
por balançar as redes da 
equipe do Tequila, que 
diminuiu com Renan 
Cardoso (1) e Marcelo 
(1). Durante a partida, 
um lance feio acabou 
preocupando atletas e 

torcedores presentes 
no Ginásio Maristão, o 
atleta Padilha, do Bola 
8, acabou quebrando 
a perna após uma for-
te dividida. O jogo foi 
paralisado para o aten-
dimento do jogador, 
que em pouco tempo 
foi socorrido e levado 
ao hospital pela equipe 
de Resgate do Corpo de 
Bombeiros.

A partida de vol-
ta acontece na próxi-
ma quarta-feira (27). A 
equipe do Bola 8 tem 
uma tranquilidade 
maior na busca da gló-
ria máxima. A equipe 
necessita de um empate 
durante o tempo regu-
lamentar para sagrar-se 
campeão. A equipe do 
Tequila passa a ter uma 

missão quase impossí-
vel, pois tem que ven-
cer a partida no tempo 
normal, desta forma 
levando a partida para 
a prorrogação. Na pror-
rogação, o Bola 8 tam-
bém tem a vantagem 
do empate, já que teve 
a melhor campanha na 
fase de grupos da com-
petição. Logo, a equi-
pe do Tequila precisa 
vencer na prorrogação 
também para ter a taça 
de campeão em suas 
mãos.

A expectativa da se-
gunda partida da fase fi-
nal é que seja outra par-
tida dura, mas a torcida 
que fica é que não acon-
teça nenhuma infelici-
dade como ocorreu no 
primeiro confronto.

A equipe do Tequila tem uma missão quase impossível na próxima quarta
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Instituto Hemitrias
Salagil foi destaque

na Rústica do Circuito 
Sesc de Tramandaí

No último domingo (17), o Ins-
tituto Hemitrias Salagil participou 
do Circuito Sesc de Tramandaí, 
conquistando a vitória em diversas 
categorias.

Na categoria infantil feminina, 
de 9 a 11 anos, Melissa Brito foi a 
grande vencedora. Na categoria in-
fantil masculina, de 9 a 11 anos, Wi-
lhan Jung Martins de apenas 9 anos 
surpreendeu e venceu, em segundo 
lugar ficou Manaceis Monteiro, em 
terceiro lugar ficou Juan Vidal Mon-
teiro, em quarto lugar ficou Dales-
sandro Cegoni e em quinto lugar fi-
cou Tailon Monteiro, todos do IHS.

Na categoria de 12 a 13 anos 

masculino, a equipe conquistou 
outro pódio. Inácio Freitas e Roger 
Martins dividiram a primeira po-
sição, Pietro ficou na terceira po-
sição, Gustavo ficou em quarto e 
Naan terminou em quinto lugar.

De 14 a 15 anos, masculino, 
Antony Gabriel venceu mais uma, 
Felipe Brito foi o terceiro. Na prova 
feminina da categoria Nanda Rolê 
foi a campeã. Edmilson Cruz na ter-
ceira colocação geral dos 5 km da 
prova adulta.

Em 8 de dezembro, o IHS com-
pleta 20 anos destacando o nome de 
Canela no cenário estadual, nacio-
nal e internacional.
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Ofício SMGPG/DLC n.º 413/2019
 
O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos 
seguintes editais:
PREGÃO ELETRÔNICO 27/2019 – Registro de preços para aquisição de materiais 
para manutenção das vias públicas do Município de Canela.
SEGUNDA ALTERAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 19/2019 – Registro de preços 
para aquisição de bota tática para o efetivo militar e civil do Corpo de Bombeiros de 
Canela RS.
ALTERAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 16/2019 – Concessão Real de Uso de 
Bens Imóveis, por tempo determinado, dos próprios municipais, envolvendo obras de 
revitalização e benfeitorias, construções e instalações, tendo como objetivo e finalida-
de, dar destinação e proporcionar a exploração turística com encargos, para o prédio 
da Casa de Pedra e área de seu entorno.
Os editais  estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser 
obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Ca-
nela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do  e-mail licitaco-
es@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 21 de novembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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Quero falar diretamente a todos os amigos/
parceiros que estiveram presentes em nosso even-
to na última quarta (20), quando entregamos as 
distinções dos pro� ssionais do ano e destaques do 
turismo da região.

Muito, muito obrigado, em nome de toda a 
família Folha! Vocês são demais.

Novos produtos
A partir de dezembro, teremos mais produtos 

on-line para quem acompanha a Folha.
Fique ligado.

A EGR – Empresa Gaúcha de Rodovias resol-
ver tapar os buracos da Gramado – Canela, de al-
guns trechos entre Canela e São Chico e a Estrada 
do Caracol já estava com tapa-buracos.

As “crateras” que haviam nessas estradas 
foram alvo de matérias da Folha nas últimas duas 
semanas.

Quando foi feita a opção de retirar a Brita 
e criar uma estatal para cuidar dos pedágios eu 
escrevi que a comunidade ia se arrepender.

A EGR já nasceu com um grande defeito, é 
pública e gerenciada por políticos, assim, via de 
regra, claro que existem exceções, não poderia ser 
uma excelência em serviços.

O Poder Público (novamente, em geral), pre-
cisa ser provocado, precisa de uma polêmica, de 
uma matéria negativa na imprensa, para começar 

a se mexer.
Até os quero-queros dos canteiros centrais da 

estrada Canela-Gramado sabem que, em época de 
eventos de Natal, o bicho pega, o trânsito aumen-
ta e tranca a “Fanta” toda.

Mas, como toda coisa pública (em geral, 
hehehe), o planejamento que se dane. Pra que fa-
zer obras em época de baixa temporada se a gente 
pode colocar um cone e parar tudo né?

Sabe aquele monte de matérias que a Folha 
publicou sobre a poluição que a Corsan causa em 
Canela? Aquelas matérias, documentadas, com 
laudos, com fotos e vídeos, lembra?

Pois é, um passarinho me contou que a Cor-
san deve ser indiciada.

Já falamos da EGR, da Corsan, agora vamos 
falar de gestão. Nosso governador, Eduardo 
Leite, quer por que quer vender a CEEE – distri-
buição.

Há quem diga que o dono da CPFL (RGE), 
não sai do gabinete do Governador.

Claro, a CEEE distribuição dá lucro, é uma 
empresa moderna, investe em tecnologia, tem 
quem queria comprar.

Ao contrário da Corsan, que se não pertencer 
mais ao Estado, não há nenhum motivo para os 
municípios manterem.

Vem muita treta por aí e o cidadão, que sofre, 
porque nada garante a qualidade dos serviços.

Temos que dar força, empoderar, ir junto, 
aplaudir, professores e polícias que paralisam. 
Não dá para trabalhar sem salário.

Sempre que se fala em política, escutamos 
que a prioridade deve ser educação, saúde e segu-
rança, mas, não é o que vemos.

Portanto, aplaudamos quem trabalha por 
nossa comunidade e precisa reivindicar o que 
seria um direito sagrado: receber em dia!

É hora de agradecer

Buracos x EGR

Corsan vai ser indiciada

Governo do Estado é
exemplo de má gestão

Paralisação x
Salários Atrasados

Parcelamento?
É deleite!

BURROCRACIA • Canela 
terá capitão efetivo
O amigo Gilberto Cezar, vice-prefeito de 

Canela, entrou em contato com este colunista 
para anunciar que a cidade receberá um capitão 
permanente para comandar a Companhia da BM 
em Canela.

Isso só foi possível devido aos diversos pedi-
dos canelenses ao Governo do Estado, incluindo 
diversas visitas de Gilberto Cezar ao vice-gover-
nado do Estado. O esforço deu resultado. O novo 
capitão deve chegar em dezembro, para � car.

Mascharin saiu por
questões internas
O capitão Mascharin, que comandou nossa 

BM por cerca de um ano, com excelente trabalho, 
saiu por questões internas, burocráticas da BM. 
Canela tinha um capitão, Caxias do Sul não. Na 
ordem hierárquica da BM, isso não podia aconte-
cer.

Franciele poderia fi car
Então, a capitã Franciele Ronsoni veio provi-

soriamente para comandar Canela, rapidamente 
se inteirou do que acontecia na cidade, participou 
de eventos e se integrou, mas novamente, por 
questões administrativas, burocráticas ou sei lá, 
também não vai � car.

Salve a Burrocracia
Agora vamos lá, sem prejuízo ao esforço e 

trabalho do Gilberto, a� nal, daí a Cezar o que é 
de Cezar: é que assim caminha a coisa pública, 
emperrada nas suas regras e Burrocracias (as-
sim, com dois erres mesmo). Se o comando da 
BM não tivesse mexido no que estava indo bem, 
mesmo com insistentes pedidos da comunidade, 
o vice-prefeito não teria que ter gastado prestígio, 
tempo e recursos públicos para reparar um erro, 
agora corrigido pelas mesmas pessoas que po-
deriam tê-lo evitado, fazendo isso, ainda e pior, 
anunciando como se fosse um regalo à cidade.

Sei lá se estou � cando velho, ou chato, ou até 
as duas coisas juntas, mas com toda certeza não 
tenho mais paciência para isso.
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