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NOVA EMPRESA INICIA COLETA DE LIXO,
AINDA COM PROBLEMAS, EM CANELA

Polícia Civil de Canela apreende
adolescente que matou Zoreia. Página 21

Venda de arma é interceptada pela
Brigada Militar em Canela. Página 20

Vereador denuncia uso de veículo e
servidor da Prefeitura no serviço do
estacionamento rotativo. Página 22

CAMPANHA
“CARTAS DO
SONHO” QUER
FAZER MAIS
FELIZ O NATAL
DE FAMÍLIAS
CARENTES

Equipe da Secretaria de Turismo e Cultura com os
ajudantes do bom velhinho visitou à redação da Folha

para divulgar ação que incentiva a adoção de cartinhas
deixadas na Casa do Papai Noel. PÁGINA 10

Prefeitura acredita que hoje a coleta deva estar regularizada. PÁGINA 4
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Dia Mundial
das pessoas com 
defi ciência. 
O Dia Internacio-

nal da Pessoa com De-
 ciência é comemora-
do anualmente em 3 
de dezembro. Também 
conhecido como o Dia 
Mundial das Pessoas 
com De ciência, esta 
data tem o objetivo de 
informar a população 
sobre todos os assun-
tos relacionados à de -
ciência, seja ela física ou 
mental.

Dia da Família
O Dia da Família 

é comemorado anual-
mente em 8 de dezem-
bro no Brasil.

A data serve para 
homenagear e lembrar 
a importância da pre-
sença da "instituição" 
familiar na vida de uma 
pessoa, ajudando na 
formação da educação, 
da cultura, da moral e da 
ética comum a todos.

Família não é ape-
nas mamãe e papai, mas 
também todos aqueles 
que cuidam e protegem. 
Uma família pode ser 
formada apenas pelos 
avós/avôs, mãe soltei-
ra, pai solteiro, mamãe 
e mamãe ou papai e 
papai. O que importa é 
quem cuida e educa o 
ser humano e não ape-
nas quem "põe no mun-
do", como se diz popu-
larmente.

Homenagem para

o Dia da Família
Todos os tipos de 

famílias são legítimos, 
a nal de contas a famí-
lia é quem acolhe e ama! 

A família é um dos 
bens mais preciosos, 
pois estão presentes não 
apenas nos momentos 
de felicidade, mas tam-
bém nos tempos difí-
ceis. Diga a sua família 
o quanto ela é especial 
para você! Feliz Dia da 
Família para todas as fa-
mílias!

Origem do
Dia da Família
O Decreto de Lei nº 

52.748, de 24 de outubro 
de 1963, intitula 8 de de-
zembro como sendo o 
Dia Nacional da Família. 
A data foi escolhida por 
coincidir com o Dia de 
Nossa Senhora da Ima-
culada Conceição.

Por este motivo, a 
data era considerada 
um feriado religioso an-
tigamente, porém, hoje 
em dia é facultativo

Dia da Justiça.
O Dia da Justiça é 

comemorado anual-
mente em 8 de dezem-
bro, no Brasil.

A data tem o objeti-
vo de homenagear o Po-
der Judiciário Brasileiro 
e todos os pro ssionais 
responsáveis em fazer 
com que a justiça seja 
cumprida com impar-
cialidade.

O Poder Judiciário 

é um dos três principais 
poderes da República no 
Brasil. Assim como o Le-
gislativo e o Executivo, 
o Judiciário é essencial 
para o funcionamento 
da sociedade de uma 
nação, julgando a apli-
cação das leis e garan-
tindo que sejam cum-
pridas.

O Poder Judiciário 
está divido entre os se-
guintes órgãos: Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF), Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), Tribu-
nais Regionais Federais 
e juízes federais, Tribu-
nais e Juízes do Traba-
lho, Tribunais e Juízes 
Eleitorais, Tribunais e 
Juízes Militares e Tribu-
nais e Juízes dos Estados 
e do Distrito Federal.

Origem do
Dia da Justiça
O Dia da Justiça foi 

estabelecido através 
do artigo 5º do Decreto 
de Lei nº 1.408, de 9 de 
agosto de 1951. A data é 
considerada feriado em 
todo o território nacio-
nal, ou seja, no Dia da 
Justiça todos os fóruns 
e ofícios de Justiça não 
funcionam.

Mesmo sendo o -
cializado apenas em 
1951, o Dia da Justiça é 
celebrado desde 1940 
em referência a imagem 
da Imaculada Concei-
ção. 

Dia Mundial
da Imaculada
Conceição. 
O Dia de Nossa Se-

nhora da Imaculada 
Conceição é comemo-
rado no dia 8 de dezem-
bro. A mãe de Jesus é 
considerada “imacula-
da”, isto é, sem mácula, 
título proveniente do 
latim que signi ca uma 
pessoa livre do pecado 
original.

Esta data é celebra-
da principalmente pela 
comunidade cristã cató-
lica, sendo considerada 
como a comemoração 
de um dos dogmas mais 
importantes do cristia-
nismo: a concepção sem 
mácula da Virgem Ma-
ria, como forma de pre-
pará-la para a vinda do 
Filho de Deus.

A Virgem Maria é 
venerada como uma 
santa imaculada e livre 
de pecados desde os pri-
mórdios do cristianis-
mo.

Apenas em 28 de fe-
vereiro de 1476 esta data 
foi decretada pelo Papa 
Sisto IV como uma festa 
universal.

A festa da Imacula-
da Conceição ganhou 
caráter obrigatório no 
século XVIII, através da 
decisão do Papa Cle-
mente XI.

Porém, só recebeu o 
título de um dogma ca-

tólico em 8 de dezembro 
1854, pelo Papa Pio IX, 
sendo este o motivo da 
escolha do dia 8 de de-
zembro para celebrar a 
festa litúrgica.

Em vários países eu-
ropeus, incluindo Portu-
gal, o Dia da Imaculada 
Conceição é considera-
do feriado nacional.

Dia do
Fonoaudiólogo
É comemorado 

anualmente no Brasil 
em 9 de dezembro.

A data celebra os 
pro ssionais responsá-
veis pelo cuidado, estu-
do e prevenção de todas 
as doenças e distúrbios 
da linguagem humana, 

através da audição, fala 
e escrita.

Os fonoaudiólogos 
também ajudam a trei-
nar e aperfeiçoar a voz 
humana, sendo bastan-
te procurados por pes-
soas da área da comuni-
cação, artistas, locutores 
e demais pessoas que 
desejam ter uma boa 
dicção, por exemplo. 

O fonoaudiólogo, 
para ajudar a tratar os 
seus pacientes, pode 
precisar trabalhar em 
conjunto com psicólo-
gos, otorrinolaringolo-
gistas, neurologistas e 
entre outros pro ssio-
nais da área médica. 

Fonte Wikipédia

EXTRATO DE EDITAL 
EXTRATO DO EDITAL 71/2019, DO CONTRATO TEMPO-
RÁRIO A FUNÇÃO PÚBLICA DE MOTORISTA, ABERTO 

PELO EDITAL Nº 57/2019

Encontra-se publicado no mural e site ofi cial do Município 
(www.canela.rs.gov.br > Publicações Legais > Contratos 
Temporários - DGP), o Edital nº 71/2019, que publica o resul-
tado dos recursos quanto a pontuação da prova de títulos e 
convoca os candidatos aprovados para a função pública de 
motorista, para participarem da Prova Prática, a ser realizada 
no dia 15/12/2019, na Secretaria Municipal de Saúde, na Rua 
Leopoldo Prux, nº 14 Bairro Centro, às 8 horas. Os candidatos 
devem comparecer com antecedência de 30 minutos, munidos 
de documento de identidade que mereça fé pública, com trajes 
adequados para a realização da prova prática, conforme pre-
visto no subitem 4.7 do Edital nº 57/2019.

Canela, 06 de dezembro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal



Sexta-feira, 6 de dezembro de 2019 03ABERTURAwww.portaldafolha.com.br

Professores e policias
seguem com manifestações 
contra Governo do Estado
A situação que 

envolve funcionários 
públicos estaduais, 
no que diz respeito ao 
parcelamento de sa-
lários e o pacote do 
governador Eduardo 
Leite, que altera as car-
reiras e a aposentado-
ria do funcionalismo, 

segue gerando revolta, 
manifestações e para-
lisações.

Ontem (5), foi dia 
de protesto de profes-
sores e de servidores 
da segurança, em Por-
to Alegre.

Canelenses

presentes
Uma comitiva da 

Escola Estadual Neusa 
Mari Pacheco esteve 
presente nos atos desta 
quinta, na Capital. Se-
gundo o diretor Márcio 
Gallas Boelter, “profis-
sionais da Neusa Mari, 
do João Corrêa e alguns 

de Gramado estiveram 
nos atos. Precisamos 
convencer a socieda-
de da valorização do 
professor, sabemos que 
com a greve poderemos 
perder as nossas férias, 
mas não podemos per-
der nossa dignidade”, 
afirmou.

Delegacia
paralisada
Na manhã de on-

tem (5), a Polícia Civil 
de Canela reforçou que 
segue com paralisação 
dos serviços, conforme 
orientação do sindicato 
da categoria, uma faixa 
foi coloca em frente a 
Delegacia de Polícia.
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Dia D contra
o aedes aegypti
é neste sábado

A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde orga-
niza neste sábado (7) 
o Dia D contra o Aedes 
aegypti, o mosquito 
transmissor de dengue, 
febre amarela, zika e 
chikungunya. Agentes 
de saúde e equipe da 
Vigilância Ambiental 
de Canela estão mobi-
lizados para uma ação 
que compreenderá uma 
conscientização junto à 
comunidade, com dis-
tribuição de fôlderes e 
cartazes.

O objetivo é fazer 
com que as pessoas ze-
lem pelo seu espaço e 
impeçam a proliferação 
de larvas e insetos. Por 

isso, a atuação dos ser-
vidores acontecerá em 
vários pontos: Parque 
do Lago Willibaldi Ri-
naldo Dieterich, praça 
João Corrêa; em frente 
às unidades de saúde 
e no Rissul. As ações 
acontecerão das 9 ao 
meio-dia e das 14h às 
16 horas.

"Canela é consi-
derada infestada pelo 
mosquito. Nesta época 
em que o calor aumen-
ta, é fundamental que a 
comunidade entenda o 
perigo e faça a sua parte 
após o recebimento do 
material informativo", 
diz o secretário de Saú-
de Vilmar Santos.
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

Sensações Gastronômicas: O Food Design
Data: 13 e 14 de dezembro de 2019
Horário: sexta-feira, das 19h30min às 
22h30min, e sábado, das 8h às 12h, e das 13h 
às 16h
Inscrições até 08 de dezembro de 2019

Experiência Gastronômica: Técnicas
Básicas da Gastronomia Molecular -
Parceria UCS e Abrasel Hortênsias
Data: 20 de dezembro de 2019
Horário: sexta-feira, das 8h às 12h
Inscrições até 16 de dezembro de 2019

Curso: Gestão de Conflitos: Noções
Gerais - Parceria UCS e CDL Gramado
Data: 10 e 11 de janeiro de 2020
Horário: sexta-feira, das 14h às 18h e, das 
18h30min às 22h30min,
e sábado, das 8h às 12h, e das 13h às 17h
Inscrições até o dia 6 de janeiro de 2020

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

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

UCS SÊNIOR HORTÊNSIAS
INSCRIÇÕES ABERTAS

O UCS Sênior Hortênsias é um programa 
voltado para pessoas acima dos 50 anos de 
idade que
buscam conhecimento e qualidade de vida.
Para o primeiro semestre de 2020, a UCS
Hortênsias oferece as seguintes atividades:
- Fios e Tramas: Arte Têxtil
- Inglês Sênior- Básico 1 e 2
- Tecnologias Digitais
- Jardim e Horta Orgânica
- Oficina de Canto Coral
- Memória Afiada
- Dança como Exercício Mental e Corporal
- Laboratório de Escrita Criativa
- Fotografia Digital

Nova empresa inicia
coleta de lixo, ainda com 

problemas, em Canela
Prefeitura acredita que hoje a coleta deva estar regularizada

Uma nova empresa 
iniciou o serviço de co-
leta de lixo em Canela, 
na última terça (3). Se-
gundo o secretário de 
Meio Ambiente, Jack-
son Mulher, a Empresa 
Serra e Mar Transportes 
está disponibilizando 
cinco caminhões, que 
estão rodando a cidade, 
em um contrato emer-
gencial.

Neste primeiro 
momento, estão sendo 
mantidos os mesmos 
dias e horários da co-
leta que vinham sendo 
realizados pela geral 
Transportes.

O processo já indi-
ca redução de custos na 
coleta de lixo, porém, o 
acúmulo de sacos pelas 
ruas e lixeiras tem inco-
modado a população e 
gerando diversas recla-
mações.

Contrato
emergencial
A nova empresa as-

sume a coleta em con-
trato emergencial, uma 
vez que o contrato com 
a Geral Transportes en-
cerrou e uma nova lici-
tação para este serviço 
está sendo realizada, 
porém, há diversos par-
ticipantes que entraram 
com recurso adminis-
trativo, questionando 
pontos da concorrência 
pública, sendo a Geral 
Transportes uma delas.

Desta maneira, a 
concorrência está sus-
pensa para a análise dos 
pedidos de impugna-
ção.

Até o final desta li-
citação e ser declarada 
a empresa vencedora, a 
coleta de lixo segue em 
contrato emergencial.

Problemas
no recolhimento
Como a cidade pas-

sou pelo quatro dias 
sem o recolhimento, o 
lixo se acumulou nas 
ruas e lixeiras. Além 

Nova empresa já iniciou a coleta na cidade

Cidade amanheceu com muito lixo acumulado na segunda (2)

disto, a nova empresa 
ainda está se adaptando 
ao recolhimento em Ca-
nela, o que vem causan-
do problemas e atrasos 
neste serviço.

Segundo Jackson 
Muller, havia muito 
acúmulo de lixo, deixa-
do ainda pela empresa 
Geral. “Hoje estamos 
recolhendo 55 toneladas 
por dia, esperamos que 
até sexta-feira o proces-
so esteja regularizado”, 
afirmou.

Redução nos
custos do lixo
Ainda, segundo o 

secretário Municipal 
de Meio Ambiente, o 
biológo Jackson Müller, 

os valores do contra-
to emergencial são de 
R$ 375.650,01. O desti-
no final será por conta 
da Prefeitura, com um 
valor de R$ 106,00 a to-
nelada disposta em São 
Leopoldo. A Geral rece-
bia R$ 471.264,44 por 
mês.

“A Geral Transpor-
tes nos informava que 
transportava 1.000 to-
neladas por mês. Hoje 
(02), iniciamos a pesa-
gem e nossa estimativa 
é que este número baixe 
para 850 toneladas de 
lixo transportado por 
mês”, afirma Müller.

Os custos, com isso, 
devem reduzir, segundo 
Jackson Müller, e ainda 

com implementos de 
serviço, como a coleta 
de resíduos verdes, que 
até então não era reali-
zada.

Outra ação pro-
posta pela Prefeitura é 
triagem e reciclagem, 
que devem reduzir os 
custos de disposição 
final, que será contra-
tado diretamente pela 
prefeitura, evitando im-
postos sobre notas. “A 
economia será de R$ 120 
mil por ano, só com esse 
procedimento”, expli-
ca Jackson. “Os serviços 
emergenciais estão sain-
do mais baratos, mesmo 
seis anos depois da li-
citação com a empresa 
anterior”.
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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.

Marcelo Savi realiza reunião 
com a direção de Medicina
da UCS e o Poder Executivo
Na tarde de terça 

(3), o Presidente da Câ-
mara de Vereadores de 
Canela, Marcelo Savi, 
viabilizou uma reunião 
junto ao Prefeito de Ca-
nela, Constantino Or-
solin com representan-
tes da Universidade de 
Caxias do Sul (UCS). Na 
oportunidade, estive-
rem presentes o profes-
sor Asdrubal Falavigna, 
coordenador da área 
de saúde da universida-
de, e Margarete Fatima 
Lucca, diretora do Cam-
pus de Canela da UCS. 

A pauta da reunião 
foi as prováveis e futu-
ras parcerias da Saúde 
Pública do município 
junto com a universida-

de. A ideia de estágios 
da área da saúde em 
Canela, e também, no-
vidades sobre um Cen-
tro de Monitoramento 
Digital de pacientes, o 
que auxiliaria e muitos 
nas longas filas de hoje 

em dia na saúde.
Asdrubal explicou 

algumas parcerias já 
realizadas pela facul-
dade: “Trabalhei 9 anos 
como coordenador do 
curso de medicina da 
UCS, e efetivei diversas 

parcerias de estágios 
neste período. Já colo-
quei alunos em hospi-
tais de Bento Gonçalves, 
Farroupilha e futura-
mente teremos também 
em Vacaria”, salientou o 
professor.
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Diretor Zeca Brito tem
sessão com debate sobre o

filme Legalidade, em Canela
O Movimento Cul-

tural Darcy Ribeiro, de 
Canela, promove uma 
sessão do longa-me-
tragem Legalidade, no 
próximo dia 8, a partir 
das 16h, na Escola Neu-
sa Mari Pacheco.

Após a sessão, o di-
retor da obra, Zeca Bri-
to, estará a disposição 
para debater a história 
com os presentes.

Sobre o filme
O longa-metragem 

recupera o movimen-
to popular conhecido 
como Legalidade, quan-
do o governador Leonel 
Brizola se encastelou 
por 14 dias no Palácio 
Piratini, transformando 
a sede do governo gaú-
cho em um centro de 
resistência para garan-
tir a posse do então vice
-presidente João Gou-
lart. A ação se passa em 
agosto de 1961, quando 
o então presidente Jâ-
nio Quadros renunciou 

à Presidência e os mili-
tares deram início a ne-
gociações para impedir 
a posse do vice.

O filme do gaúcho 
Zeca Brito, com Cleo 
Pires e Leonardo Ma-
chado, que infelizmen-
te partiu antes de a obra 
ficar pronta, também 
conta o amor entre uma 
repórter do Washington 
Post e espiã a serviço 
dos Estados Unidos, e 
dois irmãos, um jorna-
lista e um antropólogo.
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O personagem de 
Leonel Brizola é in-
terpretado pelo ator 
Leonardo Machado, 
que morreu em 2018, 
vítima de câncer
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Câmara entrega títulos
de Cidadão Canelense

A Câmara de Ve-
readores de Canela 
realiza sessão solene, 
no próximo dia 11, 
quarta-feira, no Cam-
pus da UCS de Canela, 

para a entrega do Tí-
tulo de Cidadão Cane-
lense.

O título foi criado 
em 1961 e é conside-
rado como alta dis-

tinção honorífica, na 
legislação municipal. 
Os homenageados são 
indicados pelos verea-
dores, com aprovação 
de, pelo menos, dois 

terços dos membros 
da Câmara Municipal 
de Vereadores, tenha 
prestado reais e rele-
vantes serviços ao mu-
nicípio.

Até o momento, os nomes indicados para receber o título são:
Adelar Ramm
Antônio Silva de Oliveira
Antônia Saldanha
Nunes
Aracy Sartori
Arnaldo Tramontin 
Bertilo Blasio
Cristina Faria Moura
Daniela de Oliveira
Miranda
Elias Davi da Rosa
Elói da Silveira
Emília Machado Silva

Francisco Santos
João Luiz Borges Famoso
Leandra Aires dos Santos
Leonardo Mendes Frazão
Lineu Klipel de Barros
Luciana Ferreira
Laranjeira
Luiz Cláudio da Silva
Marcelo Matte da Silva
Marcelo da Silva Soprano
Marco Antônio Ritter
Margarete Fátima Lucca
Maria Capeletti Casola

Marina Susin Siota
Nereu Ribeiro da Silva
Nilda Terezinha
de Athaides
Paulo Fernandes Terra
Pedro Saverio Boniatti
Pedro Almeida de
Oliveira
Ricardo Campos Mentz
Ronaldo de Paula
Valdir Mário Boniatti
Valdir Cardoso
Vladimir Medeiros

João Alfredo
realiza atividades
A escola João Alfredo realiza hoje (6), uma con-

fraternização com a comunidade escolar, uma vi-
vência, no Ginásio da escola, a partir das 19h.

A atividade tem o tema do trabalho desenvol-
vido com os alunos durante o ano, baseado na his-
tória do Sítio do Pipa-pau Amarelo.

Os ingressos são um litro de óleo de soja ou um 
quilo de alimento para o Hospital de Canela.

As professoras da Escola Municipal João Alfredo 
Corrêa Pinto realizaram uma confraternização, 
no último sábado (30), com direito a passeio no 
Refúgio da Família Lima, em Morro Reuter.
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A empresa Cia do Alarme (LR Comércio de Alarmes Ltda), ante 
a publicação de informações de maneira distorcida, confusa e parcial 
por terceiros, sem qualquer comprometimento com a verdade e que, 
ante ao desespero da perda de espaço de mercado, se aventuram 
no esforço de denegrir a imagem de quem sempre esteve ao lado de 
seus clientes, esclarece:

Nossa empresa foi incorporada por contrato a outra no tocante ao 
monitoramento sendo restrita tal atividade (monitoramento), de forma 
que seguimos fornecendo materiais e manutenção à bem de auxiliar 
toda e qualquer empresa que desempenhe esta atividade. A publica-
ção de decisão judicial (que comporta recurso e está longe de ser de-
finitiva), na qual consta tal restrição, em nada muda o funcionamento 
da Cia do Alarme, dado que não atua na atividade monitoramento.

O comprometimento com a verdade e a ética sempre foram as 
balizas de nossa empresa que se posicionou em nossa região com tal 
destaque a ponto de ser alvo de maldades das mais diversas fontes 
que tentam confundir o mercado com a falsa informação de que esta-
mos em vias de fechar, sonho de quem prefere denegrir ao conquistar 
o mercado com um bom trabalho.

Seguimos aqui, trabalhando com o fornecimento de materiais 
para monitoramento, câmeras, alarmes, sensores e tudo que possa 
proteger seu patrimônio. No monitoramento confiamos que os consu-
midores farão escolhas inteligentes, preferindo quem fala a verdade e 
tem capacidade de entregar o que vende sem criticar ninguém.

Voleibol encerra as disputas
da Olimpec 2019

A secretaria de Edu-
cação, Esporte e Lazer 
promoveu dias 26, 27 
e 29 de novembro, no 
Ginásio Maristão e Gi-
násio Carlos Alberto 
de Lima (Carlinhos da 
Vila), a última disputa 
da Olímpiada Estudan-
til de Canela (OLIM-
PEC) 2019.

Eduardo Munds-

tock e Rafael Cardoso, 
do Departamento de 
Desportes da secretaria, 
agradecem a direção do 
Colégio Marista Maria 
Imaculada pela cedên-
cia das quadras para o 
primeiro dia da com-
petição e aos estudan-
tes da COOPEC, Théo 
Ramos e Yuri Willirich, 
por colaborarem como 

mesários na tarde do 
primeiro dia da compe-
tição.

A cerimônia de en-
cerramento da OLIM-
PEC 2019 acontece dia 
11 de dezembro, a partir 
das 14h30 no Multipal-
co da Praça João Corrêa. 
Na ocasião acontece a 
entrega do troféu olím-
pico.

Os vencedores da competição foram:
Mini vôlei Masculino
Campeão: EMEIEF João Alfredo I
2º lugar: EMEIEF João Alfredo II
3º lugar: EMEIEF Severino Travi II
Destaque: Rafael de Oliveira do Nas-
cimento - João Alfredo

Mini vôlei Feminino
Campeão: EMEIEF João Alfredo I
2º lugar: EMEIEF Machado de Assis
3º lugar: EMEIEF Severino Travi II
Destaque: Cintia Kirch – João Alfredo

Mirim Masculino
Campeão: COOPEC
2º lugar: EMEIEF João Alfredo
3º lugar: EEEM Danton Corrêa
Destaque: Pedro Neto - COOPEC

Mirim Feminino
Campeão: COOPEC
2º lugar: EMEIEF Dante Bertoluci
3º lugar: EMEIEF Severino Travi
Destaque: Eduarda Henck - COOPEC

Infantil Masculino
Campeão: COOPEC
2º lugar: EMEIEF João Alfredo
3º lugar: EEEM Danton Corrêa
Destaque: Alessandro Reis Filho - 
COOPEC

Infantil Feminino
Campeão: COOPEC
2º lugar: EMEIEF Severino Travi
3º lugar: EEEM Danton Corrêa
Destaque: Nicole Martinês - COO-
PEC

Juvenil Masculino
Campeão: COOPEC
2º lugar: EEEM Danton Corrêa
3º lugar: EEEM Adolfo Seibt
Destaque: Théo Ramos - COOPEC

Juvenil Feminino
Campeão: COOPEC
2º lugar: EEEM Danton Corrêa
3º lugar: EEEM Adolfo Seibt
Destaque: Laura Capelaro - COOPEC
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Premiados Mini Volêi Feminino

Premiados Juvenil Masculino
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Orquestra de Violões é
destaque no final de
semana do Natal Luz

A programação do 
34º Natal Luz de Gra-
mado prossegue com 
grandes atrações. No 
sábado, dia 7, sob a re-
gência do Maestro Joe 
Cardoso, a Orquestra 
de Violões estará com 
apresentação no palco 
da Rua Coberta. O gru-
po já participa do Na-
tal Luz há oito anos e já 
comemora neste perío-
do mais de cem apre-
sentações. A Orquestra 
conta com um repertó-
rio diversificado "onde 
o público é instigado a 
cantar clássicos da mú-
sica popular brasileira 
e internacional" conta 
Joe. São doze músicos 
trazendo releituras em 
versões instrumentais e 
com cantores em arran-
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jos musicais exclusivos 
para a Orquestra. "Um 
show divertido, envol-
vente e emocionante, 
onde o público partici-
pa musica a música", 
descreve Joe Cardoso. 
A Orquestra de Violões 
sobe ao palco da Rua 

Coberta, sábado, às 19 
horas. O show é uma 
das atrações gratuitas 
do Natal Luz.

Também aconte-
cem neste final de se-
mana as atrações extras 
de grandes espetáculos 
do Natal Luz. Na sexta-

feira, dia 6, A Lenda do 
Bosque de Natal terá 
duas edições, às 18 e 
21 horas, no Expogra-
mado. E no domingo, 
dia 8, o Desfile A Magia 
do Noel, também será 
apresentado em dois 
horários, 18 e 21 horas.

Exposição "Natal 
Luz, Um Olhar"

está aberta ao
público na Praça 
Major Nicoletti

Foi aberta na terça-
feira (03), a exposição 
'Natal Luz Um Olhar' 
do artista fotográfico 
Leonid Streliaev. A ex-
posição acontece em 
um recanto especial na 
Praça Major Nicoletti, 
junto ao Posto de Infor-
mações Turísticas, e é 
aberta ao público. Leo-
nid procurou retratar 
em suas obras as pes-
soas que durante um 
ano inteiro de trabalho, 
sejam artesãos, baila-
rinos, cantores, atores, 
produtores e diretores, 
que com muita inspira-
ção e arte, preparam o 
Natal Luz de Gramado.

"São personagens 
anônimos que ganham 
espaço nobre nesta ex-
posição", conta Leo-
nid. Com esta idéia em 
mente, o fotógrafo pro-
curou retratar as pes-
soas que fazem parte do 
maior espetáculo nata-
lino do Brasil. "Aqueles 
que normalmente estão 
nos bastidores do Natal 
Luz foram transforma-
dos em imagens", disse 
entusiasmado Leonid 
Streliaev.

A exposição, é uma 
das atrações gratuitas 
do 34º Natal Luz de Gra-
mado e ficará até o dia 
12 de janeiro de 2020.
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Grenal beneficente acontece domingo no
campo do 11 Canarinhos no bairro Piratini

Um grupo de amigos 
está à frente da organiza-
ção da terceira edição do 
Grenal Beneficente que 
acontece no próximo do-
mingo (08), no Campo do 
11 Canarinhos no Bairro 
Piratini em Gramado.

Henrique Portulan 
(o Tata), Marlon Portu-
lan, e Luiz Mirapalhete 
(o Chui) estão à frente do 
evento que tem como ob-
jetivo arrecadar alimen-
tos não perecíveis e pro-
dutos de higiene pessoal 
que serão destinados ao 
CRERH. São cerca de 50 
ex-atletas convidados de 

Gramado e Canela.
"Todos já foram bo-

leiros, conhecem, e estão 
para ajudar em mais esta 
edição", disse Henrique. 
Os interessados em pres-
tigiar a ação podem com-
parecer ao Campo do 11 

Canarinhos e fazer sua 
doação. "Sempre é bom 
ajudar", disse Marlon.

No final da promo-
ção acontece sorteios 
de camisetas da dupla 
Grenal e bolas oficiais. O 
evento inicia às 10 horas 

e ao meio dia será ser-
vido um churrasco ao 
valor de R$ 30. Reservas 
para o churrasco podem 
ser feitas pelo telefone 
54.9.9969-6300 com Mar-
lon, até sábado pela ma-
nhã.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Camerata Tio Zequinha é atração 
sábado no Sonho de Natal

O 32º Sonho de Na-
tal de Canela traz mais 
uma atração neste final 
de semana. No sábado 
(7), às 19h, integrantes 
da Escola de Música 
Tio Zequinha, de Porto 
Alegre, se apresentam 
no Multiplaco da Praça 
João Corrêa. O espetá-
culo – como todos os 
demais – é gratuito.

Formada por alu-
nos a partir de quatro 
anos, jovens e adultos, 
a Escola de Música Tio 
Zequinha oferece aulas 
de violino, violoncelo, 
violão e canto. Fundada 
em 1983 pelos profes-

sores José Carlos Lima 
(pai dos músicos da Fa-

mília Lima) e Carlos Al-
berto de Souza, a escola 

conta com mais de 100 
alunos.
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Desfile Mágico de Natal 
lota Centro de Canela

O Desfile Mágico de 
Natal, que teve sua pri-
meira apresentação no 
32° Sonho de Natal de 
Canela na noite de sá-
bado (30), lotou as cal-
çadas da Rua Felisber-
to Soares e o entorno 
da Catedral de Pedra. 
Além do desfile, o sába-
do marcou a estreia dos 
espetáculos Estátuas 
Humanas e O Som do 
Vento. Todos os espetá-
culos do Sonho de Natal 
são gratuitos para o pú-
blico. O público estima-
do pela organização foi 
de 15 mil pessoas.

A atração encan-
tou o público ao reunir 
aspectos lúdicos e re-
ligiosos do Natal e os 
atrativos e as belezas 

naturais de Canela fo-
ram valorizados nas seis 
alas do desfile. Outro 
destaque foi o carro da 
Catedral de Pedra, que 
era puxado por anjos 
natalinos. Em meio ao 
desfile, o cenário abria 
e trazia a representação 
do nascimento de Jesus 
Cristo. Os acrobatas do 
Tholl impressionaram e 
arrancaram suspiros da 
plateia na ala dos Doces 
de Natal. O cortejo foi 
encerrado com o carro 
do Papai Noel.

Além da trupe do 
Tholl, o desfile envolve 
membros da comuni-
dade selecionados em 
audições comunitárias. 
Ao todo, são 140 pes-
soas desfilando e mais 

de 200 envolvidas na or-
ganização.

O Desfile Mágico de 
Natal volta a ser realiza-
do nos três próximos sá-
bados: 7, 14 e 21 de de-

zembro, às 20h15min. 
O espetáculo ocorre na 
rua Felisberto Soares, 
entre a Catedral de Pe-
dra e a praça João Cor-
rêa.
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Musical Christmas 
in Concert traz

novidades no 32° 
Sonho de Natal

O público poderá 
conferir neste domin-
go (8), às 20h30min, 
no Multipalco da Praça 
João Corrêa, a primeira 
apresentação do Ch-
ristmas in Concert no 
32º Sonho de Natal de 
Canela. O show foi re-
paginado e apresentará 
novas releituras de mú-
sicas natalinas, o que irá 
promover vários mo-
mentos de emoção.

O repertório reme-
terá a era de ouro do 
Jazz, proporcionando 
ao público a sensação 

de estar em um musical 
de Hollywood. Coreo-
grafias exclusivas foram 
elaboradas especial-
mente para as apresen-
tações no 32° Sonho de 
Natal, integrando a pro-
posta musical e a magia 
natalina para emocio-
nar o público.

Em cena, serão 12 
músicos e 13 bailari-
nos. O espetáculo será 
repetido nos dias 14, às 
21h30min, e 22 de de-
zembro, com início às 
20h30min. Os shows 
são gratuitos.
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A partir de 5 de 
dezembro, a Estação 
Campos de Canella será 
palco para uma atração 
de Natal tecnológica em 
360º. É a animação "A 
Magia do Natal no uni-
verso imersivo", expe-
riência visual que será 
exibida a partir desta 
semana até 5 de janeiro 
em um estrutura espe-
cialmente montada.

A curta história de 
um menino que encon-
tra um globo de neve 

é exibida e projetada 
em um domo inflável, 
que imita um planetá-
rio. Dentro dele, todas 
as paredes se transfor-
mam em tela de cinema 
para proporcionar uma 
experiência ainda iné-
dita na Serra Gaúcha.

Os ingressos cus-
tam R$ 10,00 para crian-
ças de 4 a 11 anos e R$ 
15,00 para maiores de 
12 anos. Crianças com 
menos de 4 anos tem 
entrada gratuita.

Canela recebe atração
de Natal em 360º
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Campanha “Cartas do Sonho” quer fazer 
mais feliz o Natal de famílias carentes

AÇÃO INCENTIVA A ADOÇÃO DE CARTINHAS DEIXADAS NA CASA DO PAPAI NOEL

O Papai e a Mamãe 
Noel estão preocupa-
dos com o grande vo-
lume de cartas e pedem 
ajuda da comunidade 
canelense. Para atender 
o maior número de pe-
didos para o Natal, o 32° 
Sonho de Natal lançou 
a campanha Cartas do 
Sonho.  Os interessados 
em ajudar a realizar so-
nhos de Natal podem 
retirar uma cartinha na 
Casa do Papai Noel, que 
funciona diariamente, 

das 14h às 19h, na praça 
João Corrêa.

O diretor do Depar-
tamento de Cultura da 
Secretaria de Turismo, 
Tiago Melo, explica que 
muitos dos pedidos são 
simples e fáceis de se-
rem atendidos. Variam 
de brinquedos até ma-
terial, roupas escolar 
e alimentos. “As cartas 
são emocionantes. Vai 
fazer muito bem para o 
coração de todo mun-
do. De quem recebe e de 

quem doa”, acredita.
Tiago, junto com 

os ajudantes do Papai 
Noel, estiveram na ma-
nhã de ontem (5), em 
nossa redação, falan-
do sobre a campanha 
e trazendo algumas 
cartinhas que já foram 
adotadas pela equipe. A 
ideia é que quem adotar 
a carta se torne também 
um ajudante de Papai 
Noel e realize ele mes-
mo a entrega do pre-
sente.

Ajudantes do Papai Noel em visita à redação da Folha

A Casa do Papai está no 
coração da Praça João Cor-
rea. Iluminada e decorada, a 
casa é o ponto de encontro 
das famílias com o Bom Ve-
lhinho. Ao lado da Mamãe 
Noel, ele recebe visitantes de 
todas as idades. “Muitos vêm 
só para me conhecer e ganhar 
um abraço. Outros chegam 
fazendo pedidos. Eu e a Ma-
mãe Noel recebemos a todos 
com muito carinho. Afinal, 
eu escolhi viver aqui”, explica 
Noel. Diariamente, o movi-
mento é grande na morada, 
onde dezenas de cartinhas 
são entregues a cada sema-
na, trazendo os mais diversos 
pedidos. Quem tiver interes-
se em participar do projeto 
Cartas do Sonho, pode ado-
tar uma cartinha no local e 
ajudar o Papai e a Mamãe 
Noel a realizarem os sonhos 
de Natal.

Casa do Papai Noel
FOTO: CLEITON THIELE/SERRAPRESS

FOTOS: FRANCISCO ROCHA

Alguns pedidos são simples e até itens de necessidade das famílias

Alpen Park participa do Dia
Nacional do Portador de Deficiência

O Alpen Park participou 
do Dia Nacional do Portador de 
Deficiência em Parques e Atra-
ções Turísticas (DNPD), realiza-
do no dia 04 de dezembro. Ao 
longo do dia, o parque ofereceu 
gratuidade para pessoas porta-
doras de necessidades especiais 
e um acompanhante.

Promovido pelo Sistema 
Integrado de Parques e Atra-
ções Turísticas (Sindepat), o 
DNPD tem como objetivo in-
centivar a igualdade entre to-
dos, proporcionando um dia 

Voluntárias arrecadam
doações para o 2º Natal

da Educação
O 2º Natal da Educação 

vai acontecer no próximo dia 
15, das 14h às 17h no Ginásio 
da Escola Severino Travi, no 
Bairro Distrito Industrial.

A iniciativa é de Caroline 
Souza, Cristiane Scoppel e 
Andressa Fattori, visando in-
centivar as crianças carentes 
de Canela a estudar, propor-
cionando a elas o material 
básico para o estudo.

Para que o projeto tenha 
continuidade e sucesso, as 

voluntárias estão buscando 
o apoio da comunidade, ar-
recadando materiais escola-
res, novos e usados (em boas 
condições) para montagem 
de kits, que serão entregues 
para as crianças pelo Papai 
Noel, durante a festa.

Quem quiser colaborar 
pode entrar em contato pelo 
WhatsApp (54) 98407-1873 
com Andressa, (54) 99693-
2836, com Carol, ou (54) 
99983-5109, com Cris.
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de diversão para pessoas com 
necessidades especiais.

Localizado a cinco mi-
nutos do centro de Canela, 
o Alpen Park disponibiliza 

rampas de acesso para ca-
deirantes e banheiros adap-
tados, visando o conforto e a 
segurança de quem frequen-
ta o lugar.
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Alguns dos artistas do Festival CIRCUS
da Academia Neusa Martinotto.

Felicidades 
para Madalena 
Ludvg Ferreira 

que soprou 
velinhas no

dia 28 de
novembro. 
Abraços do 
filho Dion.

Edi radiante à espera
do Matheo!

Sessão fotográfica da mexicana 
Marjorie Almirudez Hernandez.
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Quézia Ebert
saboreando
um café em
seu ensaio
fotográfico.
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Os 15 anos
da Isadora
comemorados
no último dia
23 de novembro!

Minha homenagem
a essa queridona 

esteve de
aniversário no último 
dia 29 de novembro, 

Gisele Mayer toda 
felicidade do mundo.

FOTO: MARIONE FERNANDES
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FOTO: CAMILA DEDÉ FOTOGRAFIA
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64 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Karina Celli e
Vera Roloff na loja 
Ortobom, marca
de colchões mais
premiada do País,
que para comemorar 
seu cinquentenário
escolheu Gramado 
para lançar seu novo
projeto de lojas: a
loja Ortobom conceito. 

Milton Miranda e Carmem Simões Pires na loja conceito 
Ortobom, em Gramado.

Maqueles Suzin, Eunice Cavichion e Aurélio Bianchi receberam
convidados na Casa da Velha Bruxa em Canela, para o lançamento
do sorvete primavera

FOTO: CASSIO BREZOLLA 

FOTO: WILLIAM VALENTINI/EGGE DIGITAL    

FOTO: CASSIO BREZOLLA 

A apresentadora Alice Baltezam recebeu o Troféu Destaques
do colunista social diretor da Associação dos Colunistas Sociais
do RS, Bernardo Guedes, na categoria Apresentadora Mirim Kids.
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Claudia Heidrich
e Eduardo Port
na Festa na Rua do 
Containner Bistrot.

Isabel Bauer
e Josiano 
Schmitt na
inauguração
da primeira
loja conceito
do Brasil da
Ortobom.

FOTO: CASSIO BREZOLLA 
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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 whatsapp’s da redação:
(54) 98429.7910

e (54) 3282.2739 (Business) ::

Benjamin, com esse sorriso de pequeno duende!

Linda Maria Eduarda
no ensaio de Natal

Maria Cecília e Guilherme visitando
o Mini Mundo em Gramado!O fofo do Otto completou seu primeiro aniversário!

Parabéns para a princesa Cecília Martini Ferreira
que completou 1 aninho no dia 29 de novembro

Yasmin, radiando beleza
nesse Natal! Ho, Ho, Ho...

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: JÊNIFER LAUFFER
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Rotary Inspiração e Nonno Mio
repassam R$ 13 mil ao Oásis

A Galeteria Non-
no Mio, de Gramado, 
promoveu um jantar de 
aniversário, no dia 24 de 
outubro, e toda a renda 
foi destinada para na re-
forma do prédio do Oásis 
Santa Ângela, que pre-
cisa ser adaptado para 
atender o PPCI (Plano de 
Prevenção e Combate a 
Incêndio).

A campanha arre-
cadou R$ 13.350,00, ou 
seja, 89 ingressos vendi-

dos. A entrega do valor 
arrecadado aconteceu no 
último dia 14, com a pre-
sença de Tatiana Barros 
(Nonno Mio), Irmã Salete 
(Oásis), Carla Leidens e 
membros do clube (foto).

O Rotary Inspiração 
faz jus ao seu nome no 
momento em que inspira 
mais de 90 pessoas a fa-
zerem parte desta família 
rotária, um grupo de pes-
soas com o mesmo ideal 
de servir à comunidade.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Nome: Janaína Kehl de Castilhos.
Idade: 39 anos.
Filiação: Iris Kehl de Castilhos e 
Manoel Ubirajara de Castilhos.
Formação: Biomédica.
Trabalho: Biomédica esteta, 
proprietária do Ser Mais Centro 
Multiprofissional e pesquisadora 
na UFCSPA.
Fato marcante em sua vida:
Nascimento prematuro da minha 
filha.
O que te deixa sem jeito: elogios.
Uma alegria: minha família, meu 
trabalho.
Uma decepção: o desrespeito 
que impera nos dias atuais.
Ponto forte: Persistência.
Ponto fraco: ser realista demais
Cor preferida: Verde.
Prato preferido: Frango recheado 
feito pela Vó Elly.
Bebida: Chá .
Esporte: Corrida.
Hobby: Cozinhar.
Programa de TV: Tempero de 
Família.
Que fazer no domingo: Ficar com 
a minha família.
Animal de estimação: Cachorro.
Um filme: Gattaca.
Uma música: Tonight, Tonight 
(Smashing Pumpkins).
Um livro: Ponto de Mutação
(Fritjof Capra).
Um defeito: querer ter tudo sob 
meu controle.
Uma qualidade: Adaptabilidade. 
Uma saudade: da minha infância.
Um sonho de criança: ter uma 
família.
O que mais admira numa pessoa: 
Humildade.
O que mais detesta numa pessoa: 
Arrogância.
O que tu mudarias em Canela: 
Nossa maior qualidade é ser uma 
cidade pequena e acolhedora,
pensando nisso, faria um
planejamento urbano com menos 
prédios, valorizaria mais
iniciativas locais e reforçaria os 
ares de interior, além de incentivar 
o plantio de hortênsias, flor
símbolo da nossa cidade.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Somos seres políticos, fa-
zemos política em nossas relações 
todos os dias. A política é nossa 
ferramenta de relacionamento com 
as pessoas e organizações, somente 
através de nossas atitudes políticas 
seremos capazes de melhorar nossa 
casa, nosso bairro, cidade, estado, 
país. 
Educação: Vivemos um momento 
em que a educação, tanto no sen-
tido de polidez quanto educação 
formal estão totalmente desvalori-
zadas. Acredito que isso só mudará 
quando entendermos que a educa-
ção não é responsabilidade somen-
te dos professores, das instituições 
de ensino ou dos governantes, é 
responsabilidade de todos nós.
Religião: Como cientista meu 
primeiro impulso é buscar uma 
explicação plausível e palpável 
para tudo. No entanto, acredito 
que não somos capazes de explicar 
tudo e que temos em nossa essên-
cia a necessidade de acreditar em 
algo superior e a religiosidade nos 
permite isso.
Amor: Afeição por outro ser, ativi-
dade ou coisa que te faz querer e 
fazer o melhor possível por eles.
Família: Minha família é tudo pra 
mim, minha base, meu apoio, por 
eles e com eles tudo vale a pena.
Amizade: Amizade não depende 
do tempo ou da distância e sim da 
afinidade, confiança, amor, respei-
to e compreensão.
Casamento: Amor, altruísmo, 
amizade, união, companheirismo, 
confiança e respeito são as bases de 
um bom e duradouro relaciona-
mento.

*UM RECADO: A vida é um mo-
mento, se preocupe mais em ser 
do que em ter. Seja altruísta, ame, 
viva intensamente, seja presente, 
em todos os sentidos possíveis 
da palavra, faça isso hoje e com 
pequenos gestos, pois os peque-
nos gestos são os que realmente 
importam e amanhã poderá não 
ser possível. 

Janaína
Kehl de
Castilhos
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3/cat. 4/aton — corn. 6/spirit. 7/garrett.

EXTRATO DO EDITAL 70/2019, DO CONTRATO TEMPORÁRIO AS FUNÇÕES PÚBLICAS
NA ÁREA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, ABERTO PELO EDITAL Nº 57/2019

Encontra-se publicado no mural e site oficial do Município (www.canela.rs.gov.br > Publicações 
Legais > Contratos Temporários - DGP), o Edital nº 70/2019, que torna público o resultado da aná-
lise dos recursos sobre a nota da prova de títulos publicadas pelo Edital nº 67/2019, homologa as 
notas da prova de títulos, publica a classificação prévia e convoca candidatos para sorteio público 
de desempate, a ser realizado no dia 12/12/2019, às 9 horas, no Departamento de Gestão de 
Pessoas, na sede da Prefeitura, na Rua Dona Carlinda, nº 455, Centro.

Canela, 06 de dezembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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> Edital de Casamento nº 6241 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: RAUL KLEIN JÚNIOR, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de Três Coroas, vendedor, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Dr. Esmeraldo 
Mendes Pereira, nº 177, Apto. 01, Bairro São Luiz, Apto.01, 
nesta Cidade e LARISSA FOGAÇA TOMÉ, natural deste 
Estado, nascida nesta Cidade, vendedora, solteira, domi-
ciliada e residente na Rua Dr. Esmeraldo Mendes Pereira, 
nº 177, Bairro São Luiz, nesta Cidade. Quem conhecer im-
pedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 29 de Novembro de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Olhe para dentro, permita-se sonhar 
e use a criatividade em busca das 
respostas que chegam pra te tranquili-
zar. Começa uma boa temporada para 
realização dos seus sonhos. Bons dias 
para fazer contatos, cuidar da vida 
espiritual e buscar autoconhecimento. 

São bons dias para estar com seus 
amigos, taurino. E também para 
reuniões e encontros, sociais ou de 
trabalho. Um bom momento para 
sentar e começar a planejar seu 
próximo ano. É um momento espe-
cial para fazer contatos e estar com 
as pessoas mais próximas. E não 
deixe o desânimo aparecer por aí. 

A semana tende a ser produtiva, 
geminiano. Concentre-se e faça o 
que precisa com foco, energia e 
coragem. Um bom momento para 
começar coisas novas, especialmen-
te no trabalho. São dias de mais 
sucesso, organização e resultados. 

É um ótimo momento para planejar suas 
férias. Olhe para o futuro com mais leve-
za e otimismo e permita-se sonhar. Uma 
boa semana para festas e eventos sociais, 
encontros amorosos e situações afetivas 
em geral. Uma semana de sensibilidade 
extra, mas também de mais intuição e 
atenção a cada um dos sinais.

Semana produtiva. Concentre sua 
energia em fazer o que precisa de 
resultados rápidos e cuide bem de 
cada detalhe de tudo que está fazen-
do. O céu da semana também é bom 
para fazer mudanças, começar coisas 
novas ou fazer planos para o futuro. 

Cuide mais profundamente de sua 
relação e/ou se abra para um novo 
relacionamento. É importante ser feliz 
nessa área de sua vida e está mais 
fácil perceber o que fazer para que 
isso aconteça. Seja mais sensível com 
relação a suas próprias coisas, cuidan-
do melhor de você.

O momento é ótimo para cuidar das 
coisas pessoais. Assuntos domés-
ticos, questões familiares, coisas 
burocráticas ou ligadas a dinheiro 
ou imóveis. Assuntos de trabalho 
também estão em destaque e, sem 
deixar de ser criativo e inspirado, pe-
dem que você seja mais pragmático.

Um momento importante para você se 
posicionar. Mas lembre-se de ter tam-
bém sensibilidade, empatia, intuição. O 
céu da semana também promete diver-
são, amor, paixão e envolvimento, com 
alguém ou com alguma coisa que você 
gosta muito. Bons dias para começar 
alguma coisa nova.

Um bom momento para dar um 
passo e ir além. O clima é especial-
mente favorável em suas relações 
mais íntimas, especialmente as 
familiares. São dias de organização 
financeira e que pedem mais pru-
dência e reflexão nas decisões que 
envolvem as coisas materiais. 

Júpiter chega agora em seu signo e 
é um presente pra você. Apesar de 
todas as tensões do ano, você tende 
a ter boas novas a partir de agora. 
São meses de crescimento pela fren-
te, saiba aproveitar. Vida intelectual 
e inspiração em alta.

Valorize-se mais. O céu da sema-
na pede mais concentração e foco 
no que precisa ser feito. São bons 
dias para investir em seus projetos 
mais importantes e cuidar mais de 
si mesmo. Mas é importante olhar 
para dentro, repensar hábitos e 
cuidados com sua saúde. 

Uma semana de sentimentos e emo-
ções intensas. Um clima de mais 
sensibilidade, intuição mais forte 
e compreensão de algumas coisas. 
Uma ótima semana para sentar com 
outras pessoas e planejar junto, 
traçar metas e alinhar objetivos e 
expectativas.

HORÓSCOPO DA FOLHA
*Comunicamos o falecimento da Sra Maria
Bronilda Correa Rodrigues, aos 91 anos,
residente na cidade de Canela. Seu corpo foi
velado na capela 02 do Centro e sepultado no 
Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra Maria
Zely Weinberger, aos 75 anos, residente na 
cidade de Canela. Deixa os filhos Carlos
Eduardo, Marilia e Sandro Luis. Seu corpo foi
velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico
Parque das Araucárias, e a cerimônia de
despedida dia 25/11/2019 ás 16:00 no
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento do Sr Luiz
Antônio da Silva, aos 69 anos, residente na
cidade de Canela. Deixa a esposa Noemia.
Seu corpo foi velado na capela 01 do Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias e sepultado
no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento de Alexandre 
Dorigon Nunes, aos 24 anos, residente na cidade 
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do 
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias, e a 
cerimônia de despedida dia 27/11/2019 ás 15:00 
no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento da Sra Dalva de
Oliveira, aos 82 anos, residente na cidade de
Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias,
e sepultado no Cemitério Pai Bitu.

*Comunicamos o falecimento do Sr Delair
Moreira Lima, aos 75 anos, residente na cidade
de Igrejinha. Deixa a esposa Maria Tereza, os 
filhos Luciano, Leisa e Loraine, netos Diogo,
Manoela, Mirela e Murilo, irmão Wilmar, nora 
Clau e genros Rafael e Sandro. Seu corpo foi
velado na capela do cerimonial do Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias, e a cerimônia 
de despedida dia 29/11/2019 ás 19:00 no
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento de Romildo Vaz 
Adams, aos 39 anos, residente na cidade de
Canela. Seu corpo foi velado na capela do Centro 
e sepultado no Cemitério da Linha Amoreiras.

*Comunicamos o falecimento de Luciana de 
Aguiar, aos 30 anos, residente na cidade de
Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do São 
Lucas e sepultado no Cemitério de Canela.

> Edital de Casamento nº 6242 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: WERICK SANTOS DA COSTA, natu-
ral deste Estado, nascido na Cidade de Santa Vitória do 
Palmar, garçom, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua Oito de Abril, nº 353, Bairro São José, nesta Cidade 
e PAÔLA NALERIO ROSA, natural deste Estado, nascida 
na Cidade de Santa Vitória do Palmar, do lar, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Oito de Abril, nº 353, 
Bairro São José, nesta Cidade. Quem conhecer impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 02 de Dezembro de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta
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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.

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.

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 nº 01, com 
hall de entrada, sala grande, 
sala auxiliar e banheiro social. 
Localizada na Rua Augusto 
Pestana, nº160, Centro. Alu-
guel R$2.300,00 mais taxas.

ALUGO Casa no centro. Fone: 54 99979.2050

• Apartamento nº102, Mobiliado, 01 dormitório, sala e
cozinha conjugadas, lavanderia, banheiro, não possui vaga

de estacionamento. Localizado na Rua Londres, nº138, Bairro 
Eugênio Ferreira. Aluguel R$950,00 mais taxas.

• Casa conjugada nos fundos, Semi-mobiliada, com 02
dormitórios, banheiro, sala com lareira, cozinha grande, uma

vaga descoberta para carro. Localizada na Rua Felisberto
de Moraes, nº 604, Bairro Vila Boeira. Aluguel R$1.200,00

incluso Internet e IPTU, aceita propostas.

• Casa geminada nº04, com 64 m² de área privativa, 02
dormitórios, banheiro, lavabo, living com sala, cozinha e área
de serviço, área descoberta com churrasqueira, área aberta

na lateral, sol da manhã, espera para splits, vagas descobertas 
para carro. Localizada na Rua Santa Terezinha, nº1011, Bairro 

Santa Terezinha. Aluguel R$1.800,00 mais taxas.

Casa dentro de condomínio, com 02 dormitórios, banheiro 
social, sala de estar, cozinha, garagem p/ 02 carros com

churrasqueira, lavanderia, pátio fechado nos fundos.
Localizada na Rua Dona Carlinda, nº664, Centro. Aluguel 

R$2.200,00 mais taxas.

Ofício SMGPG/DLC n.º 432/2019

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições 
legais, informa a publicação dos seguintes editais:
Leilão 04/2019 -  Alienação de bens imóveis do Muni-
cípio de Canela.
Leilão 05/2019 – Alienação de bens móveis e sucatas 
do Município de Canela.
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, 
Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 
ou através do  e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou 
pregao@canela.rs.gov.br.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Canela, 05 de dezembro de 2019.
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Toque de Letra "A" vence o
Municipal Sub-09 de futsal

Na noite de sexta-
feira (29), foi disputada 
a grande final do Cam-
peonato Municipal de 
Futsal Sub-09. Abrindo 
a noite de disputas, foi 
disputado o confronto 
para definir o terceiro 
e o quarto colocados.

Na disputa pelo 3º 
lugar, o Centro de For-
mação de Atletas Rico 
venceu o Guerreiro 
Sports pelo placar de 
6 x 2, Vitor Hugo (3), 
Perry (2) e Henry (1). 
João Reis e Bartolomeu 

marcaram os gols do 
Guerreiro.

A decisão pelo tí-
tulo foi bastante equi-
librada mas o Toque 
de Letra "A" acabou 
ganhando a finalíssi-
ma ao superar o Leo-
doro de Azevedo/João 
Alfredo/PC Auto Sou-
nd pelo placar de 4 a 
3 com gols de João Vi-
tor, Gustavo, Tauã e 
Bernardo. Os gols dos 
vice-campeões foram 
marcados por Vinicius, 
William e Victor.

CAMPEÃO - A.T.L.F.A/Mercado Tiririca 

VICE-CAMPEÃO – Leodoro
de Azevedo/João Alfredo

3º LUGAR – C.F.A Rico 4º LUGAR – Guerreiro Sports

DEFESA MENOS
VAZADA: A.T.L.F.A/
Mercado Tiririca/17 
gols sofridos

DESTAQUE DA
FINAL: João Victor 
Moura/A.T.L.F.A/
Mercado Tiririca 

REVELAÇÃO DO
CAMPEONATO:
Henry/C.F.A Rico 

GOLEADOR – João 
Reis/Guerreiro/12 gols 

MELHOR TREINADOR:
Leonardo Frazão 
/A.T.L.F.A/ Mercado 
Tiririca

Destaque do
Campeonato - Braian - 
Leodoro de Azevedo
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Instituto Hemítrias
Salagil se destaca na Rústica

Santa Klaus em Canela
No último domingo 

(01), o Instituto Hemitrias 
Salagil participou da Rús-
tica Santa Klaus em Cane-
la. Uma prova com apoio 
massivo de Canela. 

Na categoria adulto, as 
únicas com pódio, a equi-
pe foi destaque na prova 
que participou. Com o Ed-
milson Cruz vencendo a 
prova e Fernando Ferreira 
e Jonathan da Silva com o 
terceiro e quarto lugar. No 
adulto feminino, a equi-
pe contou com estreia de 
Greice Monteiro na cate-
goria, ficando na segunda 
colocação geral.
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1. SÚMULA DOS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2019

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de NOVEMBRO/2019: CONTRATO NÚMERO 
263/2019–M & M CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ  26.474.198/0001-39. Pregão Presencial 41/2019.Objeto- Contratação de empresa especializada para realização de serviços de 
pintura na Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental Especial Rodolfo Schlieper. Valor – R$ 6.854,25 (seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco 
centavos)Vigência – 03 de Janeiro de 2019.Assinatura –04 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 264/2019 – M & M CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 26.474.198/0001-39. 
Pregão Presencial número 42/2019. Objeto Contratação de empresa para prestar serviços de manutenção e reparos, manutenção preventiva e corretiva para pequenos reparos 
da Escola Municipal de Educação Infantil, Fundamental Especial Rodolfo Schlieper, sem fornecimento de material. Valor – R$ 6.532,00 (seis mil quinhentos e trinta e dois reais).
Vigência – 04 de Janeiro de 2020.Assinatura –05 de Novembro de 2019. CONTRATO NÚMERO 265/2019 –M & M CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 26.474.198/0001-39. Pregão 
Presencial número 42/2019. Objeto- Contratação de serviços de servente de pedreiro (15 diárias para 2 carpinteiros) para reforma de dois decks quebrados dentro do Parque do 
Caracol. Valor –R$ 5483,40 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos).Vigência – 05 de Novembro de 2019.Assinatura –04 de Janeiro de 2020.
CONTRATO NÚMERO 266/2019–IRMÃOS RODRIGUES LTDA, CNPJ 21.286.910/0001-52. Pregão Presencial número 61/2019. Objeto- Contratação dos serviços de brigadista 
e ambulância para o 32º Sonho de Natal Canela 2019.Valor –R$ 54.800,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos reais).Vigência – 11 de Fevereiro de 2020.Assinatura –05 de 
Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 267/2019 – CTD – Companhia de Tecnologia Digital, CNPJ  93.445.484/0001-63. Dispensa de Licitação, Art 24 II. Objeto- Contratação 
de empresa para a impressão de carnês de IPTU/Taxa de Coleta de Lixo, carnês de ISSQN, carnês de Taxa de Fiscalização/Alvará Sanitário, relativos ao exercício de 2020.Valor 
–R$ 17.545,06 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e seis centavos).Vigência – 31 de Dezembro de 2019.Assinatura –06 de Novembro de 2019.CONTRATO 
NÚMERO 268/2019– VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ 17.856.392/0001-98. Tomada de Preços 14/2019. Objeto- Contratação 
de empresa peço regime de empreitada POR PREÇO UNITÁRIO, para obras de passeio público em trecho da rua Adalberto Wortmann e trecho da Av. Cônego João Marchesi, com 
fornecimento de materiais e mão e obra. Valor – R$ 440.165,26 (quatrocentos e quarenta mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte e seis centavos).Vigência –19 de Março de 
2020. Assinatura –06 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 269/2019– FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, CNPJ 88.648.761/0001-03. Inexigibilidade 
Art.25, III. Objeto- Prestação, pela CONTRATADA a elaboração, aplicação e correção de 03 (três) provas de avaliação interna de larga escala, para os alunos dos terceiros, quintos 
e nonos anos do Ensino Fundamental, do município de Canela/RS. Valor –R$ 42.426,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais).Vigência –31 de Dezembro de 2019.
Assinatura –12 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 270/2019– FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, CNPJ 88.648.761/0001-03. Inexigibilidade Art.25, 
III. Objeto- Elaboração, pela CONTRATADA de prova de exames de Certificação de Conclusão do Ensino Fundamental. Valor –R$ 13.986,00 (treze mil, novecentos e oitenta e seis 
reais).Vigência – 31 de Dezembro de 2019.Assinatura –12 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 271/2019– REX TURISMO E TRANSPORTE EIRELI CNPJ 
00.208.816/0001-05. Dispensa de Licitação Art. 24 V. Objeto -Patrocínio ao evento “32° Sonho de Natal Canela 2019” a realizar-se de 26 de Outubro de 2019 a 12 de Janeiro de 
2020, na modalidade COLABORADOR I. Valor –R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)Vigência – 31 de Julho de 2020.Assinatura –12 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 
272/2019– URBANI PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 94.120.607/0001-59. Dispensa de Licitação Art. 24 V. Objeto- Patrocínio ao evento “32° Sonho de Natal Canela 2019” a 
realizar-se de 26 de Outubro de 2019 a 12 de Janeiro de 2020, na modalidade COLABORADOR III. Valor –R$ 15.000,00  (quinze mil).Vigência – 12 de Janeiro de 2020.Assinatura 
–12 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 273/2019–VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ 17.856.392/0001-98. Pregão 
Presencial nº 06/2019.Objeto -Contratação de mão de obra para assentamento de paralelepípedo e colocação de meio-fio nas seguintes ruas, Beco Alameda Quatro, Loteamento 
Michaelsen e Trecho Rua João Simplício. Valor – R$ 31.351,50 (trinta e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).Vigência – 12 de Março de 2020.Assinatura 
–14 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 274/2019– ATMOS FERA PRODUÇÕES CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA, CNPJ 13.706.149/0001-32.  Inexigibilidade 
Artigo 25, III. Objeto-Contratação da “Orquestra Atmos Fera” para 03 (três) apresentações musicais junto ao espetáculo da “Chegada do Papai Noel”, que compõe a programação 
do 32º Sonho de Natal Canela 2019. Valor –R$185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Vigência – 30 de Dezembro de 2019.Assinatura –14 de Novembro de 2019. 
CONTRATO NÚMERO 275/2019– PARISSENTI & RIBAS LTDA, CNPJ 11.432.467/0001-27. Dispensa de Licitação Art. 24 V. Objeto- Elaboração do Plano de Prevenção Contra 
Incêndio (PPCI) para o 32º Sonho de Natal Canela 2019.Valor –R$ 15.360,00 (quinze mil, trezentos e sessenta reais).Vigência – 14 de Janeiro de 2020.Assinatura –14 de 
novembro de 2019. CONTRATO NÚMERO 276/2019 – ATMOS FERA PRODUÇÕES CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA, CNPJ 3.706.149/0001-32. Dispensa de Licitação Art 
24 II. Objeto- Contratação dos serviços de transmissão audiovisual ao vivo do espetáculo “Chegada do Papai Noel”, que compõe a programação do 32º Sonho de Natal Canela 
2019.Valor –R$17.000,00 (dezessete mil reais).Vigência – 23 de Novembro de 2019.Assinatura –14 de Novembro de 2019. CONTRATO NÚMERO 277/2019– FUNDAÇÃO 
CULTURAL DE CANELA, CNPJ 90.614.645/0001-07. Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto- Contratação do espetáculo “A Fábrica de Sonhos”, que compõem a programação do 32º 
Sonho de Natal Canela 2019.Valor – R$ 422.970,00 (quatrocentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta reais).Vigência – 12 de janeiro de 2020.Assinatura –14 de Novembro 
de 2019. CONTRATO NÚMERO 278/2019-BAZAR BAHIA LTDA, CNPJ 94.307.154/0001-74. Pregão Presencial número 65/2019. Objeto- Contratação dos serviços de montagem, 
execução, limpeza dos espaços e desmontagem de show pirotécnico para o 32º Sonho de Natal Canela 2019, Aniversário da Cidade e Réveillon. Valor –R$ 60.000,00 (sessenta 
mil reais).Vigência – 01 de Fevereiro de 2020.Assinatura –18 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 279/2019– HENRIQUE VALIM DOS SANTOS JUNIOR 99891239004, 
CNPJ 31.263.784/0001-74. Pregão Presencial 34/2019. Objeto- Contratação de empresa especializada para execução de serviços de supressão e poda de árvores de grande porte 
com altura a partir de 28 metros, equivalente a 150 (cento e cinquenta) horas-máquina de caminhão Munk 28M. Valor – R$ 10,050,00 (dez mil e cinquenta reais).Vigência – 16 de 
Fevereiro de 2020.Assinatura –18 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 280/2019–CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04  Inexigibilidade Art. 25, 
caput. Objeto- Patrocínio ao evento “32° Sonho de Natal Canela 2019” a realizar-se de 26 de Outubro de 2019 a 12 de Janeiro de 2020. Valor – R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta 
mil reais).Vigência – 12 de Março de 2020.Assinatura –20 de Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 281/2019–MARIN SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, CNPJ 21.281.004/0001-
65, Credenciamento 01/2019. Objeto- Contratação de profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de 
Saúde. Valor –R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) por consulta. Vigência – 21 de Novembro de 2020.Assinatura –21 de Novembro de 2019. CONTRATO NÚMERO 282/201– 
CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTE LTDA, CNPJ 19.155.730-0001-90. Credenciamento 03/2019.Objeto- Contratação para prestação de serviços ambulatórias de fisioterapia, de 
acordo com os valores praticados na tabela SUS, acrescida de 100% (cem por cento).Valor –.Conforme tabela. Vigência – 21 de Novembro de 2020. Assinatura –21 de Novembro 
de 2019.CONTRATO NÚMERO 283/2019–SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., CNPJ 83.483.230/0001-86. Dispensa de Licitação Art. 24 IV. Objeto- Contratação 
emergencial de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras e copiadoras, em caráter de comodato, sem franquia. Valor –.R$ 0,054 (cinquenta e quatro 
milésimos de reais) por cópia/folha impressa monocromática e o valor de R$ 0,375 (trezentos e setenta e cinco milésimos de reais).Vigência – 20 de maio de 2020.Assinatura –22 
de  Novembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 284/2019– ANDRE C LORENZ ARQUITETURA, CNPJ 21.449.576-0001-00. Dispensa de Licitação Art. 24, I. Objeto- Elaboração 
de Estudo Preliminar de novo Hospital para o Município de Canela, térreo, com área aproximada de 5.000,00 m2( cinco mil metros quadrados).Valor –R$ 33.000,00 (trinta e três 
mil reais).Vigência – 60 dias após Termo de Início. Assinatura –21 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 285/2019– FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, 
CNPJ 88.648.761/0001-03. Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto-  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO- Capacitação continuada dos profissionais da área da Educação das escolas 
Municipais de Ensino Fundamental. Valor –.R$ 66.314,00 (sessenta e seis mil, trezentos e catorze reais).Vigência –31 de Dezembro de 2019.Assinatura –25 de Novembro de 
2019. CONTRATO NÚMERO 286/2019– FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, CNPJ 88.648.761/0001-03. Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto- Contratação de 
serviços para criação do Programa Educacional Permanente de Conscientização sobre a importância do Patrimônio Cultural, Histórico e Paisagístico de Canela, visando atender o 
TAC firmado com o ministério Público. Valor –. R$ 28.307,00 (vinte e oito mil, trezentos e sete reais).Vigência – 31 de Dezembro de 2019.Assinatura –25 de Novembro de 2019. 
CONTRATO NÚMERO 287/2019 – MÉDICA IGREJINHA LTDA, CNPJ 23.305.143/0001-07. Credenciamento 04/2019.Objeto- Contratação para prestação de serviços médicos de 
oftalmologia, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Valor –.Conforme tabela. Vigência – 29 de Novembro de 2020.Assinatura –29 de Novembro 
de 2019.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÚMERO 257/2018 GIANCARLO LIBARDI, CPF 446.382.300-59, Dispensa de Licitação, Art. 24, X. Valor – R$ 
3.498,38 (três mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) mensais. Prazo – 31 de outubro de 2020. Assinatura – 01 de novembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO 
AO CONTRATO NÚMERO 243/2019 – CENTRO NEFROLÓGICO DE TAQUARA LTDA, CNPJ 93.240.711/0001-14, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, Caput. Objeto – Fica 
incluído o profissional Plínio Picarelli Ferreira Médico/Nefrologista CRM/RS número 11962, a contar de 11 de outubro de 2019 na prestação de atendimentos/consultas na 
especialidade de NEFROLOGIA. Assinatura – 01 de novembro de 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 212/2018 – VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO 
LTDA, CNPJ 02.883.607/0001-92, Pregão Presencial 45/2018. Prazo – 30 de agosto de 2020. Valor – R$ 412,89 (quatrocentos e doze reais e oitenta e nove centavos) mensais 
por ponto de serviço de monitoramento por alarme e videomonitoramento. Assinatura – 01 de novembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 249/2019 – ALL 
TIME MUSIC HALL LTDA – EPP, CNPJ 03.763.736/0001-00, Pregão Presencial 52/2019. Objeto – Contratação de empresa especializada na pré-produção, produção e pós-
produção de eventos para os espetáculos ‘Chegada do Papai Noel’ e ‘A Fábrica de Sonhos’ da 32ª Edição do Sonho de Natal Canela 2019. Fiscalização – Substitui-se o fiscalizador 
técnico José Tomaszewski pelo Eng.° William Leonardo Bohorquez Hurtado. Assinatura – 01 de novembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 250/2019 – 
ALL TIME MUSIC HALL LTDA – EPP, CNPJ 03.763.736/0001-00, Pregão Presencial 53/2019. Objeto – Contratação dos serviços de pré-produção, produção e pós-produção para 
os espetáculos que ocorrerão junto ao Multipalco da Praça João Corrêa, ‘Desfile Mágico de Natal’, ‘A Fábrica de Sonhos’ e ‘Réveillon’, durante a programação do 32º Sonho de 
Natal Canela 2019. Fiscalização – Substitui-se o fiscalizador técnico José Tomaszewski pelo Eng.° William Leonardo Bohorquez Hurtado. Assinatura – 01 de novembro de 2019. 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 084/2019 – ROSSI E ZORZANELLO LTDA, CNPJ 92.081.926/0001-77, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, Caput. Objeto – 
Alteração da área para locação do estande n° L162, indicada no item 1.1, da Cláusula Primeiro – Do Objeto, do Contrato Número 084/2019, celebrado em 29 de abril de 2019, 
passando a ser 30m² (trinta metros quadrados). Valor – Com essa alteração, o valor indicado para o item 2.1, letra “a”, da Cláusula Segunda – do Valor e Forma de Pagamento, do 
Contrato Número 084/2019, passa a ser de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Assinatura – 04 de novembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 288/2018 – 
DNA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 12.957.146/0001-09, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, Caput. Prazo – 20 de novembro de 2020. Fiscalização – Alterado o 
fiscalizador para Mauam Mor Ferraz. Assinatura – 04 de novembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 271/2018 – BIOTIC SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
LTDA, CNPJ 11.782.411/0001-00, Tomada de Preços 14/2018. Prazo – 07 de novembro de 2020. Assinatura – 06 de novembro de 2019. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 184/2017 – NELSO BENETTI, CPF 108.683.640-53, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Valor – R$ 785,08 (setecentos e oitenta e cinco reais e oito centavos) mensais. 
Prazo – 02 de maio de 2020. Assinatura – 06 de novembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 278/2018 – GSLC SERVIÇOS DE JARDINAGEM E 
ZELADORIA LTDA, CNPJ 10.550.485/0001-40, Pregão Presencial 14/2018. Prazo – 14 de novembro de 2020. Assinatura – 06 de novembro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO 
CONTRATO NÚMERO 189/2018 – MENGER VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ 21.064.311/0001-94, Pregão Presencial 19/2018. Objeto – Altera-se a razão social da empresa MENGER
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Amigos do Bulhões atropela Rede Encantos
e conquista o título do Master de Canela

Na noite de quinta-feira (28), 
foi disputada a grande final do 
Campeonato Municipal de Futsal 
Master.

A equipe do Amigos do Bulhões 
havia vencido o primeiro confron-
to da final, então tinha a vantagem 
do empate. Mas a equipe quis jo-
gar, logo aos dois minutos de jogo, 
Tiaguinho abriu o placar para o 
Bulhões, que passou a dominar as 
ações do jogo. Aos sete minutos, 
Marcelo Debastiani ampliou o pla-
car. Aos 12, Danrlei bateu forte e 
diminuiu para o Rede Encantos, 
2 x 1, mas foi o último grande ata-
que do time no primeiro tempo. O 
final da primeira etapa foi de terror 
para o Rede Encantos, aos 17 minu-
tos, Balu chutou, a bola desviou e 
matou o goleiro. Um minuto após, 
Tiaguinho fez mais um. Fechando 

o primeiro tempo, a poucos segun-
dos do final, Hélio ampliou para a 
equipe que viria a ser campeã, 5 x 1.

A segunda etapa começou de-
vagar, o peso dos 5 x 1 era grande, 
mas o Rede Encantos se organizou 
em quadra e esboçou uma reação, 
aos 9 minutos da etapa comple-
mentar, Danrlei diminuiu mais 
uma vez, dois minutos depois foi a 
vez de Ni marcar, 5 x 3.

A reação da equipe terminou 
ali, Hélio marcou duas vezes no 
minuto 14, praticamente matando 
a partida, 7 x 3. Fechando o placar, 
aos 15 minutos do segundo tempo, 
Testa pegou o rebote do goleiro e 
balançou o barbante, 8 x 3.

Após o apito final, a equipe co-
memorou bastante, a campanha do 
time foi sensacional, sendo coroada 
com o título.

Campeão – Amigos do Bulhões 

Vice-Campeão – Rede 
Encantos

Terceiro Colocado – 
Mercado Tiririca 

Quarto Colocado – 
Amigos do Tiririca

Destaque do
Campeonato – Douglas 
(Mercado Tiririca)

Destaque do Campeo-
nato - Douglas Valente 
(Mercado Tiririca)

Defesa Menos Vazada – 
Mercado Tiririca

Revelação do
Campeonato – Laírton 
(Rede Encantos)

Melhor Treinador – 
José Everaldo da Silva
(Bulhões)

Goleador – Tiaguinho 
(Bulhões)
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VIGILÂNCIA LTDA. para BANKFORT VIGILÂNCIA PRIVADA EIRELI com sede à Av. Pátria, número 1335, bairro São Geraldo em Porto Alegre/RS. Assinatura – 06 de novembro 
de 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 111/2016 – ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA DE BENEFICÊNCIA, CNPJ 92.849.850/0001-87, Determinação 
Judicial. Valor – R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) mensais. Prazo – 09 de novembro de 2020. Assinatura – 07 de novembro de 2019.SEGUNDO ADITIVO AO 
CONTRATO NÚMERO 006/2018 – GEO CONSULTORES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP, CNPJ 00.141.979/0001-18, Concorrência Pública 02/2017. Prazo 
– 26 de novembro de 2020. Assinatura – 11 de novembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 219/2019 – DE SOUZA & RIBAS CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA, CNPJ 12.324.563/0001-14, Dispensa de Licitação, art. 24, I. Prazo – 21 de dezembro de 2019. Assinatura – 11 de novembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO 
AO CONTRATO NÚMERO 217/2019 – SABRINA PRUX VIANA 01168578035, CNPJ 28.971.590/0001-19, Dispensa de Licitação, art. 24, I. Prazo – 04 de janeiro de 2020. 
Assinatura – 13 de novembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 206/2019 – ÁGUA VIVA POÇOS ARTESIANOS LTDA, CNPJ 05.704.686/0001-15, 
Dispensa de Licitação, art. 24, I e IV. Prazo – 26 de novembro de 2019. Assinatura – 20 de novembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 239/2019 – O.M 
ZELADORIA LTDA EPP, CNPJ 04.728.227/0001-09, Pregão Presencial 27/2019. Objeto – Contratação de 01 (um) profissional para prestação de serviços de merendeira, com 
carga horária de 40 horas semanais, para atuar junto a extensão da EMEI Ítala Reis. Valor – R$ R$ 2.721,50 (dois mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) mensais 
pelo profissional. Assinatura – 20 de novembro de 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 296/2018 – GARCIA E NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ 
17.671.431/0001-82, Tomada de Preços 15/2018. Objeto – Fica incluído e suprimido da Cláusula Primeira – Do Objeto do referido Contrato, os serviços especificados nas planilhas 
que fazem parte do presente processo. Valor – Aditivo de valor positivo é de R$ 3.107,24 (três mil, cento e sete reais e vinte e quatro centavos); Aditivo de valor negativo é de R$ 
3.107,14 (três mil, cento e sete reais e quatorze centavos). Prazo – 21 de janeiro de 2020. Assinatura – 20 de novembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
105/2019 – B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI, CNPJ 28.080.732/0001-58, Concorrência Pública 02/2019. Prazo – 22 de março de 2020. Assinatura – 26 de 
novembro de 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 084/2016 – ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA, CNPJ 06.061.646/0001-65, Pregão Presencial 23/2016. 
Prazo – 01 de agosto de 2020. Assinatura – 28 de novembro de 2019. DÉCIMO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 104/2016 – ADYL NET ACESSO A INTERNET 
LTDA, CNPJ 06.061.646/0001-65, Pregão Presencial 23/2016. Prazo – 01 de agosto de 2020. Assinatura – 28 de novembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 285/2018 – SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CANELA, CNPJ 88.213.327/0001-92, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Prazo – 20 de novembro de 2020. 
Valor – R$ 1.281,69 (hum mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos) mensais. Assinatura – 28 de novembro de 2019.

Luciano do Nascimento de Melo • Sec. Mun. de Governança, Planejamento e Gestão  
Pedro Augusto Machado Schutz • Diretor do Depto de Suprimentos

Canela, 06 de dezembro de 2019.

CONTINUAÇÃO DAS SÚMULAS
DA PÁGINA ANTERIOR
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Venda de arma é
interceptada pela
BM em Canela
OS TRÊS MENORES TAMBÉM
FORAM APREENDIDOS POR

TRÁFICO DE DROGAS

No começo da ma-
drugada de quarta-feira 
(04), a Brigada Militar 
de Canela recebeu in-
formação via 190 re-
ferente a indivíduos 
conhecidos por tráfico 
de drogas que estariam 
negociando uma arma 
de fogo na Rua Laura 
Montenegro, no Bairro 
Eugênio Ferreira. 

A guarnição deslo-
cou e realizou a abor-
dagem no local onde 
os suspeitos estavam 
na área da casa, no 
momento em que um 
dos deles manuseava a 
arma, um revólver cali-

bre 32, com a numera-
ção raspada, carregado 
com seis munições in-
tactas. Foi realizada a 
revista nos três, além da 
residência, onde foi en-
contrada uma quantia 
de maconha embalada 
para venda e dinheiro 
fracionado. 

Os três adolescen-
tes infratores de 14, 16 
e 17 anos, este último 
com vasta ficha por fur-
tos e tráfico de drogas, 
foram apreendidos por 
porte ilegal de arma de 
fogo e tráfico de drogas 
e encaminhados a dele-
gacia.
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Bombeiros impedem
que casa seja destruída

em incêndio, em Canela
Um incêndio atin-

giu uma residência 
mista (parte madeira 
e parte alvenaria), por 
volta das 17h desta ter-
ça (3), na rua Godofre-
do Raymundo, na altu-
ra do n.º 73.

A casa atingida fi-
cava nos fundos do ter-
reno, o que dificultou o 
trabalho dos Bombei-
ros. Vizinhos tentavam 
combater as chamas, 
antes da chegada da 

Corporação, quer atin-
giu as paredes internas 
e o telhado.

Um senhor ido-
so, morador, estava na 
residência quando o 
fogo começou. Ele não 
sofreu ferimentos e os 
danos foram apenas 
materiais.

Neste momento os 
Bombeiros trabalham 
para apagar todos os 
resquícios do incên-
dio.
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Telhado de garagem desaba
sobre idoso, em Canela

O telhado de uma garagem veio 
abaixo, por volta das 15h30min desta 
quarta (04), na Rua Patrício Zini, bair-
ro Bom Jesus, em Canela. A estrutura 
de telhas 4mm e eucalipto caiu sobre 
o morador, um idoso de 69 anos.

Os Bombeiros de Canela foram 
acionados e socorreram o morador 
que, felizmente, sofreu apenas feri-
mentos leves.
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Responsável
por furtos em

Gramado e
adolescentes

que roubavam
pedestres são

presos
Na noite de sexta-

feira (29), por volta das 
21h, a Brigada Militar 
de Canela foi acionada 
na Rua Pedro Alvares 
Cabral, no Bairro São 
Rafael, para atender 
ocorrência de roubo a 
pedestre.

Um popular ligou 
ao 190 informando 
que uma mulher des-
locava junto com sua 
filha, uma adolescen-
te, quando foram sur-
preendidas por quatro 
indivíduos, sendo que 
um apontou uma arma 
na cabeça da vítima e 
mandou que entregas-
se seus pertences. A 
vítima ficou nervosa e 
não conseguia pegar o 
celular, momento que 
por algum motivo eles 
saíram correndo e se 
separaram. 

As guarnições 
realizaram buscas e 
localizaram três ado-
lescentes. Um não foi 
localizado, sendo que 
conforme os outros se-
ria o que estava com a 
arma.

Os três abordados, 
um de 14 anos e dois de 
16 anos, um deles com 
quatro antecedentes 
por tráfico de drogas, 
ainda viraram as rou-
pas na tentativa de des-

pistar os Policiais Mili-
tares. 

Os três adolescen-
tes infratores foram 
apreendidos e conduzi-
dos a delegacia.

Gramado
Também na noi-

te de sexta-feira (29), 
por volta das 20h15, a 
Brigada Militar de Gra-
mado foi acionada, via 
190, por pessoas que 
durante espetáculo 
de Natal em frente ao 
Palácio dos Festivais 
foram vítimas de fur-
to dos documentos e 
valores financeiros. O 
criminoso aproveitou o 
momento de distração 
das vítimas, principal-
mente idosos.

Imediatamente os 
Policiais Militares rea-
lizaram buscas e abor-
daram o suspeito na 
frente a um restaurante 
na Rua Padre Carme-
ne. Ao ser revistado foi 
encontrado com ele 
os objetos dos furtos: 
identidades, cartões de 
créditos, relógio, apa-
relho celular e valores 
em dinheiro.

O criminoso de 47 
anos, de Curitiba /PR, 
foi preso em flagrante e 
encaminhado ao presí-
dio de Canela.
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Polícia Civil de Canela 
apreende adolescente

que matou Zoreia
Polícia Civil de Ca-

nela busca 100% de 
esclarecimentos nos 
homicídios ocorridos 
na cidade neste ano. 
Apesar do número ele-
vado de crimes contra 
a vida em 2019, índices 
da Delegacia de Polícia 
de Canela são surpreen-
dentes.

Na manhã desta 
terça-feira (03), agentes 
da Seção de Investiga-
ção apreenderam um 
adolescente acusado de 
matar, na tarde de 12 de 
novembro, Claudiomir 
Francisco Rech da Silva, 
vulgo “Zoreia”. A vítima 
estava em um bar na lo-
calidade denominada 
“Escadaria”, no Bairro 
São Lucas, quando foi 
surpreendido pelo in-
frator, morador do Bair-
ro Santa Marta. Após 
tentar fugir descendo 
as escadas do local, a 
vítima foi atingida por 
um disparo de arma de 
fogo nas costas, vindo 
a cair e a ser alcançado 
pelo infrator, que ainda 
efetuou outro disparo 
na cabeça da vítima, na 
região da nuca. Clau-
diomir chegou a ser 
socorrido, mas chegou 
sem vida no Hospital de 
Caridade de Canela.

A Polícia Civil de 
Canela investiga os fa-

tos desde aquela tarde, 
tendo identificado o au-
tor da infração dois dias 
depois do homicídio. O 
adolescente chegou a 
ser ouvido na Delega-
cia de Polícia e confes-
sou os disparos contra 
a vítima, detalhando o 
ocorrido. Desde então 
os agentes do órgão 
policial trabalham para 
formalizar as provas 
contra o adolescente, 
que teve contra ele pe-
dido da Polícia Civil de 
Canela de sua interna-
ção provisória.

O adolescente foi 
detido em sua residên-
cia, no Bairro Santa 
Marta. Conduzido à 
Delegacia de Polícia e, 
posteriormente, à FASE 
em Caxias do Sul, onde 

cumprirá medida so-
cioeducativa de inter-
nação.

Em Canela,
a PC descobre
O Delegado Vladi-

mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia, 
referiu que a cidade 
acompanhou o aumen-
to significativo de ho-
micídios neste ano, que 
já tem 12 mortes conta-
bilizadas (contra a me-
tade no ano passado, 
ou seja, seis homicídios 
em 2018), mas também 
pôde verificar que, em 
todos os casos, a Polícia 
Civil conseguiu identi-
ficar os criminosos res-
ponsáveis, buscando a 
solução com prisão na 
totalidade das mortes 

dessa natureza.
A autoridade po-

licial destacou que, 
por se tratar de crime 
contra a vida, o com-
promisso dos policiais 
civis é de esclarecer 
tudo com prisão e de 
maneira mais ágil pos-
sível. Medeiros chegou 
a destacar que os cri-
mes ocorridos neste 
ano, em boa parte, são 
praticados por jovens 
entre 16 e 20 anos, os 
quais acreditam na 
impunidade sem se 
dar conta de que, na 
cidade, o trabalho dos 
agentes policiais é ex-
tremamente qualifi-
cado e dedicado, de 
modo a que, “se matar 
em Canela, a Polícia 
Civil descobre”.
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Polícia Civil de Canela prende em flagrante
por  tentativa de feminicídio e incêndio

A Polícia Civil de 
Canela realizou a pri-
são em flagrante, na 
tarde deste sábado (30), 
de um homem acusa-
do de tentar matar a 
ex-mulher e a enteada. 
Na madrugada deste 
sábado, o criminoso 
ateou fogo na casa das 
vítimas usando gasoli-
na. As vítimas fugiram, 
mas a casa ficou toda 
incendiada, sendo per-
didos todos os móveis 
e pertences das duas. O 
crime foi registrado por 

câmeras de segurança.
O criminoso foi 

preso em flagrante por 
tentativa de feminicídio 
(contra a ex-mulher), 
tentativa de homicí-
dio qualificado (contra 
a enteada) e incêndio 
criminoso qualificado. 
Ele foi encaminhado 
ao Presídio Estadual de 
Canela.

O carro utilizado 
no crime, e que apare-
ce no vídeo, foi apreen-
dido.

O Delegado Vladi-

mir Medeiros, titular da 
Delegacia de Polícia de 
Canela, informou que 
são crimes graves, com 
penas altas e absoluta-
mente inadmissíveis, 
ainda mais por se tra-
tar de caso de violência 
doméstica e familiar 
contra a mulher.

Campanha para 
ajuda à vítima
A Polícia Civil de 

Canela iniciou uma 
grande campanha nes-
te final de semana, pe-

dindo auxílio de toda a 
comunidade da cidade. 
A vítima do incêndio é 
funcionária de serviços 
gerais da Delegacia, ela 
e a filha, que moravam 
juntas, perderam tudo.

Policiais civis, ser-
vidores e estagiários 
da Delegacia de Polícia 
iniciaram prontamente 
uma campanha para 
auxiliar a “tia Salete”, 
como é carinhosamen-
te conhecida no órgão 
policial. O Delegado 
Vladimir Medeiros re-

FOTO: FILIPE ROCHA

Polícia Civil de 
Canela prende

em flagrante
por tráfico no 
Santa Marta

feriu que todos se con-
sideram uma verda-
deira família na Polícia 
Civil e que, assim que 
souberam da tragédia, 

iniciaram a campanha.
Doações de móveis 

e roupas podem ser en-
tregues na Delegacia de 
Polícia de Canela.

A Polícia Civil de 
Canela realizou, na 
manhã desta quarta 
(4), mais uma prisão 
em flagrante. Em ação 
no Bairro Santa Marta, 
agentes encontraram 
porções de cocaína e 
maconha, ambas fra-
cionadas para venda.

O investigado, que 
possui antecedentes 
por tráfico de drogas, 
já havia sido preso no 
mesmo local em que 
apreendidas as porções 
de drogas pelos poli-
ciais. Em liberdade, vol-
tou a traficar.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia, 
referiu que a ação inte-
gra a Operação Anjos 
da Lei, que combate a 
venda e uso de drogas 
nas imediações de es-
cola. O ponto de tráfico 
fechado pelos agentes 
fica próxima a escola e 
centro social no Bairro 
Santa Marta.

O investigado foi 
preso em flagrante por 
tráfico de drogas e en-
caminhado ao Presí-
dio Estadual de Cane-
la.

Mulher é presa com 79 
pedras de crack e 10 
buchas de cocaína

Na tarde de sexta-
feira (29), por volta das 
14h30min, a Brigada 
Militar de São Francisco 
de Paula, durante pa-
trulhamento no Bairro 
Cipó, avistou uma mu-
lher em atitude suspeita 
na Rua da Laje, que ao 
perceber a presença da 
viatura tentou ludibriar 
os Policiais Militares 
entrando em um terre-
no baldio.

Ela foi abordada, na 
revista foi encontrada 
em sua bolsa 79 pedras 
de crack (10,80 gramas), 
10 buchas de maconha 
e mais cigarro artesanal 
da substância.

A autora de 22 anos, 
que possui antecedente 
por posse de entorpe-
cente, foi presa em fla-
grante e encaminhada 
ao presídio de Caxias do 
Sul.
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Vereador denuncia uso de veículo
e servidor da Prefeitura no serviço

do estacionamento rotativo
SEGUNDO GRALHA, SERVIÇO DEVERIA SER REALIZADO

PELA EMPRESA, QUE COBRA PELAS VAGAS NA ÁREA CENTRAL

Nesta semana, o 
vereador Leandro Gra-
lha da Silva (MDB), 
trouxe uma denúncia 
à redação da Folha de 
Canela. Segundo ele, 
recorrentemente, o De-
partamento Municipal 
de Trânsito está usando 
um veículo e servidores 
para realizar serviços 
que são de competência 
da empresa concessio-
nária do estacionamen-
to rotativo.

Gralha diz que ma-
nutenção de placas, 
alguns serviços de pin-
tura, entre outros, de-
vem ser realizados pela 
empresa, que recebe do 
contribuinte pelo esta-
cionamento, conforme 
a legislação.

Contraponto
O diretor do Depar-

tamento de Trânsito, 
Jair Remonti, afirmou 
que as fotos apresenta-
das pelo vereador “são 
antigas. No local não 
havia asfalto ainda, era 
paralelepípedo, como 
foi alterado o estaciona-
mento, retirado a placa 
de zona azul para colo-

car uma placa de faixa 
de pedestre, esta troca 
sempre é realizada pelo 
Trânsito. No local, havia 
uma vaga de idoso que 
também foi retirada”.

Checamos a
denúncia
A reportagem da 

Folha foi checar a de-
núncia de Leandro Gra-
lha e chegou a conclu-
são que as duas versões 
são verdadeiras. O re-
gistro fotográfico apre-
sentado pelo vereador é 
de 2017. Mesmo sendo 
antigo, ele não perde 
sua validade. Na foto, o 
servidor da Prefeitura 
e o carro são utilizados 
para trocar uma placa 
normal do estaciona-
mento rotativo por uma 
de vaga preferencial de 
idoso.

Os registro do Goo-
gle Maps, de 2017, mos-
tram que não havia 
vaga de idoso naquele 
trecho da Rua Borges de 
Medeiros e o flagrante é 
do momento de sua co-
locação.

Logo, a denúncia é 
verdadeira.

Outros pedidos
de  trânsito são
ignorados
Leandro Gralha 

disse ainda à nossa re-
portagem que outros 
pedidos realizados 
por diversos vereado-
res também não são 
atendidos pelo De-
partamento de trânsi-
to, como a colocação 
de um quebra-molas 
próximo às escolas de 
bairros da cidade e a 
presença de agentes de 
trânsito na saída dos 
alunos.

“A gente nota a 
presença dos agentes 
nas escolas centrais, 
mas nos bairros isso 
não acontece. Não so-
mos contra este traba-
lho nas escolas do cen-
tro, acreditamos que 
ele deva continuar, mas 
queremos uma esca-
la para que as escolas 
dos bairros também 
possam contar com a 
orientação e fiscaliza-
ção de trânsito na saí-
da dos seus alunos, sem 
falar que isso reforça a 
segurança”, finalizou 
Gralha.

Servidor substituindo placas
do estacionamento rotativo para 
implantação de vaga de idoso
Algum tempo após, com o asfaltamento da rua, ocorre o que relatou o 
diretor do departamento de trânsito, com a retirada das placas do rotativo 
e colocação de uma faixa de pedestre.
A conclusão é de que ambos relatos são verdadeiros e que a explicação do 
Departamento de Trânsito não justifica a denúncia do vereador.
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Brigada Militar realizada atividades
desportivas com alunos do PROERD
NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA OCORRE A FORMATURA DO SEMESTRE

Na manhã de ter-
ça-feira (03), a Brigada 
Militar de Canela em 
parceria com o Corpo 
de Bombeiros de Cane-
la, agentes de trânsito, 
secretaria municipal de 
Educação e de Turismo 
e o Tenente Famoso, 
realizou uma ativida-
de esportiva no Parque 
do Lago com os alunos 
do PROERD (Programa 
Educacional de Resis-
tência às Drogas e a Vio-
lência).

O objetivo do even-

to foi a confraterniza-
ção de final de ano com 
as escolas, ainda pro-
porcionar o desenvolvi-
mento da prática espor-
tiva entre as crianças. 
Participaram das ativi-
dades 100 alunos, de 14 
turmas dos 5º ano, de 10 
escolas de Canela, que 
desenvolveram neste 
semestre as atividades 
do Proerd. 

No evento foi de-
senvolvida uma com-
petição de atletismo, na 
modalidade masculino 

e feminino, provas de 
600 e 1000 metros, ain-
da revezamento misto 
4x250 metros.

Na próxima terça-

feira (10), estes alunos 
participam no Multipal-
co, no centro da cidade, 
da formatura do Proerd, 
às 19 horas.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 03/2019

O MUNICÍPIO DE CANELA/RS, instituição de direito público 
interno, com sede nesta cidade, sito à Rua Dona Carlinda, nº 
455, prédio da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob nº 
88.585.518/0001-85, NOTIFICA os contribuintes que não fo-
ram localizados nos endereços cadastrados nesta municipali-
dade, de que eles, a contar da data da publicação do presen-
te EDITAL, dispõem de 10 (dez) dias para quitar, parcelar ou 
impugnar administrativamente os créditos inscritos em Dívida 
Ativa, conforme legislação vigente.

Após o prazo fixado acima, o MUNICÍPIO DE CANELA promo-
verá o protesto e/ou a Execução Fiscal do débito.

A relação dos contribuintes que se encontram nessa situação 
está disponível na Secretaria Municipal da Fazenda e Desen-
volvimento Econômico.

Canela/RS, 02 de dezembro de 2019

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Álvaro Ricardo Grulke • Secretário Municipal da Fazenda
e Desenvolvimento Econômico
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Pensei que era liberdade
Mas, na verdade era só solidão

Ops...

E agora?
Quantos sacos
nessa cidade!

Eu gosto muito de Engenheiros do Hawai, 
acho o som deles muito legal e é uma das bandas 
mais injustiçadas no cenário do pop/rock nacio-
nal, internacional e intergaláctico (não por eu ser 
bairrista e Engenheiros ser uma banda gaúcha, 
é por que é bom mesmo), mas isso é papo para 
outra coluna.

Quero, na verdade, utilizar trechos da mú-
sica O Preço, como o que abre esta coluna, para 
ilustrar algumas coisas que vem acontecendo na 
política local.

Nesta semana, o vereador Jerônimo Terra 
Rolim (PSDB), voltou a se manifestar dizendo que 
está sendo perseguido pela atual administração 
municipal e pelo seu próprio partido por ter opi-
nião própria e ter agido pela comunidade.

Segundo o que falou em várias sessões na 
Câmara, Rolim deve passar por um processo no 
conselho de ética do PSDB e corre risco de expul-
são, além de responder a um processo movido 
pelo próprio prefeito Constantino.

Na verdade, Jerônimo está enfrentado algo 
que é próprio da política. A banda toca assim aqui 
neste país. Não adiantou nem mesmo ter votado 
com o governo em diversos projetos.

“O preço que se paga as vezes é alto demais, é 
alta madrugada, já é tarde demais, pra pedir per-
dão, pra fi ngir que não foi mal”...

PDT muda o tom?

A Câmara de Vereadores é uma espécie de caixa de ressonância da 
política local. Apesar de ela ecoar bem menos do que os nobres edis acredi-
tam que ecoa, dá pra se ter ideia de qual é o tom que ela tenta tocar (poucas 
vezes a� nada).

Na sessão da última segunda (2), pela primeira vez na história dessa 
legislatura, os três vereadores do PDT levantaram para votar contra uma 
iniciativa da Prefeitura, o projeto que regulamenta o corte de árvores nativas 
em Canela.

É uma mostra clara que as peças já começam a se movimentar com rela-
ção às Eleições Municipais de 2020. E isso é só o começo.

Como diria Gessinger, “pensei que era liberdade, mas, na verdade, era as 
grades da prisão”!

“Mais uma 
luz se apaga 

no prédio em 
frente ao meu

é a última 
janela ilumi-

nada. Nada 
de anormal... 

amanhã ela 
vai voltar”...

Corsan pode terceirizar serviços na Região das Hortênsias. É bom?

O Governo do Estado quer 
privatizar o serviço da Corsan, 
inclusive na Região das Hortên-
sias. Considerado um sucesso, o 
leilão realizado nesta sexta-feira 
(29) para escolher o vencedor da 
Parceria Público-Privada (PPP) 
do saneamento na Região Me-
tropolitana — a maior da história 
do Estado — anima o governo de 
Eduardo Leite a ampliar o siste-
ma para outras cinco regiões.

Segundo a colunista Rosane 
Oliveira, do Portal GauchaZH, 
agora, a ideia é formular outras 
PPPs ou subconcessões dos ser-
viços de coleta e tratamento de 
esgoto da Corsan para as regiões 
de Santa Maria, Santa Cruz do 
Sul, Passo Fundo, Hortênsias e 

da Serra.
O que este jornalista que vos 

escreve não entende é, como 
pretende o Governo do Estado 
en� ar goela abaixo das cidades 
a privatização destes serviços, 
uma vez que eles são de prerro-
gativa dos municípios. Se o caso 
é de privatização, vai ter prefeito 
tomando de volta o serviço e 
privatizando direto, trazendo 
estes recursos para os cofres do 
município.

Aqui, pela nossa querida Ca-
nela, a Corsan dá lucro, nenhum 
retorno e presta um serviço de 
péssima qualidade, no que diz 
respeito ao Saneamento bási-
co, vale lembrar. Aceitar uma 
proposta regional, por uma 

grande empresa, pode implicar 
na monopolização do serviço 
e a atenção ser dividida entre 
diversas cidades.

Acredito que Canela terá 
que ver bem de perto esta situa-
ção, até porque a subconcessão 
deve estar prevista em contrato, 
acredito… Outro fator relevante 
é o imposto: se o abastecimento 
de água e o tratamento de esgo-
to forem feitos por uma empresa 
privada, com certeza haverá 
cobrança de impostos nestes 
serviços.

Se é para colocar na mão 
de uma empresa privada, que 
seja feito direto pela Prefeitura, 
não há porque ter o Governo do 
Estado no meio.

Fundo partidário

A farra com o dinheiro 
do contribuinte continua. 
Agora, praticamente todos os 
partidos políticos deste país, 
querem aumentar o dinhei-
ro do tal fundo público de 
� nanciamento de campanhas 
eleitorais.

Na eleição de 2018 – na 
qual foram eleitos presidente 
da República, governadores, 
senadores, deputados federais 
e estaduais –, o fundo eleitoral 
contou com R$ 1,7 bilhão, o 
que convenhamos, é dinheiro 
pra “carvalho”.

Na eleição de 2020, serão 
eleitos prefeitos e vereadores 
e o governo ofereceu R$ 2 
bilhões, mais dinheiro ainda, 
o que já dá vontade de meter 
um palavrão no texto que 
estou escrevendo.

Não contentes, os nobres 
deputados dizem que dá pra 

chegar em R$ 3,8 bilhões.
É o � m da picada, em 

um país que os professores 
ganham mal, policiais não são 
valorizados e a saúde só não 
morreu porque não chegou 
a hora, gastar R$ 3,8 bilhões 
para � nanciar a campanha de 
políticos pro� ssionais é uma 
barbaridade, uma ofensa ao 
cidadão de bem.

Um roubo legalizado, 
autorizado pelo Congresso 
Nacional.

Caro amigo leitor e 
eleitor: pense nisso ao digitar 
seu voto na urna, no ano que 
vem. Lembre do seu vizinho, 
amigo, conhecido, professor 
ou policial, com salário atra-
sado, lembre da maravilha 
que é o SUS, pesquise quanto 
seu candidato está usando 
do fundo partidário e depois 
digite...

Curtas (igual
memória de eleitor)

• A combinação de lixo amontoado 
nas ruas com cachorros soltos é 
quase a fotogra� a do caos...
• Dizem as más (e boas) línguas 
que mesmo o MDB indo com cha-
pa pura na próxima eleição, have-
rá disputa para decidir o vice de 
Constantino, pelo menos por três 
nomes do 15.Dizem…
• O Portal da Folha é o veículo com 
maior alcance de público da região.
• Dizem (outras línguas diferen-
tes) que teve secretário municipal 
entregando o cargo e pegando de 
volta em menos de 24 horas (nisso 
os caras são ligeiros).
• O Portal da Folha é o veículo com 
maior alcance de público da região.
• Deu na rádio corredor que vai 
ter candidato trocando de partido 
antes mesmo do partido ter um 
candidato.
• O Portal da Folha é o veículo com 
maior alcance de público da região.
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