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Coral Sol Maior
da UCS Sênior faz 

serenata no centro 
de Canela

Na última segunda 
(9), o Coral Sol Maior, 
composto por inte-
grantes do programa 
UCS Sênior, do Cam-
pus de Canela, realizou 
sua última atividade 
do ano de uma manei-
ra muito especial.

Quinze integrantes 
realizaram uma sere-
nata, passando pelos 
pontos comerciais do 
centro da cidade can-

tando canções de Na-
tal.

A professora e 
maestrina Liana Rube-
nich explica que a ideia 
era brindar a comuni-
dade com boas vibra-
ções.

O coral é composto 
por mais de 20 pessoas 
com mais de 50 anos, 
tendo sua integrante 
mais idosa, a senhora 
Irma Fonseca, 89 anos.
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Em nossa cidade.

Sonho de Natal - Continua a
programação do maior evento turístico de

nossa cidade. Prestigiem e participem!

Canelense, continue comprando em nossa
cidade prestigiando o comércio, indústria e

prestadores de serviço de nossa cidade.

Raio-X do HCC gera
denuncia de vereador,

manifestação da Prefeitura
e de empresa Intelimagem

Na sessão da últi-
ma segunda, o verea-
dor Jerônimo Terra 
Rolim denunciou que 
o Hospital de Caridade 
de Canela está omitin-
do uma informação de 
que possui dentro do 
prédio uma máquina 
de Raio-X digital mo-
derníssima, um digi-
talizador dos exames 
e um tomógrafo, para 
exames avançados de 
imagem.

O vereador afir-
mou que a equipe in-
terventora queimou 
o aparelho de Raio-X 
utilizando de forma 
errada fora da rede 
e por isso os exames 
dos pacientes tem que 
ser realizado em Gra-
mado, “o que além de 
ser uma afronta a po-
pulação causa muito 
prejuízo as contas do 
hospital”, disse o ve-
reador.

Prefeitura rebate
Em nota enviada à 

imprensa, a Prefeitura 
diz “que não procede a 

acusação do vereador 
de que o raio-x havia 
queimado por inope-
rância de algum fun-
cionário do HCC”.

Segundo a nota, 
existe e-mail dizendo 
que o problem foi de-
vido à “oscilação da 
rede elétrica”. O to-
mógrafo, também de 
responsabilidade da 
Intelimagem, nunca 
funcionou.

A comissão in-
terventora ainda cita 
outras tentativas de 
acordo com a empre-
sa Intelimagem, mas 
afirma  “que é incon-
cebível um hospital do 
porte do HCC ter total 
dependência de servi-
ços de terceiros para a 
realização de exames 
fundamentais”.

Por fim, o HCC ad-
quiriu um Raio-X, tota-
lizando R$ 265 mil (R$ 
120 mil do raio-x e R$ 
145 mil com serviço de 
impressão e detecção 
dos exames), que deve 
estar operando em 120 
dias.

Intelimagem
dá a sua versão
A Intelimagem 

Medicina Diagnóstica 
procurou a redação da 
Folha para dar a sua 
versão dos fatos.

A empresa reiterou 
seu compromisso com 
a comunidade local, 
afirmou que, apesar da 
existência de dívidas 
das gestões anterio-
res, iniciamos no ano 
de 2015 um posto de 
atendimento no Hos-
pital de Caridade de 
Canela (HCC).

“Nos disponibili-
zamos a compartilhar 
os custos das obras de 
adequação da área fí-
sica para operacionali-
zação do equipamento 
de tomografia compu-
tadorizada e radiologia 
geral, negociação que 
lamentavelmente não 
avançou com a admi-
nistração do hospital. 
A precariedade da in-
fraestrutura, sobretudo 
da rede elétrica, levou 
a repetidas avarias dos 

equipamentos, o que fi-
nalmente inviabilizou 
o conserto e prossegui-
mento do atendimen-
to”, diz a nota.

“A notícia da aqui-
sição de equipamento 
de radiologia e a falta 
de contrato formal de 
prestação de serviço 
desde o início de nos-
sa operação, resulta na 
impossibilidade de ma-
nutenção de qualquer 
atividade no HCC”, se-
gue o comunicado.

“Cabe destacar que 
a Intelimagem Medici-
na Diagnóstica man-
tém o atendimento aos 
pacientes do Hospital 
de Caridade de Cane-
la nas suas unidades 
de Canela e Grama-
do, em regime eletivo 
e de plantão 24 horas, 
conforme necessidade 
do hospital, reforçan-
do nosso compromis-
so com o atendimento 
ágil e de qualidade”.

Confira o conteú-
do completo no Portal 
da Folha.
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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.

11 mil unidades
arrecadadas na Campanha

da Fralda do Mundo a Vapor
11ª EDIÇÃO BENEFICIOU ENTIDADES DE CANELA E GRAMADO

São 11 anos de uma 
iniciativa que só cresce. 
A Campanha da Fralda, 
realizada pelo parque 
temático Mundo a Va-
por, procura envolver 
as comunidades de Ca-
nela e Gramado e os 
turistas. O objetivo da 
ação é oferecer um au-
xílio a lares carentes em 
que idosos necessitam 
desse item de higiene 
diariamente. Nesse ano, 
quatro locais foram be-
neficiados: Órbis Clube 
de Canela (que repassa 
as doações para famílias 
carentes), Oásis Santa 
Ângela (Canela), Insti-
tuto de Longa Perma-
nência para Idosos Bom 
Pastor (Gramado) e Lar 
de Idosos Maria de Na-
zaré (Gramado). Além 
de contribuir com a sua 
própria quantia de doa-
ção, o parque destinou 
dois dias à campanha 
- 5 e 6 de outubro - em 

que os visitantes pude-
ram acessar o Mundo a 
Vapor trazendo um ou 
mais pacotes de fraldas 
que valeram como in-
gresso.

DOAÇÕES 
O resultado obtido 

nessa edição superou 

os anos anteriores: 11 
mil unidades foram ar-
recadadas. As entregas 
aconteceram recente-
mente, quando a equi-
pe do Mundo a Vapor, 
juntamente com o per-
sonagem anfitrião do 
parque, o Pepe, visita-
ram os locais beneficia-

dos. "Foi muito bacana 
sentir a energia de grati-
dão vinda de cada abra-
ço, de cada sorriso. Isso 
nos motiva a seguirmos 
em frente e a cada ano 
buscarmos mais e mais 
doações", relata o ge-
rente geral do Mundo a 
Vapor, Daniel Costa.
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Secretaria Municipal de Saúde de Canela 
em novo endereço a partir de segunda

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Ca-
nela passa a atender em 
novo endereço a partir 
de segunda (16), na Rua 
João Pessoa, 622 – pré-
dio do antigo Armazém 
Viezzer. A troca de en-
dereço foi a pedidos da 
comunidade, segundo a 
Prefeitura.

O local está adapta-
do para pessoas porta-
doras de necessidades 
especiais, com rampas 
e banheiro, e passa por 
ajustes finais para ser 
aberto à população. No 

espaço, estão concen-
trados todos os serviços 
oferecidos pela rede pú-
blica, como marcação 
de consultas, confecção 
do cartão SUS, além dos 
departamentos Ações 
em Saúde, Administra-
tivo e Financeiro.

No endereço, já 
funciona desde julho 
a Farmácia Municipal, 
que atende cerca de 400 
pessoas por dia. Já para 
a antiga sede da Secre-
taria de Saúde deverá 
ser transferida a Acade-
mia Municipal em 2020.
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O Hospital de Caridade de 
Canela recebeu, na manhã de 
sexta-feira (6), uma doação de 
300 lençóis feita pelo Grupo Ha-
bitasul, por meio da diretora Ma-
ria Thereza Druck.

A ação se deu graças à inter-
mediação do secretário de Obras 

Luiz Cláudio da Silva.
Além do próprio Luiz Cláu-

dio, o poder público esteve repre-
sentado pelo prefeito Constantino 
Orsolin e pelo secretário de Saú-
de Vilmar Santos, interventor do 
HCC. "Mesmo sob intervenção, a 
comunidade precisa entender que 

todos devem continuar ajudando o 
nosso hospital", disse Orsolin.

Os lençóis foram recebidos 
por Geni Dill, responsável pela 
higienização do HCC. No ato, o 
Grupo Habitasul esteve repre-
sentado por Alexandre Selau e 
Felipe Berti.

Hospital recebe doação de 300 lençóis
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

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 6 de janeiro de 2020

Curso: Excel Básico - Parceria UCS e ACIC
Data: 13 a 16 de janeiro de 2020
Horário: segunda a quinta-feira, das 18h às 22h
Inscrições até 8 de janeiro de 2020

Curso: Comportamento do Consumidor para
o Varejo - Parceria UCS e CDL Gramado
Data: 27 a 31 de janeiro de 2020
Horário: segunda a quinta, das 18h às 22h, e na 
sexta-feira, das 19h às 21h
Inscrições até 21 de janeiro de 2020

Curso: Fotografia para os Amantes
do Turismo - Parceria UCS e ACIC
Data: 17 e 18 de fevereiro de 2020
Horário: segunda e terça-feira, das 18h30min 
às 22h30min
Inscrições até 12 de fevereiro 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

Reuniões envolvem
pais de crianças que

estão ingressando na
Educação Infantil 

A Prefeitura de Ca-
nela, por meio da Secre-
taria de Educação, Es-
porte e Lazer (SMEEL) 
está realizando uma sé-
rie de reuniões voltadas 
para os pais de crianças 
que ingressarão na Edu-
cação Infantil em 2020 
na Rede Municipal de 
Ensino. Os encontros 
estão sendo realizados 
no Auditório da UCS 
Canela – Campus Uni-
versitário Região das 
Hortênsias, contando 
com a presença do pre-
feito Constantino Or-
solin, do secretário de 
Educação Gilberto Teg-
ner, equipe da SMEEL 
e das diretoras das 19 
escolas de Educação In-
fantil.

Nas reuniões o se-
cretário Gilberto Tegner 
explica aos pais como 
é o funcionamento das 
escolas, apresenta os 
projetos desenvolvi-
dos pela Secretaria de 
Educação e os investi-
mentos realizados pela 
Prefeitura, além de re-
passar orientações vi-
sando ao bem-estar dos 
pequenos. “O papel dos 
pais neste processo de 
adaptação dos novos 
estudantes é fundamen-
tal”, frisa Gilberto Teg-
ner. 

CRIAÇÃO DE 911 
NOVAS VAGAS 

Nos encontros os 
pais também recebem 
a Ficha de Encaminha-
mento de Matrícula, 
para posteriormente 
efetivar a inscrição na 
escola indicada. Du-
rante seu pronuncia-
mento na reunião da 
última segunda-feira 
(9), o prefeito Constan-
tino Orsolin destacou 
o grande investimento 
realizado pela atual Ad-
ministração Municipal 
na área da educação, 
possibilitando a cria-

ção de 911 novas vagas 
na Educação Infantil e 
a implantação de cinco 
novas escolas: a Ernes-
to Dornelles (está sen-
do construído o novo 
prédio para Educação 
Infantil e foi recupera-
do o prédio superior), a 
Diva Pedroso da Cunha 
(foi concluído o prédio 
e já está em funcio-
namento), a Adriana 
Spall/Convênio ADPE-
CS (já em funciona-
mento) e nos próximos 
dias serão inauguradas 

as EMEI’s Lucimara 
Basei/Convênio AECF 
(bairro São Lucas) e 
Carmen Schlieper/
Convênio AECF (bairro 
Dante). “O governo e a 
população são respon-
sáveis por este processo, 
pois a comunidade con-
tribui com impostos e 
nós revertemos estes re-
cursos em investimen-
tos na Educação, como 
o Turno Integral nas es-
colas que é um sucesso”, 
afirma o prefeito Cons-
tantino Orsolin.

PRÓXIMAS REUNIÕES:

Dia 17 • 18h - Para os estudantes que vão ingressar nas escolas Adria-
na Spall, Sylvio Hoffmann, Diva Pedroso, Eva Alzira e Serafina Seibt

Local: UCS

Dia 19 • 18h - Para os estudantes que não puderam comparecer nas 
reuniões anteriores. Local: UCS 

* As reuniões são para os pais ou responsáveis contatados pela Secre-
taria de Educação.
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João Alfredo comemora título da Olimpec
A Escola Municipal João Al-

fredo Corrêa Pinto encerrou suas 
atividades esportivas nesta quarta 
(11), recebendo o troféu de Cam-
peã das escolas de ensino funda-
mental 2019 da Olimpec. “Este 
mérito foi possível devido ao gran-
de empenho e dedicação de todos 
os alunos que disputaram as com-
petições e ao trabalho de nossos 
profissionais, os quais agradece-
mos por honrar e elevar mais uma 
vez o nome da nossa escola”, disse 
a diretora Viviane Silva.
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Aluna da Escola Municipal Dante
Bertoluci recebe medalha de bronze na 

Olimpíada Brasileira de Matemática
A Olimpíada Brasi-

leira de Matemática das 
Escolas Públicas OB-
MEP é um projeto na-
cional dirigido às esco-
las públicas e privadas 
brasileiras, realizado 
pelo Instituto Nacional 
de Matemática Pura e 
Aplicada (IMPA), com 
o apoio da Sociedade 
Brasileira de Matemáti-
ca – SBM, e promovida 
com recursos do Minis-
tério da Educação e do 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e 
Comunicações.

Em 2019, mais de 18 
milhões de alunos par-
ticiparam da olimpíada 
e o município de Cane-
la foi muito bem repre-
sentado por estudantes 
das escolas públicas e 
privadas que receberam 
medalha de bronze e 
menção honrosa.

Da rede munici-
pal o destaque ficou 
com a aluna Sara Faes 
Barbosa Velho, da Es-
cola Dante Bertoluci, 
que obteve medalha 
de bronze. A estudan-
te acompanhada do 
diretor André Toleto e 
da professora de ma-
temática Édina Hanel 
do Santos estiveram 
visitando na manhã de 
quarta (11), o Prefei-
to Constantino Orso-
lin que disse “ficamos 
muito felizes quando 
nossos alunos recebem 
prêmios a nível nacio-
nal em olimpíadas. Isso 
é, sem dúvida, resultado 
do trabalho dos profes-
sores em sala de aula e 
da reestruturação e mo-
dernização de nossas es-
colas, com contratação 
de professores qualifi-
cados e merenda escolar 

de qualidade. Estamos 
trabalhando para que 
a educação municipal 
continue sendo desta-
que em todo país”.

A medalha de bron-
ze dá direito a parti-
cipar do Programa de 
Iniciação Científica 
(PIC), um programa 
que coloca os alunos 
em contato com os as-
pectos da matemática 
que não são vistos em 
sala de aula, ampliando 
o conhecimento cientí-
fico e preparando para 
um futuro desempenho 
profissional e acadêmi-
co. No programa haverá 
encontros presenciais e 
estudos online.

“Minha intenção é 
cursar administração 
e isso me ajuda muita” 
contou Sara que virou 
orgulho de toda uma 
comunidade escolar.

Sara com equipe da Escola Dante Bertolucci

Sara em visita ao Prefeito Constantino

ALUNOS PREMIADOS:

Escolas públicas:
Menção Honrosa
• Arthur Jardim Martins - João 
Corrêa
• João Vitor de Mello Gasperin - 
Santa Terezinha
• Nicolas Galiano Belmonte -
Neusa Mari Pacheco- Ciep
• Isabella Prestes Andrade -
Danton Corrêa da Silva
• Evelyn Juliana De Souza
Berbigier - João Corrêa
• Oziel da Cruz Leopet -
Danton Corrêa da Silva

Medalha de Bronze

• Lara Brandão de Paula -
Neusa Mari Pacheco- Ciep
• Sara Faes Barbosa Velho -
Dante Bertoluci

Escolas privadas
Menção honrosa
• Ana Carolina Scopel Velho -
Colégio Marista Maria Imaculada
• Julia Cella Alvares - Coopec
• Gabriel Langendorf de Godoy - 
Coopec
• Bernardo Tadano Hahnel -
Colégio Marista Maria Imaculada
• Pedro Cella Alvares - Coopec

FO
TO

S
: R

E
P

R
O

D
U

Ç
Ã

O



Sexta-feira, 13 de dezembro de 201906 CIDADE www.portaldafolha.com.br

Definido o novo
roteiro da coleta

de lixo nos bairros
de Canela

O contrato emer-
gencial firmado entre a 
Prefeitura de Canela e 
a empresa Serra e Mar 
Transportes para a cole-
ta de lixo no município 
completou uma sema-
na nesta segunda-feira 
(9). 

Como a cidade fi-
cou alguns dias sem a 
coleta de lixo em um pe-
ríodo de alto fluxo turís-
tico, a nova empresa as-
sumiu o serviço com um 
passivo de cerca de 200 
toneladas de resíduos a 
serem recolhidos. Con-
forme o responsável 

HORÁRIOS DE COLETA DOMICILIAR
LIXO ORGÂNICO

2ª, 4ª, 6ª e sábado – Manhã – Centro, Quinta da Serra, Av. Ermani 
Kroef Fleck e Av. Dom Luiz Guanella.

2ª, 4ª, 6ª -  Manhã – Caracol, Dante, Eugênio Ferreira, Hortênsias, Laje 
de Pedra, Luiza Corrêa, Palace Hotel, Pinheiro Grosso, Suiça, Reserva da 
Serra, Santa Marta, São José, Serrano, Suzana e Leodoro de Azevedo.

3ª, 5ª e sábado – Manhã – Alpes Verdes, Boeira, Bom Jesus, Caçador, 
Canelinha, Celulose, Distrito Industrial, Jardim das Fontes, Jardim Maria-
na, Maggi, Saiqui, Santa Terezinha, São Lucas, São Luiz, São Rafael, Sesi e 
Ulisses de Abreu.

LIXO SELETIVO
2ª, 3ª, e 5ª – Tarde – Centro, Quinta da Serra, Av. Ernani Kroef Fleck e 

Av. Dom Luiz Guanella.
2ª – Tarde – Dante, Laje de Pedra, Reserva da Serra, Santa Marta e 

Hortênsias.
3ª – Tarde – Alpes Verdes, Santa Terezinha, São José, Suiça e Caracol.
4ª – Tarde – Eugênio Ferreira, Leodoro de Azevedo, Maggi, Palace Ho-

tel e Sesi
5ª – Tarde – Luiza Corrêa, Pinheiro Grosso, Serrano e Suzana.
6ª – Tarde – Caçador, Canelinha, Distrito Industrial, Jardim das Fontes, 

Jardim Mariana, Saiqui, São Lucas, São Rafael e Ulisses de Abreu.
Sábado – Tarde – Boeira, Bom Jesus, Celulose e São Luiz.

Início da coleta:
Manhã – 7h e tarde – 13h

FOTO: FRANCISCO ROCHA

operacional da empresa 
Serra e Mar Transpor-
tes, além do passivo em 
apenas uma semana fo-
ram coletadas cerca de 
350 toneladas de lixo em 
todo o município, com 
a utilização de oito ca-

minhões. “Após esta pri-
meira semana de traba-
lhos, podemos projetar 
uma média de produção 
de 30 toneladas/dia de 
lixo gerado em Canela”, 
comenta Rodrigo Jun-
ges.
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CUSTO/BENEFÍCIO DO E.C.
SERRANO É INCOMPARÁVEL

Por uma mensalidade justa, o clube oferece 
benefícios incomparáveis com qualquer outro 
clube da região. Listamos abaixo os principais be-
nefícios:

• Academia gratuita para o titular e desconto 
de 50% para dependentes;

• Piscinas externas, durante quatro meses no 
verão, abertas todos os dias das 10 horas às 19 ho-
ras, sem pagamento nenhum;

• Piscina Térmica, durante o ano todo, com 
três dias livres(terças, quintas e sábados) em ho-
rários determinados;

• Aulas de natação e hidroginástica, com 50% 
de desconto para sócios;

• Sauna à vapor, gratuita às quartas e sábados 
(somente para sócios);

• Boliche de última geração, aberto de se-
gunda a sábado, a partir das 18 horas. Aceitamos 
reservas para aniversários e festas particulares e 
empresariais. Aberto também para não sócios. 
Sócios pagam pequena taxa de manutenção;

• Sinuca, com duas mesas profissionais, e tê-
nis de mesa, livre para os sócios, todos os dias de 
funcionamento do clube.

• Bolão, com duas canchas com armador e 
marcador automáticos, livres também para só-
cios;

• Tenda de Ísis: Escola de danças diversas, in-
clusive ballet infantil, com 50% de desconto para 
sócios;

• Salões de festas: O clube possui seis(6) salões 
de festas (Salão Ouro, Prata, Bronze, Turquesa, 
Salão do boliche, Salão do Gastro Pub, com pre-
ços justos para sócios. Aceitamos eventos sociais, 
particulares e empresariais com toda estrutura.

• Spinning ( bicicletas fixas), duas vezes por 
semana com o Professor Carioca. Desconto de 
50% para sócios.

• Futebol 7 no campo, todas as quartas-feiras, 
gratuito para sócios, a partir das 19 horas.

• Beach Tênis e Voleibol no campo, durante 
o verão.

• Serrano Gastro Pub, (anexo ao boliche), com 
cardápio de alimentação e bebidas variadas. Des-
conto de 10% para sócios.

• Entrada gratuita para sócios, em todas as 
festas em que não haja alimentação incluída no 
preço. Exemplos: Carnaval Infantil e Adulto, Bala-
da Retrô, Bailes diversos.

ELEITOS NOVOS
CONSELHEIROS DO CLUBE

Em Assembléia Geral realizada nesta quinta-
feira, dia 12, foram eleitos os 21 conselheiros

efetivos e 10 conselheiros suplentes, constan-
tes na chapa apresentada por 10 sócios, que

farão parte do Conselho Deliberativo do Es-
porte Clube Serrano, no biênio 2020/2022.

COLUNA DO
ESPORTE CLUBE
SERRANO

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

www.esporteclubeserrano.com.br/

Câmara realiza solenidade 
para entrega do Título
de Cidadão Canelense

Na noite de quar-
ta-feira (11), a Câmara 
de Vereadores de Ca-
nela realizou a entrega 
do Título de Cidadão 
Canelense a diversas 

personalidades que 
vieram para o mu-
nicípio. Com grande 
público, passando das 
200 pessoas, 40 nomes 
foram agraciados com 

esta honraria por par-
te do Poder Legislati-
vo.

O título de Cida-
dão Canelense passou 
a ser entregue no ano 

de 1961 a pessoas que 
tenham prestado reais 
e relevantes serviços 
ao município e se des-
tacado em meio a co-
munidade.

Adelar Ramm
Aldo Tramontin
Ângelo Sanches
Antônio Silva de Oliveira
Antônio Saldanha Nunes
Aracy Sartori
Arnaldo Tramontin
Bertilo Blasio Ludke
Cristina Faria Moura
Daniela de Oliveira Miranda
Elias Davi da Rosa
Elói da Silveira
Emílio Machado Silva
Francisco Santos
Francisco Valente
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
Rogério Heurich
Valdir Mário Boniatti
Valdir Cardoso
Vladimir Medeiros
Vilmar da Silva Santos
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Lista de homenageados:

O delegado Vladimir Medeiros foi um dos homenageados
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CÂMARA DEVE VOTAR PROJETO 
DA HAVAN NA SEGUNDA

M
ais um 
p r o j e t o 
polêmico 

chega à Câmara de Ve-
readores de Canela, o PL 
148/2019, que, se apro-
vado, torna “especial” 
o projeto da instalação 
da Havan e desobriga 
a empresa de cumprir 
uma série de regulações 
impostas pela legislação 
municipal.

Por o projeto não se 
enquadrar na lei muni-
cipal, é necessária a au-
torização da Câmara de 
Vereadores para a sua 
construção. A votação 
será de maioria simples, 
ou seja, metade mais 
um, para aprovação ou 
reprovação do projeto.

O projeto chegou 
na última segunda (9), 
na Câmara, com pedido 
de urgência por parte 
da Prefeitura. Segundo 
a presidência da Casa, 
deve ir à votação já na 
próxima sessão, dia 16.

O que quer

a Havan?
A rede pretende 

construir uma loja com 
três pavimentos, dentro 
de projeto padrão que 
utiliza em diversos pon-
tos do país, com direito 
à réplica da Estátua da 
Liberdade e vendas na 
modalidade “atacado”.

O projeto da loja 
que deverá ser cons-
truída na Estrada Cane-
la-Gramado, ao lado do 
parque Mundo A Vapor, 
prevê 8.169m² de área 
construída, com esta-
cionamento externo e 
área de carga e descar-
ga.

Mas, ao contrário 
da primeira tentativa 
de instalação na cidade, 
ainda no governo Cléo 
Port, a coisa não está 
“pegada só no tamanho 
da estátua”, como disse 
Hang, em uma reunião 
com os vereadores.

A planta básica das 
lojas da Havan é a mes-
ma para qualquer cida-
de do Brasil e, aqui em 

Canela, não se enqua-
dra em diversos quesi-
tos da legislação, o que 
obriga a Prefeitura, que 
defende a instalação da 
loja, a pedir autoriza-
ção dos vereadores para 
abrir exceção na lei, em 
prol da rede de ataca-
dos.

Quais são os pontos 
questionados?
1 -  A estátua - O 

primeiro deles é real-
mente o tamanho da 
réplica da estátua da 
liberdade. Segundo o 
projeto, ela terá 31 me-
tros de altura total. A es-
tátua com 21 metros de 
altura, sobre uma base 
quadrada de 10 metros 
de altura e 8,5 de largu-
ra em cada lado. Para 
esta questão, o Conse-
lho Municipal do Plano 
Diretor diz que a cons-
trução deve obedecer a 
legislação, que fala em, 
no máximo, 21 metros 
de altura, já em casos 
especiais.

2 – A localização  – 

A Havan pretende que 
sua loja de Canela atue 
com vendas no varejo 
e atacado. Segundo o 
CMP, o plano diretor da 
cidade, não é permitido 
a atividade de atacado 
naquele zoneamento 
(Atacado e varejo são 
duas modalidades dis-
tintas de comercializa-
ção de produtos, com 
características e públi-
cos próprios. O ataca-
do fornece produtos em 
grandes quantidades, 
geralmente para reven-
da, enquanto o varejo 
vende em menor quan-
tidade, mas diretamen-
te ao público-alvo).

3  - Evasão de di-
visas - A atividade de 
atacado, por ser venda 
em grande escala, pode 
significar evasão de di-
visas, conforme os con-
selhos que analisaram o 
caso. A Prefeitura, atra-
vés da sua Inspetoria 
Tributária, diz que não.

4 – Tamanho do 
prédio – O projeto pos-
sui comprimento de 

40m de frente e 5m de 
altura, além do permi-
tido. Os recuos laterias 
são menores dos que es-
tipulados na lei.

5 – Estacionamen-
to – O projeto prevê va-
gas de estacionamento 
no recuo da rodovia, 
o que é proibido por 
lei. As vagas de carga e 
descarga não estão pre-
vistas no projeto, nem 
mesmo a parte de arbo-
rização dos canteiros e 
recuos junto à rodovia.

6 – Meio Ambiente 
– A área possui cursos 
hídricos e um banhado, 
que deverão ser aterra-
dos para a construção, o 
que também é proibido 
pela legislação munici-
pal, além da necessida-
de da derrubada de vas-
ta área arborizada.

A justificativa
A Prefeitura de Ca-

nela justifica a libera-
ção dos itens aponta-
dos como irregulares 
pelo CPM pelo intuito 
de promover a melho-

ria da qualidade de vida 
no Município, através 
do fortalecimento das 
atividades econômi-
cas e turísticas, retor-
no financeiro através 
de taxas e impostos e  
estimativa inicial de 
aproximadamente 150 
postos de trabalho di-
retos, diante de um 
faturamento anual de 
quase 50 milhões de 
reais.

Opiniões
divergentes
na Câmara
Alguns vereado-

res não gostaram de o 
projeto ter sido proto-
colado com pedido de 
urgência, outros, acre-
ditam que ele deva, 
mesmo, ser tocado e 
não obedecer o tempo 
normal de tramitação.

Ismael Viezze 
(PDT), afirmou que vai 
produzir emendas para 
que a lei obrigue a Ha-
van a adequar seu pro-
jeto à legislação muni-
cipal.
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32° Sonho de Natal traz
Kleiton & Kledir nesta sexta

E
les são um 
ícone da 
cultura mu-
sical gaú-

cha. Por onde passam 
levam alegria e recebem 
de volta o carinho esfu-
ziante do público. Klei-
ton e Kledir, os irmãos 
Ramil, sobem ao Mul-
tipalco da Praça João 
Corrêa para um show 
especial na 32ª edição 
do Sonho de Natal de 
Canela. Com entrada 
gratuita, o show ocorre 
nesta sexta-feira (13) às 
20h30min.

Nascidos em Pelo-
tas, Kleiton e Kledir co-
meçaram a estudar mú-
sica muito cedo e, nos 
anos 1970 lançaram, 
com mais três amigos, a 
banda Almôndegas. Fo-
ram quatro discos, sho-
ws e a mudança para o 
Rio de Janeiro. Quando 
o grupo se dissolveu, 
os irmãos decidiram 
prosseguir a carreira 
em dupla. Em 1980 saiu 
o primeiro disco e eles 

percorreram o Brasil fa-
zendo shows. Lançaram 
cinco álbuns (mais um 
em espanhol) o que lhes 
rendeu disco de ouro e 
shows nos Estados Uni-
dos, Europa e América 
Latina.

Suas composições 
foram gravadas por 
grandes nomes da mú-
sica nacional e interna-
cional, como Simone, 
Caetano Veloso, Ne-
nhum de Nós, Chitão-
zinho e Xororó e mui-
tos outros. Também 
pelo mundo afora suas 
músicas ganharam ver-
sões de grandes artistas, 
como Mercedes Sosa e 
Fito Páez.

Os irmãos Ramil 
acabaram se transfor-
mando em símbolos 
do gaúcho contempo-
râneo, do homem mo-
derno do sul do Brasil, 
o que fez com que o 
governo do Estado lhes 
conferisse o título de 
Embaixadores Culturais 
do Rio Grande do Sul.

ENTREVISTA
COM OS MÚSICOS: 
"VAI SER UMA 
GRANDE FESTA"
O que Kleiton & 

Kledir vão preparar 
para apresentar no So-
nho de Natal?

KLEITON – Será 
uma grande festa de 
fim de ano onde va-
mos apresentar vários 
de nossos sucessos, al-
gumas músicas novas 
e uma surpresa espe-
cial.

Como é a relação 
de vocês com Canela? E 
com o Sonho de Natal?

KLEDIR – Em 2018, 
Kleiton e eu fomos con-
vidados pelo João Ba-
chilli, do grupo Tholl, 
para compor a trilha 
musical do Desfile Má-
gico de Canela, que 
acontece sempre todo 
sábado, nessa época do 
ano. Fizemos esse traba-
lho com muito carinho, 
contando com o auxílio 
do maestro Dudu Tren-

tin nos arranjos de or-
questra. Dudu vai estar 
conosco em Canela e, é 
claro, vamos relembrar 
isso no show.

Qual a expectativa 
dos irmãos para a apre-

sentação?
KLEITON – Temos 

uma longa trajetória 
com mais de 20 discos 
gravados e shows pelo 
mundo afora. Somos 
sempre muito bem rece-
bidos onde quer que se 

vá. Esse é um dos privi-
légios da nossa profis-
são. A gente leva alegria 
e recebe carinho de vol-
ta. Mas tocar na nossa 
terra sempre tem um sa-
bor especial. Vai ser uma 
grande festa.
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32° Sonho de Natal viveu final de
semana de magia e encantamento

O 32° Sonho de Na-
tal mostrou no último 
final de semana por 
que transforma Canela 
em palco a céu aberto 
na temporada natali-
na. Estreia de gala do 
Christmas in Concert, 
apresentação única da 
Orquestra Tio Zequinha 
e reedições de atrações 
consagradas empolga-
ram o público que lotou 
o Centro de Canela no 
sábado (07), e domingo, 
(08). Com todos os es-
petáculos inteiramente 
gratuitos, o clima mági-
co foi sentido da Cate-
dral de Pedra até a pra-
ça João Corrêa.

Quando a noite cai, 
a decoração deixa a ci-
dade completamente 
iluminada. No sábado, a 
Orquestra Tio Zequinha 
fez sua apresentação 
no evento. O show uniu 
famílias no Multipalco 

da praça João Corrêa. 
Depois, o Papai Noel 
sobrevoou o Centro de 
Canela de helicóptero e 
chegou na torre da Igre-
ja Matriz Nossa Senhora 
de Lourdes para o espe-
táculo A Fábrica de So-
nhos.

Após a descida do 
Papai Noel e de seus 
ajudantes da torre da 
Catedral, teve início o 
Desfile Mágico de Na-
tal. Com concepção 
e produção do Grupo 
Tholl, o desfile envolve 
membros da comuni-
dade selecionados em 
audições e artistas da 
consagrada trupe gaú-
cha. Ao todo, são mais 
de 200 envolvidas na 
organização do espetá-
culo, que terá mais duas 
apresentações no próxi-
mos sábados, 14 e 21.

Já domingo, a pro-
gramação foi aberta 

com a Paradinha no 
bairro São Rafael. E, 
para fechar o final de 
semana em grande esti-
lo, o musical Christmas 
in Concert lotou o Mul-
tipalco da praça João 
Corrêa na noite de do-
mingo.

Os espetáculos 
Acordes, Estátuas Hu-
manas, Paradinha de 
Natal e A Fábrica de 
Sonhos foram reali-
zados no sábado e no 
domingo. Os músicos 
locais fizeram shows 
do Acordes em espaços 
públicos - Catedral de 
Pedra, Avenida Osvaldo 
Aranha e Parque do Ca-
racol - pela manhã. Na 
parte da tarde, a trupe 
do Papai Noel desfilou 
pela Felisberto Soares 
na Paradinha de Natal. 
O Estátuas Humanas faz 
uma releitura do nasci-
mento de Jesus Cristo 

na praça João Corrêa.
O Bom Velhinho 

continua instalado na 
praça até 25 de dezem-
bro. Ao lado da Mamãe 
Noel, ele recebe cane-

lenses e turistas diaria-
mente. Além de fotos e 
abraços, Noel está acei-
tando as cartinhas com 
pedidos e conta com 
a ajuda da população 

para realizar os sonhos 
de Natal. Os interessa-
dos em ajudar nas en-
tregas dos presentes po-
dem adotar uma carta 
na Casa do Papai Noel.

Desfile Mágico de Natal
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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) ::

5 meses da Maria Clara

Ensaio de Natal
do lindo Davi,
é muito estilo!

Primeiro Natal do fofo Gustavo!

Henrique Herrmann 
completou 4 aninhos

no dia 11 de Dezembro!
Muitos beijinhos

Dos Papais, Vovos,
Dindos e priminhos!

Gabriela, com 3 meses,
ajudante de papai Noel.

Benjamin no
Ensaio Natalino!

Nome: Marione Fernandes
Idade: 43
Filiação: Aron Fernandes e Luiza Silveira
Formação: Pedagoga
Trabalho: Fotografa
Fato marcante em sua vida: Minha Formatura e 
o dia que desisti de ser professora
O que te deixa sem jeito: Mentira
Uma alegria: estar com os amigos
Uma decepção: Um fato familiar
Ponto forte: Determinação
Ponto fraco: Sensibilidade
Cor preferida: Preta
Prato preferido: Sushi
Bebida: Espumante
Esporte: Não tenho
Hobby: Andar à cavalo
Programa de tv: Não assisto TV
Que fazer no domingo: Curto ás pessoas que 
amo
Animal de estimação: Luma e Kim (duas Da-
chshund)
Um filme: Os clássicos 
Uma música: Alma Apaixonada (Os Monarcas)
Um livro: Qual é a tua obra (Mario Sergio Cor-
tella)
Um defeito: Perfeccionista
Uma qualidade: Verdadeira
Uma saudade: Da minha sogra
Um sonho de criança: Ser uma grande empre-
sária
O que mais admira numa pessoa: lealdade
O que mais detesta numa pessoa: falsidade
O que tu mudaria em Canela: infra-estrutura 
para a população nativa

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Prezo por uma política feita com ética, 
de forma respeitosa que busque o crescimento 
econômico do país  
Educação: A esperança de um mundo melhor
Religião: Algo que tem que ser respeitado
Amor: Sinônimo de cumplicidade, respeito, 
companheirismo.
Família: A base de tudo
Amizade: O complemento da vida
Casamento: O divisor de águas para duas vidas, 
a junção de dois mundos na busca de um mes-
mo sonho

*UM RECADO:
A vida é muito curta para ser pequena. Sorria 
mais, ame mais, perdoe mais. Viva o hoje como 
se não existisse o amanhã.
Um Feliz Natal e um Ano Novo Repleto de Luz 
e Realizações.

Marione Fernandes

PAPO SIMPLES

FOTO: CAMILA DEDÉ FOTOGRAFIAFOTO: CAMILA DEDÉ FOTOGRAFIA

FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: CANELA FOTO E ARTE
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65 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Ana e Beto Benvenutti celebram os 25 anos do Centro Óptico,
no registo com os amigos Vanessa e Rodrigo Seibt.

Renan Strassburger e Danilo Dupin com 
Luciana Urbani, que projetou o Espaço
Verde Verso na Casa 509, em Canela.

A Banda Jazz Cinnamon, que agita as noites de Jazz no Wish
Serrano com o gerente geral Luiz Gustavo Alves, no Maggiore Lounge.

FOTO: MATIAS LORENZONI DINARCI BORGES

A alegria de Fabíola Marques ao receber a 
vizinha Graziela Franzen na apresentação 
da Casa 509 e Espaço Verde Verso.

O fotógrafo Leonid Streliaev ao lado de sua 
esposa Rita Leidens na Exposição Natal Luz Um 
Olhar, que representou os sentimentos e expres-

sões de quem faz o Natal acontecer em Gramado.

Fabiane Kasper da Vivaz Comunicação que ano 
que vem completa 10 anos, recebendo o Mérito 

ACIC categoria Publicidade e Propaganda.
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Amanhã o grande Gustavo Piva da Rocha
estará de parabéns, 8 aninhos. Felicidades!

Andréia Perotto de Oliveira, parabéns especial
pelo seu aniversário no dia 10 de dezembro.Theilor o seu futuro e o seu sucesso estão

só começando. Parabéns pela formatura! Você
merece toda a felicidade e sucesso do mundo!

Te amamos! Beijos do dindos Fran e Vini

Henrique José 
encantando no seu 
ensaio de natal!

Lindos os manos 
Joaquim e Luiz 

Yamandú no
ensaio de Natal!

Evandro, Bianca e Vicente num Book de Família pela linda cidade de Canela. Primeiro aninho do Heitor! Parabéns aos papais Gabi e Alexandre!

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: MARIONE FERNANDES FOTOGRAFIAS

FOTO: MARIONE FERNANDES FOTOGRAFIAS

FOTO: CAMILA DEDÉ FOTOGRAFIA

FOTO: VINICIUS ROCHA

FOTO: DE MAIO FOTOGRAFIAS
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Peça indispensável para o ho-
mem a cavalo, usada no mundo 
inteiro de diferentes maneiras, no 
Rio Grande do Sul tem caracterís-
ticas próprias de uso e confecção. 

O termo barbicacho deriva da 
Estremadura e Andaluzia e de ou-
tros locais da Espanha, do espa-
nhol cisplatino os nomes “barbijo 
ou barbiquejo”. 

Dos mais simples como um 
tira de couro passado por baixo do 
queixo, aos trabalhados com � nos 
e delicados feitios. 

Paixão Côrtes,  no livro “O 
Gaúcho – Danças, Trajes e Artesa-
nato”, descreve a peça da seguinte 
maneira: “Nos campos de cima da 
Serra é tradicional o uso feito com lã 
ovina ou de algodão. Para obtenção 
do cordão torcido, a matéria prima 
era lavada, cardada, e fi ada em fuso 
manual, por processos caseiros. Ge-
ralmente apresentava duas pernas, 
isto é, duas tiras independentes, 
estando cada uma delas presa ao 
chapéu em uma das extremida-
des e a outra terminando por duas 
borlas da própria fi bra denomina-
da pomponas. Unida a esses, duas 
pernas e um passador de couro que 
ajustava ao queixo do usuário para 
fi xar melhor o chapéu. Ainda nessa 
região era, outrora, apreciado o bar-
bicacho de lã arrematado em uma 
só perna, com uma bonita e grande 
borla, batendo abaixo da maçã-do
-peito.”

Ainda O Sr. Paixão descreve 
de maneira clara o uso dos barbi-
cachos de � os de seda de crina e 
cola de cavalo: “Raros, por isso de 
enorme valor artesanal, eram os 
barbicachos feitos de crina e cola de 
cavalo”. Comenta que eram traba-
lhos delicados, que exigiam grande 
habilidade para a sua confecção.

Os de � os de seda eram usados 
para dias festivos, explica, “com 
passador de madeira recoberto ou 
mesmo enfeitado com incrustações,  
que era o chique. Entre os mais uti-
lizados são os confeccionados em 
couro cru, de lonca.” de potrilho, de 
vacuns, cabritos, etc... Confeccio-
nados com � nos tentos, sovados e 
bem lonquiados, em vários tipos 
de trança, chata, redonda ou qua-

drada.
O autor destaca ainda, que o 

couro poderia ser tingido e conter 
arremates, como “botões de couro, 
passadores, borlas ou com termi-
nação em letras, monogramas ou 
marca de estâncias, se constituem 
em verdadeiro ornato que o gaúcho 
gosta de exibir”.

O uso mais comum era por 
baixo do queixo, menos comum 
debaixo dos lábios, atirado para 
trás sobre as espaldas, � rmando-o 
na nuca, por debaixo dos cabelos. 
No mesmo livro o autor faz consi-
derações importantes: “o gaúcho 
maleva não usava barbicacho com-
prido, pois num entreveiro a ferro 
branco (briga de faca), evitava, no 
primeiro arranque que o adversá-
rio tivesse onde segurá-lo. Quando 
usado com borla, embora o barbi-
cacho passado por baixo da barba, 
a referida borla se ajustava no lado 
esquerdo do seu rosto (mais como 
enfeite), evitando assim de ofere-
cer um adereço a mão esquerda do 
eventual inimigo, já que a direita 
deste deveria estar normalmente 
empunhando uma faca”.

A quadrinha da dança
folclórica do tatu explica o uso:
“O tatu subiu a Serra
No seu cavalo alazão
De barbicacho na orelha
Repesando um redomão”.
No mais quero salientar que 

nos dias atuais encontramos por 
vezes “barbicachos” de metais e 
� os de outros tipos de materiais, 
porém nada encontramos que se 
re� ra ao uso de outros elementos, 
senão os acima descritos.

Ainda para arremate, agra-
deço aos meus irmãos do Piquete 
de Laçadores Zezé Cardoso e seu 
grupo de baile Os Tapejaras pelo 
brilhante e histórico trabalho reali-
zado para o resgate e manutenção 
das tradições na cidade de Canela 
durante o ano de 2019. Nossa im-
portante e gloriosa participação no 
11º Rodeio Nacional de São Mar-
cos mostrou nosso gauchismo e o 
verdadeiro valor de resgatar “os de 
antigamente”. 

No mais, um fraterno abraço!

BARBICACHOS

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

FUNÇÕES PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Encontra-se publicado no mural e site ofi cial do Município (www.canela.rs.gov.br > Publicações 
Legais > Contratos Temporários - DGP), o Edital nº 74/2019 que altera os Prazos do Processo 
Seletivo Simplifi cado Para Contrato Administrativo de Serviço Temporário às Funções Públicas na 
Área de Saúde e Assistência Social, com exceção da função pública de Motorista. 

Em 13/12/2019.
Constantino Orsolin

Prefeito Municipal
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> Edital de Casamento nº 6245 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: PAULO AIRTON DE AZEVEDO FOGAÇA JÚNIOR, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, pastor, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Curt Mentz, nº 
343, Bairro Leodoro de Azevedo, nesta Cidade e ANA 
CLAUDIA DIETRICH, natural deste Estado, nascida na 
Cidade de Nova Petrópolis, assistente ambiental, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Curt Mentz, nº 343, Bairro 
Leodoro de Azevedo, nesta Cidade. Quem conhecer im-
pedimento, oponha-se na forma da lei.

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

Registradora

Conversar sobre as questões pode 
ajudar a resolvê-las, É hora de ter 
metas mais consistentes e deter-
minação suficiente para seguir em 
frente. A semana está ótima para 
viagens, estudos, comunicação, in-
cluindo divulgação, reuniões e DRs.

Você pode estar encarando tudo de 
forma mais séria, e isso é importan-
te para que sua vida se movimente 
de forma mais positiva. O céu da 
semana é bom para mudanças ou 
planejamento do futuro, ótimo para 
repensar investimentos em termos 
de tempo, dinheiro ou qualquer 
outro recurso. 

Seja mais otimista, mas sem perder 
o foco. Emoções à flor da pele em 
uma semana mais intensa e que 
traz a necessidade de agir com 
responsabilidade e fazer acontecer. 
Semana boa para cuidar do corpo e 
das emoções. 

Olhar para dentro é mais do que 
uma necessidade, e isso é urgente. 
É importante perceber o que está 
sentindo e o que precisa mudar em 
si mesmo e em sua vida. Tente ser 
mais pragmático e lembre-se que 
sem saber o que você quer, fica difí-
cil expressar para os outros. 

Cuidado para não sonhar alto 
demais, pelo menos sem ter certeza 
se irá mesmo realizar. A semana é 
boa para colocar coisas em prática, 
focar nos assuntos de trabalho e em 
como cuidar melhor da sua rotina, 
da gestão do seu tempo e de saúde.

Assuntos da casa e da família 
podem tomar algum tempo e pedir 
atenção. Mas o tema trabalho 
também ganha força e pede sua 
atenção. Tente se levar mais a sério 
e fazer mais coisas que são impor-
tantes para você, sem se preocupar 
tanto com os outros.

As questões familiares têm exigi-
do mais de você? Se sim, foco em 
tentar resolver as pendências que a 
semana é favorável para isso. Tente 
ser mais leve, mesmo nos momen-
tos de crise e cuidado para não 
bater um lado mais deprimido ou 
melancólico ou preocupado demais. 

Ao conversar, tente ser o mais 
pragmático que puder. O clima é 
favorável para comunicação, mas 
tente não parecer duro demais. É 
um momento para começar coisas 
novas, se posicionar e se movimen-
tar mais. bom momento para dar 
um passo e ir além.

Cuide-se. Comece. Siga em frente. 
Vá além. Comece seu ano novo com 
o pé direito e em boa companhia. O 
céu da semana favorece os assuntos 
que envolvem as outras pessoas: 
relacionamentos, parceria, contato 
com público e cliente e outros. 

Um céu desafiador pra você. É im-
portante saber o que quer e definir 
cada meta, com um bom cronogra-
ma para dar conta da intensa sema-
na. Tenha pausas para descansar, 
olhar para dentro e se reconectar 
com o que realmente importa. Lem-
bre-se de cuidar bem do seu corpo. 

Estruture-se internamente antes de 
dar novos passos. É importante que 
você tenha pausas, que você curta 
momentos de ócio e de prazer e não 
fique apenas focado nas responsabi-
lidades e coisas que tem para fazer. 
Tente encontrar tempo para sair 
com amigos e para namorar.

Um bom momento para definir seus 
próximos passos, e conversar sobre 
isso com os outros envolvidos. É 
um período profissionalmente mais 
intenso e promissor, e você pode 
tomar decisões que incluam seguir 
novos rumos. Viagens são bem vin-
das nesse momento.

HORÓSCOPO DA FOLHA
*Comunicamos o falecimento da Sra Maria
Salete Gomes de Moraes, aos 64 anos, residente
na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na 
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias, e o sepultamento dia 02/12/2019
ás 17:00 no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra Clair
Therezinha Travi, aos 85 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias, e o sepultamento dia 08/12/2019
ás 08:00 no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento de Carine
Moraes Prux, aos 37 anos, residente na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02
do Centro, e o sepultamento dia 10/12/2019
ás 16:30 no Cemitério Municipal de Canela.     

> Edital de Casamento nº 6246 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: DOUGLAS SOUTO VALENTE, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, dentista, 
divorciado, domiciliado e residente na Rua Teixeira 
Soares, nº 477, Centro, nesta Cidade e CÁTIA ALINE 
BIRCK, natural deste Estado, nascida na Cidade de 
Gramado, professora, solteira, domiciliada e resi-
dente na Rua Teixeira Soares, nº 477, Centro, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 12 de Dezembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora

HCC - Mês de Outubro/2019
DATA NOME DA MÃE                  SEXO BEBÊ

5 de Outubro de 2019 Suelen Cazara da Silva Menina

5 de Outubro de 2019 Julia Pereira Festinalli Menino

6 de Outubro de 2019 Catiane Valim da Costa Menino

8 de Outubro de 2019 Janaina de Freitas Pereira Menina

10 de Outubro de 2019 Joana de Brito Foss Menina

11 de Outubro de 2019 Rosane Port Borges Menina

11 de Outubro de 2019 Maristela dos S. A. Sizinando Menino

12 de Outubro de 2019 Andreia Tamires de Oliveira S. Menina

13 de Outubro de 2019 Luana dos Santos R. Giacomini Menino

18 de Outubro de 2019 Jovana Miranda Menino

18 de Outubro de 2019 Daniele Santos de Souza Menina

18 de Outubro de 2019 Jade Katrini da Silva de Oliveira Menina

18 de Outubro de 2019 Viviane Jesus Santos Menina

20 de Outubro de 2019 Franciele Borba Pinto Menino

21 de Outubro de 2019 Jaqueline Carolina da Silva Menina

21 de Outubro de 2019 Maiara Wastzlawick da Rocha G. Menina

21 de Outubro de 2019 Vanessa Pereira de Moraes R. Menina

22 de Outubro de 2019 Tatiane Port de Fraga Menino

22 de Outubro de 2019 Denisele de Matos Machado Menina

23 de Outubro de 2019 Gabriele de Souza Feier Menina

23 de Outubro de 2019 Sindie Bosse Menina

25 de Outubro de 2019 Fernanda de Oliveira Perotto Menino

25 de Outubro de 2019 Luisa Michele dos Reis Pacheco Menino

29 de Outubro de 2019 Roberta Lilis de Lima Menina

30 de Outubro de 2019 Juliana L. de Olivera Menino

30 de Outubro de 2019 Daiane Eloisa Martim Menina

> Edital de Casamento nº 6243 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: DEIVID ELIAS LOPES, natural do Es-
tado de Santa Catarina, nascido na Cidade de Treze de 
Maio, vendedor, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
Gabriel de Souza, nº 815, Bairro Distrito Industrial, nesta 
Cidade e TATIELE DO AMARAL DANDOLINI, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de Gramado, líder de 
salão, solteira, domiciliada e residente na Rua Gabriel de 
Souza, nº 815, Bairro Distrito Industrial, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da 
lei.

Canela, 06 de Dezembro de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

> Edital de Casamento nº 6244 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: ÁTILA SILVEIRA DE AMORIM, natural 
deste Estado, nascido na Cidade de Porto Alegre, em-
presário, solteiro, domiciliado e residente na Rua Borg-
es de Medeiros, nº 1570, Bairro Santa Terezinha, nesta 
Cidade e JULIANA RONDAN SILVEIRA, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Arroio Grande, admin-
istradora de empresas, divorciada, domiciliada e resi-
dente na Rua Borges de Medeiros, nº 1570, Bairro Santa 
Terezinha, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 11 de Dezembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora
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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

Apartamento semi mobiliado 
nº 207 B, 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala de estar 
com lareira, sala de jantar, 
sacada com churrasqueira, 
cozinha, área de serviço, 
banheiro social, box para 
carro nº 23. Localizado na 
Rua Tenente Manoel Correa, 
nº 457, Vila Suzana. Aluguel 
R$2.500,00 + taxas.

ALUGO Casa no centro. Fone: 54 99979.2050

Casa nº 01,  de 52m², com 02 dormitórios, sala e cozi-
nha conjugadas, banheiro e estacionamento. Localizada 
na Rua Edmundo Drechsler, nº 169, São Luis. Aluguel 

R$1.200,00 + taxas.

Casa frente, com 03 dormitórios, sala, banheiro, cozi-
nha, garagem para 03 carros com lavanderia. Locali-
zada na Rua Santa Catarina, 314, Canelinha. Aluguel 

R$1.100,00 + taxas.

 Comercial, casa com 03 salas extras, hall de entrada, 
sala grande, cozinha, área de serviço, banheiro social, 
sótão com 01 sala, estacionamento para 03 carros. 

Localizada na Rua Prefeito João Alfredo Corrêa Pinto, 
52, Centro. Aluguel R$2.500,00 + taxas.

Apartamento Mobiliado nº 
405 H, 03 dormitórios, 02 
banheiros, sala, cozinha, 
área de serviço, sacada com 
churrasqueira, mezanino e 
uma vaga descoberta para 
carro de nº 233.  localiza-
do na Rua Dr. Ruy Vianna 
Rocha, nº 1300, São Luis. 
Aluguel R$1.800,00 + 
taxas.

COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 2193/2019 de 04 de novembro de 
2019, foi concedida    complementação de proventos de 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à 
servidora inativa ELIANA FOGAÇA NUNES que ocupava 
o cargo de Profissional do Magistério com Habilitação em 
Educação Infantil, N III, classe D, nesta municipalidade, 
sendo que foi inativada pelo RGPS/INSS com benefício 
nº 184.466.462-4 com vigência a contar de 09/02/2018. A 
base de cálculo utilizada é a última remuneração, devendo 
perceber a diferença, quando houver, entre o valor pago 
pelo RGPS/INSS e o valor que faria jus se percebesse por 
Regime Próprio de Previdência do Município, com direito a 
receber a partir de seu desligamento em 18/10/2019.

Constantino Orsolin - Prefeito Municipal
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Abrasel Hortênsias presente no 31º Festuris
A Abrasel Hortên-

cias participou da 31ª 
edição do Festival do 
Turismo de Grama-
do. Realizado de 7 a 10 
de novembro no Serra 
Park, o evento reuniu 
profissionais do merca-
do nacional e interna-
cional de turismo com 

alto poder de decisão. 
A praça de alimenta-
ção do Festuris esteve 
a cargo da Abrasel Hor-
tênsias, que apresentou 
o trabalho de oito asso-
ciados: Casa Francesa, 
Containner Bistrot, Ga-
langal Leve, Il Piacere 
Pizza, Josephina, Non-

no Mio, Wazla Burger e 
Zuckerhaus.

OPORTUNIDADE
“Participar do Fes-

turis foi importante 
para a divulgação do 
nosso produto. Por ser 
um evento interna-
cional, proporcionou 

experiências interes-
santes. Participar na 
primeira edição em que 
o evento teve praça de 
alimentação foi muito 
gratificante”, afirma o 
associado Marcelo Wa-
zlawick, proprietário 
Wazla Burger, de Nova 
Petrópolis.
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Semana da Criança Abrasel envolveu 30 associados
De 7 a 12 de outu-

bro foi realizada a 17ª 
Semana da Criança 
Abrasel. O evento de 
âmbito nacional pro-
põe que associados da 
entidade abram as por-
tas dos seus estabele-
cimentos para receber 
gratuitamente crianças 
estudantes da rede de 
ensino da sua região 
para que vivam a expe-
riência de fazer uma re-
feição fora do lar.

PARTICIPAÇÃO
Neste ano a Abrasel 

Hortênsias contou com 
a participação de 30 as-
sociados para realizar 
o evento: Acris Restau-
rante, Alecrim Santo, 
Bistrot Pastasciutta, 
Bistrô Sante, Braziliano, 
Brûlée Bistrot, Canti-
na Pastasciutta, Canti-
na Tagliarine, Casa da 
Madre, Casa da Velha 
Bruxa, Casa Francesa, 
Castelli Resto Pub, Con-
tainner Bistrot, Estação 
do Crepe, Filó Gourmet, 
Galangal Leve, Gale-
to Nona Tena, Ginger 
House, Hard Rock Café, 

Josephina, Ma Hari, 
Mamma Mia, Nonno 
Mio Fast, Nonno Mio, 
Olivas, O’ Pasta, Padaria 
São Pedro, Pure Green, 
Wish Serrano e Zuc-
kerhaus. Ao todo, 550 
crianças foram atendi-
das para o almoço ou o 
lanche.

VALORIZAÇÃO
“Todos os anos par-

ticiparmos com nossos 
restaurantes, porque é 
muito gratificante fa-
zer parte desse projeto, 
doando um pouco do 

que a gente tem para 
as crianças que chegam 
alegres, com um sorri-
so sincero e com muita 
gratidão por estarmos 
proporcionando aquele 
momento a elas. É mui-
to bom para quem rece-
be, mas é melhor ainda 
para quem dá. Sempre 
seremos parceiros para 
este e para outros pro-
jetos da Abrasel”, de-
clara Andréia Ecker, 
proprietária dos res-
taurantes Il Piacere e 
da Casa da Madre, em 
Gramado.

Crianças tiveram a oportunidade
de visitar restaurantes e fazer refeições
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Entidade esteve no 34º
Encontro Nacional Abrasel

A Abrasel realiza 
anualmente dois en-
contros nacionais itine-
rantes com o objetivo 
de desenvolver o setor 
da alimentação fora do 
lar, valorizando o ce-
nário gastronômico de 
diferentes regiões do 
Brasil. O evento é vol-
tado para empresários 
e profissionais do se-
tor que estão em busca 

de atualização sobre o 
mercado e fechamentos 
de novos negócios. Por-
to Alegre foi a cidade es-
colhida para receber a 
34ª edição do Encontro, 
realizado nos dias 19, 20 
e 21 de novembro. Du-
rante o evento, os em-
presários participam de 
palestras, visitas técni-
cas e feira de negócios.

A Abrasel Hortên-

sias marcou presença 
no 34º Encontro Nacio-
nal Abrasel levando 19 
pessoas que participa-
ram de três eventos: o 
1º Congresso Interna-
cional de Alimentos e 
Bebidas, o 3º Seminário 
O Futuro dos Alimentos 
e Bebidas e o Workshop 
de Resultados – Imer-
são Internacional NRA 
Show Chicago 2019. “O 

evento foi muito pro-
veitoso. Em encontros 
como esse sempre temos 
a oportunidade de bus-
car conhecimento, ver 
tendências de mercado e 
se atualizar”, destaca o 
empresário Idacir Car-
doso, proprietário do 
Restaurante Colosseo, 
de Gramado.

Abrasel Hortênsias no Mesa ao Vivo
A edição do Mesa 

ao Vivo 2019 aconteceu 
de 24 a 27 de outubro, 
no Memorial da Améri-
ca Latina, em São Pau-
lo. Considerado o maior 
congresso de gastrono-
mia da América Lati-
na, o evento teve como 
tema “Cozinha de tran-
sição: novos significa-
dos para um planeta 
em mutação”.

O Mesa Tendências 
contou com três dias de 
palestras trazendo gran-
des nomes da gastrono-

mia mundial. O Mesa 
Ao Vivo aproximou o 
público de renomados 
chefs com aulas, wor-
kshops e degustações. 
O Brasa na Mesa reuniu 
mestres assadores para 
aulas sobre esse tema. E 
o Mesa Viva promoveu 
aulas com alimentos 
produzidos com novas 
tecnologias, apresen-
tando também receitas 
veganas e vegetarianas.

VALORIZAÇÃO
“Participar do Mesa 

Avançam tratativas 
para o Festival de 

Gastronomia 2020
De 5 a 22 de setem-

bro foi realizada a 11ª 
do Festival de Cultura 
e Gastronomia de Gra-
mado, realizado pela 
Gramadotur, o evento 
teve como tema o Chi-
le. A Abrasel Hortên-
sias participou como 
parceira na execução, 
realizando a gestão fi-
nanceira (venda de tí-
quetes, fechamento do 
caixa e pagamento dos 
restaurantes), a curado-
ria dos pratos, além da 
aproximação com chefs 
e vinícolas convidadas. 

FOTO: DIVULGAÇÃO

ao Vivo, maior evento do 
setor no País e prestigiar 
palestras e depoimentos 
de grandes nomes, gran-
des chef ’s e suas histó-
rias é muito importante 
para ajustarmos o que 
não está de acordo, mas 
principalmente para 
valorizarmos o que já 
está dentro do conceito 
usado. A valorização dos 
pequenos produtores e 
também da cozinha de 
família, com história, 
que está tão em alta hoje 
em dia, já é praticada 

na nossa região há mui-
to tempo. E isso nos en-
che de orgulho”, afirma 
o presidente da Abrasel 
Hortênsias, Felipe An-
dreis.

Também coube a Abra-
sel a organização no 
que compete a seguran-
ça, limpeza, programa-
ção cultural, parcerias 
com o Senac e a UCS na 
Cozinha Experimental e 
a realização dos Festins, 
que são jantares espe-
ciais que acontecem em 
alguns restaurantes da 
cidade durante o even-
to.

ITÁLIA
Para a edição de 

2020, o 12º do Festival 
de Cultura e Gastrono-
mia de Gramado terá 
como País convidado 
a Itália. O evento será 
realizado de 3 a 13 de 
setembro e as tratati-
vas começaram ainda 
durante o festival deste 
ano, com a realização 
do Anteprima - evento 
de lançamento da Itália 
como país convidado 
para o festival de 2020.

Presidente da entidade, Felipe
Andreis representou a Abrasel

Hortênsias junto com associados
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Âncora sagra-se campeão da
Primeira Divisão de Campo

No último sába-
do (07), foi disputada a 
grande final da Primeira 
Divisão do Campeonato 
Municipal de Futebol de 
Campo. A final foi dis-
putada em partida única 
entre Âncora e Bola-Bola.

Durante a partida 
a equipe do Âncora se 
mostrou superior, supe-
rioridade que se trans-
formou em gols. O pla-
car final foi de 2 x 0 para 
o Âncora, que ergueu a 
taça após a partida.
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Campeão - Âncora

Vice-Campeão - Bola-Bola

3º Lugar - URG

4º Lugar - Mercenários

Defesa Menos Vazada - 
Âncora

Destaque da Final 
- Rafael Schwaizer 
(Âncora)

Destaque do
Campeonato -
Chiquinho (Bola-Bola)

Disciplina - Âncora
Goleador - Danrlei 
(Bola-Bola) (08 gols)

Melhor Treinador -
Daniel (Âncora)

Revelação - Barão - 
Âncora
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Toque de Letra “A” bate Gênio
da Bola e é campeão do Sub-13

CAMPEÃO: A.T.L.F. “A”/CARIOCA PINTURAS

VICE-CAMPEÃO: GÊNIOS DA BOLA/M.S.

3º LUGAR: EDUCAESPORTES 4º LUGAR: A.TL.F. “B”/MERCADO TIRIRICA

DISCIPLINA: EDUCAESPORTES

DEFESA MENOS
VAZADO: A.T.L.F. “A”/
CARIOCA PINTURAS – 
03 GOLS SOFRIDOS

DESTAQUE DA FINAL: 
RAFAEL DUTRA - 
A.T.L.F. “A”/CARIOCA 
PINTURAS

DESTAQUE DO CAM-
PEONATO: MATHEUS 
LIMA - A.T.L.F. “A”/
CARIOCA PINTURAS

GOLEADOR:
ANDERSON - GÊNIOS 
DA BOLA com 39 GOLS

MELHOR TREINADOR: 
LEONARDO FRAZÃO - 
A.T.L.F. “A”/CARIOCA 
PINTURAS

REVELAÇÃO DO
CAMPEONATO: 
EDUARDO DEON - 
EDUCAESPORTES
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Capitão Dill assume o
comando da BM em Canela

Desde a semana 
passada o 1º Batalhão 
de Policiamento em 
Áreas Turísticas (1º 
BPAT) passou a contar 
com mais um oficial em 
seu quadro: o Capitão 
Ubirajara da Rocha Dill, 
que assume o comando 
da Brigada Militar em 
Canela.

Capitão Dill já tra-
balhou na Unidade, no 
município de São Fran-
cisco de Paula, na fun-
ção de Sargento, e de-
pois como Tenente foi 
comandante do Pelotão 
de Operações especiais 
(POE), do 1º BPAT, até 
2012.

Em 2013, aprova-
do no Curso Superior 
de Polícia Militar, per-
maneceu por dois anos 
na Academia da Polícia 
Militar, em Porto Ale-
gre, conquistando o 
posto de Capitão. Em 
2015 foi designado para 
trabalhar e comandar a 
Brigada Militar no mu-
nicípio de Parobé, onde 
permaneceu até retor-
nar para o 1º BPAT.

O Capitão Dill agra-
deceu a recepção que 
teve no Batalhão Turís-

tico, pelos oficiais nes-
te retorno, ressaltando 
a satisfação e a honra 
de novamente traba-
lhar no Batalhão: “É 
uma satisfação retornar 
tantos anos depois, tive 
uma larga experiência 
onde eu me encontrava, 
na função de capitão. E 
aqui no 1º BPAT é uma 
função nova, e desta 
forma a gente sempre 
sente um frio na barri-
ga, porque nunca sabe o 
que nos espera, se aqui-
lo que a gente aprendeu 
até agora será o sufi-
ciente, e por isso vamos 

evoluindo todos os dias. 
Eu só tenho a agrade-
cer, tive muito apoio na 
chegada, a confiança do 
comando e a liberdade 
para desenvolver a ati-
vidade de administra-
dor da Companhia de 
Canela”.

O oficial ainda pro-
mete muito compro-
metimento no novo 
desafio: “A comunida-
de pode esperar muito 
trabalho e muito em-
penho. Nosso trabalho 
sempre foi voltado para 
comunidade em geral e 
não pode ser diferente. 

O foco principal é re-
duzir aqueles índices 
de criminalidade que 
por ventura estejam um 
tanto a cima da média. 
Dessa forma pode espe-
rar cem por cento de de-
dicação, porque a nossa 
função básica é servir e 
proteger”.

O Capitão Dill irá 
comandar a companhia 
de Canela que é forma-
da, além do município 
sede, pelos municípios 
de São Francisco de 
Paula, Cambará do Sul, 
Jaquirana e São José 
dos Ausentes.
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BM lança operação para evitar
crimes contra consumidores e

comércio na época de Natal
O Natal na Região 

das Hortênsias é sinô-
nimo de muitos turistas 
pelas ruas e de comércio 
lotado. Com tanta gente 
na cidade e, consequen-
temente, mais valores 
girando, não é raro o 
aumento do número de 
crimes também, com 
práticas desde furtos a 
automóveis, roubos a pe-
destres, golpes em lojas 
ou consumidores e até 
mesmo assaltos.

Pensado em evitar 
essas situações, o 1º BPAT 
(Batalhão Policiamento 
em Áreas Turísticas) ini-
ciou nesta segunda (9), 
pela manhã, a Operação 
Papai Noel, reforçando 
policiamento ostensivo 

nas áreas comerciais da 
cidade.

Segundo o Capitão 
Dill, que recentemente 
assumiu o comando da 

Cia da BM em Canela, “a 
operação conta com o tra-
dicional reforço natalino, 
com policias militares de 
outras cidades, além do 

remanejamento do efeti-
vo local, com maior per-
manência nas áreas com 
mais volume de pessoas, 
no centro da cidade”.
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Jovem é preso
por tráfico de

drogas em Canela
Na noite de segun-

da-feira (9), por volta 
das 21h, o Pelotão de 
Operações Especiais 
(POE), patrulhava a 
área do Bairro Santa 
Marta, quando avistou 
um indivíduo, que já 
havia denúncias que 
estava comercializan-
do drogas, na Rua da 
Igreja. No momento 
do avistamento, o jo-
vem estava entregando 
uma porção de maco-
nha para outro indiví-
duo em um veículo.

Ao ver a viatura, 

no momento da abor-
dagem, o traficante de 
19 anos tentou se des-
fazer da droga, porém 
não teve êxito. O con-
dutor do carro de 42 
anos, confirmou que 
havia pago pela porção 
de maconha, inclusi-
ve já havia entregue o 
dinheiro para autor. A 
droga descartada foi 
recuperada e apreen-
dida.

O traficante foi 
preso em flagrante e 
encaminhado ao presí-
dio de Canela.
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Colisão envolve
três veículos na
João Pessoa, em

Canela
Uma colisão, por 

volta das 9h30min desta 
segunda (9), acabou en-
volvendo três veículos, 
um deles da Prefeitura 
Municipal de Canela.

O acidente aconte-
ceu metros antes da es-
quina com a Rua Basílio 
Travi, que está sendo 
asfaltada e possui gran-
de movimentação de 
máquinas e caminhões. 
Uma destas máquinas 
estava manobrando 
sobre a pista da João 
Pessoa, causando uma 

abrupta parada no trân-
sito e, consequentente, 
o engarrafamento, que 
envolveu, além da Fiat 
Strada, placas IZL 3E78, 
da Prefeitura, o VW Gol, 
placas IZB 3I48, da em-
presa Geral Transpor-
tes, e o VW Gol, placas 
IKS 7827 de Canela, 
pertencente a um par-
ticular.

O trânsito ficou em 
meia pista até a retirada 
dos veículos, causando 
lentidão no local. Nin-
guém ficou ferido.
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Ofício SMGPG/DLC n.º 438/2019

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, 
informa a publicação dos seguintes editais:
EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 25/2019 
– Registro de preços para aquisição de Tubos de Concreto e 
Artefatos de Concreto.
EDITAL DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 27/2019 
– Registro de preços para aquisição de materiais para manu-
tenção das vias públicas do Município de Canela RS.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 28/2019 – Aquisição de DA-
TACENTER para atender as demandas de monitoramento e 
sistema de gerenciamento para as redes de iluminação públi-
ca.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 18/2019 – Contratação de 
empresa para substituição de esquadrias, reparos de revesti-
mentos e repintura da edificação que abriga a EMEIEF Cônego 
João Marquesi.
Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, in-
formações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações 
e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através 
do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do  e-mail lici-
tacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 12 de dezembro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

BM forma 305 alunos no 
PROERD em Canela

“NOSSA GURIZADA ORIENTADA PARA A VIDA”

Na noite de terça 
(10), a Brigada Militar 
de Canela realizou a 
formatura do PROERD 
(Programa Educacional 
de Resistência às Dro-
gas e a Violência). As 
aulas foram ministra-
das pela Tenente Dalsin 
e pelo Soldado Jeferson. 
Ao todo 15 turmas dos 
5° ano, de onze escolas, 
formando 305 alunos 
que afirmaram perante 
a comunidade o com-
promisso de dizer não 
as drogas. 

A solenidade ocor-
reu no Multipalco da 
praça João Corrêa, com 
a presença de autori-
dade municipais, fa-
miliares dos alunos e 
a Orquestra da Escola 
Neuza Mari Pacheco.

A Brigada Militar de 
Canela em 2019 formou, 
nos dois semestres, 705 
crianças no PROERD.

Em 2019, 1897 
alunos formados no 
PROERD

Na área de ação do 
1º Batalhão de Policia-
mento em Áreas Tu-
rísticas (1ºBPAT), sete 
municípios realizam o 
PROERD. Somente no 
ano de 2019, contan-
do os dois semestres, 
1897 alunos passaram 
pelo projeto realizado 
nas escolas pela Briga-
da Militar. Além dos 31 
adultos que participa-
ram da primeira edição 
do PROERD Pais, que 
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aconteceu esse ano em 
Gramado.

Como relatado aci-
ma, Canela formou 705. 
Em Gramado foram 
330, Nova Petrópolis 
231, Igrejinha, 431, Ja-
quirana 75, Três Coroas 
65 e Santa Maria do 
Herval 60 alunos.

Novos instrutores 
Para 2020 haverá 

reforço de Policiais Mi-
litares para o PROERD. 
Na última semana (dia 
06/12), dois soldados 
do 1º BPAT concluí-
ram o curso de Curso 
de Formação de Ins-
trutores do PROERD, 

que aconteceu em Far-
roupilha, e estão aptos 
a ministrar as aulas 
do programa nos seus 
municípios: da Brigada 
Militar de Nova Petró-
polis a Soldado Cristia-
ne e da Brigada Militar 
de Jaquirana o Soldado 
Bordin.

Bugio morre atropelado na João Pessoa
Um bugio foi en-

contrado morto no 
canteiro central da Rua 
João Pessoa, em Canela. 
Segundo populares, ele 
veio da direção da Rua 
Severino Travi, atraves-
sando a rodovia, nesta 
quarta (11).

Vizinhos relataram 
que o animal teria sido 
atropelado por um ca-
minhão, vindo a morrer 
no canteiro central.

A presença de bu-

gios na zona urbana de 
Canela tem sido cada 
vez mais frequente, es-
pecialmente em bairros 
mais afastados, como o 
Alpes Verdes, e na zona 
rural, porém, este atro-
pelamento aconteceu 
na divisa com o centro e 
o bairro Canelinha.

A Patram, da Bri-
gada Militar recolheu o 
animal. Ele será enca-
minhado à Secretaria 
de Meio Ambiente de 
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Na tarde de ter-
ça (10), por volta da 
14h50min, a Brigada 
Militar de Canela foi 
acionada na Rua Lau-
ra Montenegro, Bairro 
Eugênio Ferreira, onde 
uma mulher relatou 
que seu filho estava lhe 
ameaçando para que 
desse dinheiro no in-
tuito de pagar dívidas 
referentes ao consumo 
de drogas. Conforme 
a mãe, o jovem estava 
muito exaltado e que-
brando a mobília da 
casa, ainda disse que 

se ela não desse atearia 
fogo na casa. 

A guarnição foi ao 
local onde o menor de 
17 anos foi contido e 
apresentado na dele-
gacia para registro. O 
infrator possui vários 
antecedentes por fur-
tos, posse e tráficos de 
drogas. No último dia 4, 
o mesmo adolescente, 
em companhia de ou-
tros dois adolescente, 
foram apreendidos pela 
BM pela posse de um 
revólver 38, neste mes-
mo endereço.

Canela. A ideia é ave-
riguar se o animal não 

estava portando nenhu-
ma doença.

BM Canela
apreende menor
que ameaçou a
mãe e de atear

fogo na casa

O mesmo adolescente, em companhia de
outros dois adolescente, foram apreendidos

pela BM pela posse de um revólver 38
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Polícia Civil investiga falsificação
de documentos para recebimento

de recursos da educação em Canela
VERBAS SÃO DO PDDE – PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA DO GOVERNO FEDERAL

A P o l í c i a 
Civil de 
C a n e l a 
investiga 

o mau uso de dinheiro 
da educação e falsifi-
cação de documentos. 
O esquema foi denun-
ciado por uma das em-
presas da região que 
teve seus documentos 
falsificados em uma to-
mada de preços para 
aquisição de materiais 
de expediente para uma 
escola de Canela.

As investigações 
estão sob responsabi-
lidade do Cartório de 
Combate à Corrupção, 
aos Crimes contra a Ad-
ministração Pública e à 
Lavagem de Dinheiro 
da Delegacia de Polícia 
de Canela, que está ave-
riguando o tempo em 
que a prática vem sen-
do desenvolvida, apesar 
de já saber que é há um 
longo tempo.

As transações eram 
frequentes, no valor 
médio de R$ 1 mil a R$ 
2mil, ou mais, em al-
guns casos, já tendo 
sido comprovadas em, 
pelo menos, oito esco-
las. A Polícia Civil ago-
ra quer saber o tempo 
exato em que o golpe 
acontecia, qual o valor 
total das transações, em 
quais escolas acontece-
ram e quem são os res-
ponsáveis.

Entenda o caso
O caso foi desco-

berto após a visita de 
uma diretora de escola 
municipal a um bazar 
de Canela. Ao ver o pre-
ço de alguns produtos, 
ela disse aos proprietá-
rios que estaria barato 
e se surpreendeu que 
eles ainda não haviam 
vencido uma tomada de 
preços.

Os comerciantes 
afirmaram nunca terem 
sido procurados para tal 
concorrência e pediram 
para ver suas supostas 
propostas. Ao verem 
orçamentos em nome 
de sua empresa, perce-
beram que os mesmos, 
incluindo carimbos e 
assinaturas, eram fal-
sos e procuraram a DP 
de Canela para registrar 
ocorrência.

A diretora, que pas-
sou a colaborar com 
a investigação, alegou 
que quando recebeu 
a direção da escola, as 
compras com recursos 
do PDDE já eram rea-
lizadas desta forma e 
quando assumiu a dire-
ção já havia um crédito 
no bazar da gestão an-
terior e achou que or-
çamentos eram legais, 
pois as gestões anterio-
res e outras diretoras 
também faziam desta 
forma.

Segundo ela, há 

muito tempo, o bazar 
procurou as escolas, 
oferecendo-se para rea-
lizar os três orçamen-
tos necessários para as 
compras, facilitando o 
trabalho. Não por aca-
so, a mesma empresa 
que fornecia os orça-
mentos, vencia todas as 
tomadas de preço, pas-
sando o modo de operar 
de um gestor para ou-
tro, ao longo de muitos 
anos.

Inquérito
em andamento
O delegado de Ca-

nela, Vladimir Medei-
ros, informou que existe 
um inquérito em anda-
mento, inclusive com 
outivas de testemunhas 
já realizadas e cumpri-
dos mandatos de busca 
e apreensão.

As investigações 
realizadas até o mo-
mento confirmam que 
existiu a falsificação de 
orçamentos para  uti-
lização de recursos do 
PPDE em várias escolas 
da cidade.

O nome dos envol-
vidos não foi divulgado 
para não atrapalhar as 
investigações.

Programa Dinheiro 
Direto na Escola
Criado em 1995, o 

Programa Dinheiro Di-
reto na Escola (PDDE) 
tem por finalidade pres-
tar assistência financei-
ra para as escolas, em 
caráter suplementar, a 
fim de contribuir para 
manutenção e melhoria 
da infraestrutura física 
e pedagógica, com con-
sequente elevação do 
desempenho escolar. 
Também visa fortalecer 
a participação social e a 
autogestão escolar.

A escola recebe um 
cartão magnético para 
pagamento das despe-
sas de material perma-
nente ou de consumo 
necessários. O recurso é 

Cartão disponibiliza recursos do Governo Federal

Valores podem chegar a meio milhão de reais

gerido por cada escola, 
o dinheiro vai para uma 

conta em nome do CPM 
e o cartão é emitido em 

nome do presidente do 
CPM.

O Secretário Municipal de 
Educação, Esporte e Lazer, Gil-
berto Tegner, disse à reportagem 
da Folha que estes recursos não 
passam pela Secretaria Municipal 
de Educação.

“A decisão, a gestão é toda 
do CPM de cada escola. A SMEEL 
deseja que tudo seja esclarecido e 
confia de uma forma muito cla-
ra no trabalho de Polícia Civil de 

Canela. Queremos que tudo seja 
apurado e que, se por ventura, al-
guém cometeu irregularidades ou 
crimes, que arquem com as con-
sequências”, disse Tolão. “Temos 
também total confiança no tra-
balho de nossos diretores, porém, 
manteremos nossa posição de neu-
tralidade, pois não recebemos nem 
somos responsáveis por gerir este 
recurso”.

O que diz a SMEEL
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O certo é certo e ponto

Presépio?

Qualquer palavra que se fale 
contra a desobrigação de cumprir a 
lei pelo projeto da Havan, gera uma 
saraivada de reclamações nas redes 
sociais.

Gente, o termo para a liberação 
de cumprimentos de regras pelo pro-
jeto da Havan é este, desobrigação, 
justamente de quem tem a maior 
condição de cumprir, desde pro-
� ssionais quali� cados até recursos 
� nanceiros para isso.

Na minha singela opinião, a 
vinda da Havan não vai quebrar o 
comércio local, como alguns gos-
tariam, e também não vai gerar a 
in� nidade de empregos que outros 

pregam.
Os 

argumentos, apesar de verdadeiros, 
não tem este peso todo na balança. 
Nenhum, escrevo agora em caixa 
alta: NENHUM turista vai deixar de 
vir à Canela porque aqui não tem 
uma Havan.

Sem a Havan, nossa Catedral vai 
continuar linda, a água vai continuar 
jorrando no Caracol, nosso Natal 
seguirá sendo um dos melhores do 
país…

Mas, a abertura de brechas e 
concessões, este abrirá uma ferida 
que poderá ser seguida por cada vez 
mais e mais empresários.

Não falta emprego em Canela
Temos cerca de 550 empresas 

ativas no comércio de Canela, que 
geram em torno de 1800 empregos 
formais. Um número 12 vezes maior 
que as pretensos 150 vagas que a 
Havan pretende abrir.

Isso sem contar os empregos da 
hotelaria e da gastronomia.

Fale com qualquer empresário 
canelense e pergunte se ele não teria 
pelo menos uma vaga para contrata-
ção imediata, caso houvesse mão de 
obra quali� cada para preenchê-la. A 
resposta será sim.

O que falta em Canela não é 
emprego, o que falta por aqui é mão 
de obra quali� cada.

Se o poder público estivesse, 
assim, tão empenhado em resolver 

o problema do emprego na cidade, 
teria um estudo apontando as áreas 
com mais necessidade de mão de 
obra e um programa para quali� -
cação nestas áreas, apoiando assim 
a comunidade e as empresas aqui 
instaladas, que há tempos geram 
emprego, renda e tributos na cidade.

A pauta da Havan é populista 
e tenho certeza que o projeto de 
lei será aprovado sem traumas na 
segunda (16), cheio de concessões, 
porque os vereadores vão � car com 
medinho de perder votos.

Mesmo com tudo isso, continua-
rei defendendo que o que é certo é 
certo e ponto.

O que vale para um, vale para 
todos.

Matrícula e portaria
Defender a Havan é fácil, tá na 

moda… Difícil é combater as áreas 
invadidas, por exemplo, com relatos 
de que lá estão com autorização do 
seu “fulano”, nome com número de 
matrícula e portaria na Prefeitura 

de Canela, lotado em cargo com alta 
remuneração.

Este é apenas um dos problemas 
que, se enfrentados com coragem e 
competência, mudariam REALMEN-
TE a realidade de Canela.

HCC e o Raio-X
“Eternidades da semana”, a frase de Gessinger na música O Papa é Pop 

(já falei de Engenheiros aqui na coluna?), descreve bem como a coisa vai por 
aqui.

A grande briga da semana é o Raio X do HCC, mas, com o perdão do 
trocadilho, se � zermos um raio x nesta questão, veremos que a disputa é 
consequência e não a causa da doença de nosso hospital.

Quanto mais se fecha o foco sobre a casa de saúde, se percebe que muda 
a forma, mas o objetivo é o mesmo, lucrar dividendos políticos com ela.

Enquanto isso a comunidade assiste a briga pra mostrar quem tem o 
“pinto maior”, utilizando um serviço mau prestado e que pode custar vidas.

E como diria Raul, quando acabar, o maluco sou eu.

Não, é
votação!

Natal da Criança em
Canela é neste sábado

Na última terça 
(10), dois dos organi-
zadores do Natal da 
Criança em Canela, 
Davenir Melo e Jaque 
Amado, estiveram na 
redação da Folha, fa-
lando sobre o projeto 
que terá distribuição de 
doces, lanches e brin-
des para a comunidade 
canelense.

Os organizadores, 
nesta reta � nal, bus-
cam doações de balas e 
pirulitos. Doações po-
dem ser encaminhadas 
pelo fone/whats (54) 
98126-3554.

A festa acontece 
neste sábado (14), no 
Centro Social Padre 
Franco, a partir das 
15h, com a chegada do 
Papai Noel, no bairro 
Santa Marta.

FOTO: FRANCISCO ROCHA
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Prefeitura de Ca-
nela e Corsan oficiali-
zaram, nesta semana, 
acordo para a instala-
ção de quatro novas 
estações de tratamen-
to de esgoto na cidade, 
desta forma, ambas 
instituições podem dar 

andamento ao proces-
so que pretende sanear 
25% do problema de 
tratamento do esgoto 
sanitário na cidade.

As ETEs serão ins-
taladas nos bairros 
Chacrão e São Luiz, 
em substituição das 

estruturas já existentes 
que não funcionam há 
muito tempo, além do 
bairro Vila Miná e do 
Parque do Lago, esta 
última pretende dimi-
nuir a poluição no lago 
do Loteamento Cen-
tral.

Assinado convênio 
para novas ETEs

Nas duas últimas semanas de dezembro, a Folha de Canela terá 
sua circulação adiantada, em razão dos feriados de Natal e Ano Novo.

Desta forma, as três últimas edições impressas do ano terão cir-
culação nos dias 20 (sexta), 24 (terça) e 31 (terça), de dezembro de 
2019.

ATENÇÃO LEITOR


