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PROJETO DA HAVAN
DEVE SER VOTADO
HOJE, EM SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA

Vereadores se reúnem para apreciação deste e
outros projetos, na tarde desta sexta-feira. PÁGINA 5

POLÍCIA CIVIL ENFRENTA 
INVASÕES E PRENDE MAIS 

DOIS ACUSADOS DE VENDA 
DE TERRENOS IRREGULARES 

EM CANELA. PÁGINA 21

FUNCIONÁRIA DA CIVIL
QUE PERDEU TUDO EM
INCÊNDIO COMEMORA
NOVA CASA. PÁGINA 22

ELVIS CELEBRATION
É ATRAÇÃO NESTE

SÁBADO NO SONHO
DE NATAL. PÁGINA 10
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IPVA-2020
O IPVA 2020 (Im-

posto sobre a Pro-
priedade de Veículos 
Automotores) está dis-
ponível para pagamen-
to desde 17 de dezem-
bro. Os contribuintes 
que optarem pela qui-
tação antecipada tem 
como data-limite o dia 
30 deste mês e os des-
contos poderão alcan-
çar até 24,92% sobre o 
valor do imposto.

Neste período, o 
motorista terá redução 
de 3% no total do tribu-
to e poderá se valer ain-
da do valor da Unidade 
de Padrão Fiscal (UPF
-RS) nos patamares de 
2019. Na virada do ano, 
há atualização do valor, 
estimada em 3,35%.

Quem não � zer a 
quitação antecipada 
também pode ter des-
contos no parcelamen-
to do imposto. Para 
isso, o proprietário do 
veículo precisa pagar a 
primeira parcela até 31 
de janeiro. As próximas 
duas serão em feverei-
ro, até o dia 28, e março, 
até o dia 31. Os descon-
tos são de 3% para a pri-
meira parcela, 2% para 
a segunda e 1% para a 
terceira.

Outra opção é pa-
gar a totalidade do 
imposto até a data de 
vencimento por placas 
no mês de abril, porém 

sem descontos.
Para o calendário 

do próximo ano, o IPVA 
terá redução média de 
2,4% para os mais de 
3,7 milhões de veículos 
sujeitos à incidência do 
IPVA. A expectativa da 
Secretaria da Fazenda 
é arrecadar R$ 3,1 bi-
lhões com o IPVA 2020, 
valor que, após as devi-
das destinações cons-
titucionais, é repartido 
automaticamente: 50% 
para o Estado e 50% 
para o município do 
licenciamento do veí-
culo. Pelas estimativas 
da Receita Estadual, o 
período de pagamen-
to antecipado deve re-
presentar arrecadação 
bruta de cerca de R$ 850 
milhões.

Para obter o des-
conto máximo do IPVA, 
o contribuinte precisa 
levar em conta também 
as vantagens do Bom 
Motorista e do Bom Ci-
dadão.

 Os condutores que 
não receberam multas 
nos últimos três anos 
terão dedução de 15% 
no valor do tributo. Para 
quem não foi multado 
há dois anos, o índice 
é de 10%, e para quem 
� cou um ano sem infra-
ções, o abatimento é de 
5%.

O desconto do Bom 
Cidadão, por sua vez, 

dará aos proprietários 
de veículos inscritos no 
programa Nota Fiscal 
Gaúcha desconto de 
5% para os que acumu-
laram no mínimo 150 
notas � scais com CPF, 
3% para os que tiveram 
entre 100 e 149 notas e 
1% para quem acumu-
lou entre 51 e 99 notas.

Ambos os descon-
tos podem ser acumu-

lados e são válidos ape-
nas para pagamentos 
de IPVA antecipados ou 
em dia, ou seja, confor-
me o calendário de ven-
cimento por placas.

Nos casos em que o 
veículo estiver em nome 
de empresas (pessoa ju-
rídica), o desconto má-
ximo para a quitação 
até o dia 30 de dezem-
bro será de 6,14%.

Base de cálculo e alíquotas.
A frota total de veí-

culos no Rio Grande do 
Sul é de 6,9 milhões. 
Desses, 3.762.727 veícu-
los (54%) estão sujeitos 
à incidência do IPVA e 
3.155.128 (46%) isentos 
(veículos com mais de 
20 anos, valor inferior a 
4 UPFs, veículo o� cial, 
pessoa com de� ciência, 
táxi, ônibus, transporte 
escolar e de instituições 
entre outros).

Para de� nir o valor 
do tributo, é utilizado 
como base de cálculo o 
preço médio de merca-

do. Para veículos novos, 
vale como referência o 
preço da nota � scal. Em 
média, o valor do im-
posto terá uma redução 
estimada em 2,4% no 
ano de 2020 (deprecia-
ção da frota).

As alíquotas do 
IPVA 2020 não tiveram 
alterações, sendo de 
3% para automóveis de 
passeio e camionetes, 
2% para motocicletas 
e 1% para caminhões, 
ônibus, micro-ônibus, 
automóveis e camione-
tes para locação.

Calendário vai até abril.
Os contribuintes 

que optarem por não 
pagar o IPVA 2020 ante-
cipadamente (quitação 
até 30 de dezembro ou 
parcelamento em três 
vezes) terão o calen-

dário limite para paga-
mento no mês de abril, 
conforme o � nal da pla-
ca dos veículos, confor-
me grá� co VENCIMEN-
TO CONFORME FINAL 
DA PLACA.

Atraso de pagamento
e penalidades.

O contribuinte que 
não pagar o tributo em 
dia, além de perder os 
descontos, terá multa 
de 0,334% ao dia sobre 
o valor do imposto não 
pago, até o limite de 
20%. Depois de 60 dias 
em atraso, o débito terá 
acréscimo de 5% e será 
inscrito em dívida ativa, 
com o contribuinte cor-
rendo o risco de ter seu 

nome lançado em servi-
ços de proteção ao cré-
dito, sofrer protesto no 
cartório da sua cidade 
e processo de cobrança 
judicial. Além disso, ca-
sos  ̈agrados nas blitz, 
os proprietários em si-
tuação irregular pode-
rão arcar com custos 
de multa, serviços de 
guincho e depósito do 
DETRAN.

Desconto do
Bom Motorista
Os descontos para 

bons motoristas variam 
conforme o período 
sem infrações come-
tidas no trânsito. Para 
os condutores que não 
tiveram registro de in-
frações nos sistemas de 
informações do Estado 
no período entre 1º de 
novembro de 2016 a 31 
de outubro de 2019 (três 
anos), a redução será 
de 15%. Quem não teve 
multa depois de 1º de 
novembro de 2017, re-
cebe desconto de 10% 
(dois anos) e, depois de 
1º de novembro de 2018 
(um ano), tem direito a 
um benefício de 5%. De 
toda a frota tributável, 
45,8% terão descontos, 
sendo 921 mil veículos 
com direito a 15% de 

redução no tributo por 
apresentarem três anos 
sem infrações de trân-
sito.

Desconto do
Bom Cidadão
Também em três 

faixas, a redução no va-
lor do IPVA pelo Bom 
Cidadão resulta da 
participação do contri-
buinte (pessoa física) 
no programa da Nota 
Fiscal Gaúcha (NFG). 
O desconto máximo de 
5% será para quem tiver 
150 notas ou mais, de 
3% para quem tiver en-
tre 100 a 149 notas e de 
1% para o contribuinte 
entre 51 a 99 documen-
tos � scais devidamente 
registrados. Ao todo, 
14,7% (552.667) da frota 
terão direito ao benefí-
cio.
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PÓS-GRADUAÇÃO
Inscrições:
https://www.ucs.br/site/portallato/

Especialização em Gestão Financeira
Aplicada
Início das aulas: 11 de março de 2020
Horário: quartas e quintas, das 19h30min às 
22h30min
Inscrições até o dia 04 de março de 2020

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

Prefeitos e representantes
de cidades da Serra

assinam intenções para 
Trem Regional

Pensando sobre no-
vos modos de transpor-
te e logística para a Serra 
Gaúcha, prefeitos e re-
presentantes de cidades 
envolvidas realizaram 
um ato de intenções a 
fim de implementar um 
trem regional na Serra 
Gaúcha.

O protocolo de in-
tenções foi assinado 
em 10 de dezembro, na 
Prefeitura de Canela, e 
contou com a presença 
de Claiton Gonçalves, 
prefeito de Farroupilha 
e presidente do Comitê 
do Trem da Serra Gaú-
cha; Constantino Orso-
lim, prefeito de Canela; 
secretário adjunto de 
Obras, Germano Jun-
ges e representantes de 
Bento Gonçalves, Cam-
bará do Sul, Nova Petró-
polis, Vacaria e Grama-
do.

Os presentes con-
cordaram que as rodo-
vias foram pensadas 
para um momento mui-
to anterior ao do estágio 
atual, e hoje muitas de-
las acabam impedindo a 
mobilidade das pessoas. 
Por isso, o protocolo de 
intenções prevê a cons-
tituição do consórcio 
público que tem como 
finalidade a implanta-
ção de novos modais 
de transporte público 
e turístico, formando o 
roteiro Trem Serra Gaú-
cha. Dentre os objetivos 

está o interesse comum 
na promoção e incen-
tivo ao turismo como 
fator de crescimento e 
desenvolvimento social 
e econômico da região; 
a importância da conju-
gação de esforços entre 
os Municípios em prol 
do desenvolvimento da 
região e a implantação 
de um roteiro turístico 
interligando-os.

A ferrovia que uni-
rá a Serra Gaúcha num 
grande consórcio de 
cidades com um capi-
tal e investimento es-
trangeiro, deverá passar 
primeiramente pelas 
câmaras de vereado-
res dos municípios que 
estiverem de acordo e, 
com isso, inicia-se um 
marco histórico de mo-
bilidade. Claiton Gon-
çalves prefeito de Far-
roupilha e presidente 
do comitê ressaltou que 
por meio da reunião 
“estivemos iniciando o 

FOTO: MÁRCIO CAVALLI

EXTRATO DE EDITAL 
EXTRATO DO EDITAL 76/2019, DO CONTRATO

TEMPORÁRIO A FUNÇÃO PÚBLICA DE
MOTORISTA, 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 76/2019, ficam publicadas 
as notas da Prova Prática para a função pública de Mo-
torista. A nota mínima exigida é 25 pontos nesta fase. O 
prazo de recurso sobre as notas será nos dias 23/12/2019 
(das 8h às 11h e das 13h às 16h30min), 24/12/2019 (das 
8h às 11h) e 26/12/2019 (das 13h às 16h30min) a ser apre-
sentado junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, na 
sede da Prefeitura, na Rua Dona Carlinda, nº 455, Centro.

Canela, 20 de dezembro de 2019.

Luciano Nascimento de Melo • Secretário
Municipal de Governança, Planejamento e Gestão

processo, de reacendi-
mento das ferrovias, um 
primeiro movimento 
que deverá construir a 
formação, logo adiante, 
do consórcio serra gaú-
cha de mobilidade em 
razão da necessidade 
das nossas ferrovias”.

O roteiro integra os 

municípios de Farrou-
pilha, Bento Gonçalves, 
Cambará do Sul, Carlos 
Barbosa, Caxias do Sul, 
Garibaldi, Jaquirana, 
São Francisco de Paula, 
São José dos Ausentes, 
Bom Jesus, Nova Petró-
polis, Vacaria, Gramado 
e Canela.

PROCESSO SELETIVO
CONTÍNUO  

É assim que se entra na UCS agora:
Processo Seletivo Contínuo!
O candidato poderá ingressar aproveitando a 
nota do ENEM ou a nota dos vestibulares anteri-
ores da UCS.
Outra opção é a realização de uma prova de 
redação, que ocorre nos dias 16 de janeiro, 30 de 
janeiro, 20 de fevereiro, 13 de março e 17 de abril 
de 2020.
Além dos bacharelados em Direito, Nutrição, 
Administração e Ciências Contábeis, a UCS 
Hortênsias oferece cursos superiores de tecno-
logia (graduação de curta duração) em Even-
tos, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão de 
Recursos Humanos, Hotelaria, Gestão Financeira 
e Marketing.

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
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Justiça eleitoral
lança campanha para

recadastramento
biométrico

A Justiça Eleitoral promoveu na 
tarde desta quinta (19), o lançamento 
da campanha “A importância do re-
cadastramento biométrico - Eleições 
2020”, na Câmara de Vereadores, 
com a presença da Presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral do Rio Gran-
de do Sul, Desembargadora Marilene 
Bonzanini.

No evento, a desembargado-
ra falou que, na cidade, apenas 60% 
dos eleitores já realizaram o cadas-
tramento com biometria. Os que não 
realizarem o procedimento, podem 
ter os títulos cancelados.

“Em cidades maiores, foram re-
gistradas filas quilométricas, que-
remos evitar que isso aconteça em 
Canela”, disse Bonzanini, por isso, o 
Cartório Eleitoral vai oferecer plan-
tões e mutirões, mas é preciso que o 
eleitor procure fazer a atualização de 
seu cadastro.

Simone Ribeiro Chalela, Juíza 
Eleitoral de Canela, falou que, além 
de não poder votar, o que já é um 
grande prejuízo à cidadania, o elei-
tor que não tiver seu cadastro regular 

corre o risco de não conseguir passa-
porte, pode implicar em não ter ma-
trícula em escolas públicas, além de 
uma série de transtornos.

Após, foi realizada uma explana-
ção sobre a segurança da urna eletrô-
nica.

Os detalhes de como e onde 
acontecerão as ações especiais para o 
recadastramento biométrico do elei-
tor em Canela serão divulgados na 
próxima edição, mas você pode pro-
curar o Cartório Eleitoral e agendar 
um horário para realizar o procedi-
mento.

FOTO: FRANCISCO ROCHA

Projeto da Havan deve
ser votado hoje, em

sessão extraordinária
Após o erro de envio do projeto 

da Havan para a Câmara de vereado-
res, os vereadores devem analisar o 
pedido da Prefeitura para que a cons-
trução seja considerada “projeto es-
pecial” e assim ficar desobrigada de 
cumprir algumas exigências do Plano 
Diretor de Canela.

A grande questão segue sendo 
o tamanho da réplica da Estátua da 
Liberdade, símbolo da rede de lojas, 
que ultrapassa nove metros o limite 

legal.
O projeto enviado à Câmara, pre-

vê praça de alimentação e cinema, 
dentro da Havan.

Além deste projeto, os vereado-
res ainda analisam uma concessão 
especial para ampliação da Daupper, 
que prevê 17 empregos diretos e 55 
indiretos em 2020, passando para 51 
diretos e 155 indiretos em 2021.

A sessão extraordinária acontece 
nesta sexta (20), a partir das 16h.
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Confira o funcionamento dos serviços
públicos no período de Fim de Ano

CANELA • A Prefeitura 
de Canela informa como fi-
carão os atendimentos e ser-
viços durante o período de 
festividades de final de ano. 
Além do recesso nos feriados, 
25/12 e 01/01, também have-
rá alteração de horário no ex-
pediente do Paço Municipal, 
onde estão as Secretarias de 
Fazenda, Governança e Meio 
Ambiente e das Secretarias 
de Assistência Social, Obras, 
Educação e Turismo nos dias 
24, 26, e 31 de dezembro.

Confira como será
o atendimento:
23/12 – Normal
24/12 – expediente exter-

no das 8h às 11h
25/12 – fechado
26/12 - expediente exter-

no das 13h30 às 16h30

27/12 – Normal
30/12 – Normal
31/12 - expediente exter-

no das 8h às 11h
1/1, 2/1 e 3/1 – fechado
Os serviços voltam ao 

normal na segunda-feira 6/1.

SAÚDE COM
ATENDIMENTO
 DIFERENCIADO
As celebrações de final 

de ano também trarão alte-
rações no funcionamento 
da Secretara Municipal de 
Saúde e das unidades bási-
cas. Nos dias 24 e 31, todas 
as repartições ligadas à pasta 
funcionarão das 8h às 11h30, 
com fechamento à tarde. Po-
rém, o expediente será nor-
mal nos dias 23, 26, 27 e 30 de 
dezembro, e nos dias 2 e 3 de 
janeiro de 2020.

COLETA DE LIXO
A empresa Serra e Mar, 

responsável pelo recolhi-
mento de lixo, comunica 
que não haverá mudança 
na coleta no município, dias 
25/12 e 1º/1, o serviço será 
realizado normalmente.

GRAMADO • O prédio 
administrativo da Prefeitura 
de Gramado estará fechado 
nos dias 23, 24, 26, 27, 30 e 
31 de dezembro, nos termos 
do Decreto nº 136/2019, que 
dispõe sobre ponto facul-
tativo no período do Natal 
e Ano-Novo. As horas dos 
servidores, de todas as áreas 
administrativas relaciona-
das no decreto, foram ante-
cipadamente compensadas 
em jornadas de trabalho 
prestadas aos sábados.

Os demais serviços tam-

bém terão horário especial 
que estão publicados na 
página da Prefeitura de Gra-
mado na internet. O expe-
diente normal na Prefeitura 
de Gramado será retomado 
no dia 2 de janeiro de 2020, 
das 8h às 11h30 e das 13h30 
às 17h30 – Avenida das Hor-
tênsias, 2029. Telefone 54 
3286 0200.

RECOLHIMENTO
DO LIXO
Serviço de recolhimento 

do lixo será normal. Recla-
mação: 54  99671.6471 e 54 
99609.1918.

EMERGÊNCIA
AMBIENTAL
Denúncia:
54 996 091 918.
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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.

Mundo a Vapor celebra
28 anos neste sábado

Neste sábado (21), o Mundo a Vapor 
completa 28 anos e terá diversas atrações 
festivas. Às 11 h, Peppe – o anfitrião do 
parque, recebe o sr. Multiarte (persona-
gem da D´Arte). Juntos eles farão a distri-
buição de balões e quepes aos visitantes, 
marcando o início da festa. À tarde, às 
14h, será a vez da Trupe de Natal, uma 
das atrações do Natal Luz de Gramado, 
desembarcar para sua apresentação e o 
momento mais esperado do dia, o “Para-
béns a você”.

À tarde, às 15h, O Mundo a Vapor 
receberá uma visita ilustre: o Papai Noel 
e a Mamãe Noela do Sonho de Natal de 
Canela. E para completar a programa-
ção, uma Bandinha de Natal vai animar 
a festa. Quem visitar o Mundo a Vapor 
nesse dia também vai conhecer em pri-
meira mão a mais nova atração ao ar li-
vre que será inaugurada em breve.
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A Prefeitura de Ca-
nela lança nesta sexta 
(20), o edital de con-
cessão para definir o 
investidor que poderá 
usufruir da área das 
ruínas do antigo cas-
sino, que terá como 
contrapartida cons-
truir o novo hospital 
que ficará na avenida 
Cônego João Marchesi 
– entrada do bairro Ca-
nelinha.

De acordo com o 
prefeito Constantino 
Orsolin, houve demo-
ra no anúncio do edital 
pelo fato da exigência 
de um projeto básico, 
entregue na tarde de 
sexta (13), elaborado 
pelo arquiteto André 

Carlos Lorenz
O projeto contem-

pla área construída de 
5.623,11 m² e segue 
normas e técnicas para 
estabelecimentos do 
gênero, com pronto 
atendimento, centro 
de imagem, CTI (Cen-

tro de Tratamento In-
tensivo) para pacientes 
adultos; bloco cirúr-
gico, Centro de Parto 
Normal, almoxarifado 
e outros compartimen-
tos técnicos, além de 64 
leitos para internação e 
espaços com jardim.

Esta é terceira eta-
pa para o projeto. A 
primeira foi a realiza-
ção de audiências pú-
blicas e a segunda foi 
a elaboração de um 
projeto de lei para pos-
terior aprovação pela 
Câmara Municipal.

Edital para novo hospital de
Canela será lançado nesta sexta

Arquiteto
Lorenz,
secretário de 
Saúde Vilmar 
Santos, prefeito 
Constantino
Orsolin e secretá-
rio de Governan-
ça, Planejamento 
e Gestão Luciano 
Melo em análise 
do estudo
preliminar

FOTO: MÁRCIO CAVALLI
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Aluno de projeto social de Canela
será protagonista de espetáculo

de Natal no Mineirinho
EDUARDO SOUZA VERAS TEM AULAS DE TÉCNICA VOCAL NA  ACADEMIA DE ARTE E CULTURA

E SERÁ PROTAGONISTA DO MAIOR ESPETÁCULO INDOOR DE NATAL DA AMÉRICA LATINA
O sonho de apren-

der a cantar tomou pro-
porções continentais 
para o pequeno Eduar-
do Souza Veras de ape-
nas 11 anos. O menino 
embarcou no último 
domingo de Canela, no 
Rio Grande do Sul, para 
Belo Horizonte onde 
será protagonista do 
maior espetáculo in-
door de Natal da Amé-
rica Latina.

Ele foi seleciona-
do para participar do 
show natalino “Uskoa - 
O sonho do Papai Noel” 
depois de ser revelado 
no projeto social Aca-
demia de Arte e Cultura 
que ensina diferentes 
modalidades artísticas 
de forma totalmente 
gratuita a crianças e 
adolescentes da rede 

municipal de Canela.
“Eu sempre gostei 

de cantar. Eu sempre vi-
brei com a música, me 
sinto muito bem quan-
do estou cantando, me 
dá uma alegria, eu es-
queço de tudo”, conta 
empolgado o garoto. 
Com o apoio da mãe 
Maria Auxiliadora de 
Souza Afonso, ele se 
prepara para cantar e 
atuar no ginásio Minei-
rinho para uma plateia 
de aproximadamen-
te dez mil pessoas por 
show (ao todo serão 
nove sessões em quatro 
dias). Para isso conta 
com preparação vocal, 
expressão corporal e 
atuação em uma rotina 
puxada nas últimas se-
manas. 

Por capricho do 

acaso, a estreia de 
Eduardo nos palcos em 
Minas Gerais já tem sua 
mística. A mãe é mi-
neira de Juiz de Fora e 
agora retorna ao estado 
de origem para ver o fi-
lho cantar em público 
pela primeira vez. Para 
o diretor da D’arte Mul-
tiarte, empresa criativa 
à frente do espetáculo 
e criadora da Acade-
mia de Arte e Cultura, 
Rodrigo Cadorin, a es-
colha do jovem cantor 
é mais um marco para 
o projeto. “O Eduardo 
tem um talento incrível 
e tenho certeza que este 
será o primeiro de mui-
tos trabalhos profissio-
nais dele”, avalia.

Desde 2012, outros 
jovens talentos tam-
bém foram garimpados 

Eduardo Souza Veras, 11 anos, é aluno da Academia de Arte e Cultura
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na iniciativa como o 
bailarino Márcio Mou-
ra, 16 anos, que já con-
quistou bolsas de estu-
do na Europa.

“Uskoa - O sonho 
do Papai Noel” estreia 
na sexta-feira, dia 20 
de dezembro, às 18h 
no Mineirinho em Belo 

Horizonte e tem novas 
sessões até o dia 23 de 
dezembro. 

Mas nada disso as-
susta Eduardo que terá 
a responsabilidade de 
interpretar ninguém 
menos que o Papai 
Noel criança. “Eu estou 
achando muito legal, 

eu amei essa notícia, eu 
estou muito, mas muito 
feliz”, vibra emociona-
do o pequeno que ga-
rante estar só “um pou-
quinho nervoso” com a 
estreia. A criação, pro-
dução e direção do mu-
sical é da empresa gaú-
cha D’arte Multiarte.
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Malbec é o Pinheiro Destaque do
Tannenbaumfest no 34º Natal Luz

Aconteceu na noite 
desta quarta-feira (18), 
a entrega do prêmio 
ao Pinheiro Destaque 
do Tannenbaumfest 
nestes 34 anos do Na-
tal Luz de Gramado. O 
Malbec Restaurante foi 
destacado como o pi-
nheiro mais bonito na 
avaliação do Júri. Isabel 
Cristina Bauer, diretora 
do Malbec, juntamente 
com a filha Maria An-
tônia e equipe de deco-
ração, receberam o tro-
féu Pinheiro de Cristal 
oferecido pela empresa 
Cristais de Gramado.

O Júri que avaliou 
os 55 pinheiros expos-
tos na Avenida Borges 
de Medeiros foi forma-
do por Ricardo Peccin 

FO
TO

: D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

/
S

A
N

D
R

O
 S

E
E

W
A

L
D

Prestes a finalizar última etapa,
Estação Campos de Canella já é uma 
das maiores empregadoras da cidade

COMPLEXO TURÍSTICO EM CANELA IRÁ ABRIGAR 42 LOJAS E EMPREGAR APROXIMADAMENTE 200 PESSOAS

Mais do que elevar 
a autoestima dos cane-
lenses, a Estação Cam-
pos de Canella também 
mexeu com a economia 
da cidade. Em conta-
gem regressiva para fi-
nalizar a última etapa 
das obras que entrega 
42 lojas no coração de 
Canela, o empreen-
dimento já é um dos 
maiores empregadores 
da região.

Até o momento, dez 
operações funcionam 
no complexo turístico 
totalizando pelo menos 
70 empregos indiretos. 
Somente em funções 
diretas, o empreendi-
mento já preencheu 90 
postos de trabalho, boa 
parte deles de morado-
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Presente desde o 

primeiro dia no cantei-
ro de obras, em 2017, 
a estudante de enge-
nharia Júlia Zarth, 20 
anos, é uma delas."Fa-
zer parte desse projeto é 
algo imensurável para 
mim. Desde pequena vi 
a estação abandonada, 
sendo invadida e des-
truída. Quando surgiu a 
oportunidade, de não só 
fazer uma revitalização, 
mas sim mudar o rumo 
da cidade em que nasci, 
foi gratificante demais. 
O turismo da cidade 
melhorou muito, mas 
minha felicidade mes-
mo é ver o olhar de cada 
morador que passa por 
aqui e assim vê a evolu-

ção de Canela e se sente 
acolhido aqui", analisa 
a estudante.

Com a abertura de 
novas operações pre-
vistas para até o fim do 
primeiro trimestre de 
2020, a expectativa é de 
que 200 pessoas sejam 
empregadas graças ao 
projeto.

"Além de ser uma 
das maiores emprega-
doras da cidade, é im-
portante destacar que 
os impostos recolhidos 
na Estação Campos de 
Canella ficam 100% em 
Canela", destaca Al-
fredo Schaffer, gerente 
administrativo do em-
preendimento. Muitas 
novas vagas de traba-
lho devem ser criadas 
nas próximas semanas, 
quando a última etapa 
do projeto, que inclui a 
inédita Rua Coberta de 
Canela, será finalizada e 
novas lojas irão abrir as 
portas.

Inaugurada em 31 
de janeiro deste ano, a 

Estação Campos de Ca-
nella é um bem-sucedi-
do exemplo do modelo 
conhecido como PPP, 
Parceria Público-Priva-
da, em que o poder pú-
blico e a iniciativa pri-
vada juntam forças para 
viabilizar projetos. No 
caso do complexo tu-
rístico que revitalizou a 

antiga estação férrea de 
Canela transformando 
o espaço histórico em 
um centro cultural, co-
mercial e gastronômi-
co, a incorporadora No-
valternativa ganhou a 
concessão da prefeitura 
municipal para explorar 
a área por 20 anos. Além 
de reunir marcas consa-

gradas da região como a 
Casa de Lanches da Ve-
lha Bruxa e a fábrica de 
chocolates Florybal, o 
mix de lojas contempla 
ainda novidades como 
o restaurante Casa do 
Pinóquio, de Santa Ca-
tarina, e a marca de 
joias artesanais Costa 
da Luz, de Santa Maria.

(representando o Con-
selho da Gramadotur), 
Carla Ferreira (do Con-
selho de Cultura), Ro-
meo Riegel (Membro da 
Academia Gramadense 
de Letras e Artes), Ênio 
Sartori (representante 

da comunidade) e a In-
fluencer, Paula Jaeger. A 
premiação foi entregue 
pela Diretora de Even-
tos da Gramadotur, Iara 
Sartori, e pela represen-
tante da Cristais de Gra-
mado, Jerry Molinete.

A decoração do 
Tannenbaumfest per-
manece na Avenida 
Borges de Medeiros até 
o dia 12 de janeiro de 
2020 quando encerra o 
34º Natal Luz de Gra-
mado.
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Elvis Celebration in Concert é
atração neste sábado no 32º

Sonho de Natal de Canela
O 32º Sonho de Natal de 

Canela traz mais um presente 
especial neste final de sema-
na. A lendária figura do galã 
Elvis Presley será lembrada 
em um show que acontecerá 
no Multipalco da praça João 
Corrêa, às 21h30, de sábado, 
(21). Quem subirá ao palco 
para o Elvis Celebration in 
Concert, será o empresário 
Fabiano Feltrin, eleito o me-
lhor cover de Elvis Presley da 
América do Sul, em concurso 
realizado no 2º The Sailor El-
vis Contest, em 2015.

O COMEÇO
Fabiano Feltrin é admi-

nistrador de empresas, atual 
presidente do Grupo Feltrin, 
que controla as marcas Fel-
trin do setor imobiliário, da 
Lisa Eventos e Entretenimen-
to, do Centro Comercial Fel-
trin Giuliatto, da rede Bob's 

na Serra Gaúcha, além da 
participação no Hard Rock 
Café Gramado (onde é sócio). 
A atuação como intérprete 
do cantor Elvis Presley é mais 
um de seus negócios. "Tudo 
começou em uma brincadei-
ra, mas logo em seguida levei 
como uma profissão. Já se pas-
saram 15 anos e mais de 1.200 
apresentações pelo Brasil e 
pelo mundo", revela Fabiano.

COMO SERÁ O SHOW
O público que for presti-

giar o show vai poder cantar 
os maiores sucessos daquele 
que foi considerado o rei do 
rock. O show terá duração 
de 1 hora e meia e trará uma 
releitura dos lendários espe-
táculos de Elvis com sua or-
questra nos anos 1970. "Será 
inesquecível para visitantes e 
turistas. Escolhemos as mú-
sicas mais famosas e conhe-

cidas para o público cantar 
junto: Burning Love, Suspi-
cious Minds, Blue suedeshoes 
e Can't Help Falling in Love e 
It's Now or Never. Estas e mui-
tas outras estarão no repertó-
rio", revela Fabiano Feltrin, 
que além de atuar em shows, 
tem como principal ativida-
de mentorias e palestras pelo 
Brasil compartilhando suas 
experiências como empresá-
rio e empreendedor.

EXPECTATIVA
É grande a expectativa 

do mais famoso cover de El-
vis Presley para o show em 
Canela. "Garanto que ficará 
para a história. O traje que 
irei utilizar para este grandio-
so show foi feito pelo mesmo 
designer e alfaiate do próprio 
Elvis Presley e levou quase um 
ano para ficar pronto", revela 
o artista.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Multipalco reuniu grandes
espetáculos do 32° Sonho de Natal

ESTRUTURA COBERTA MONTADA NA PRAÇA JOÃO CORRÊA PERMITIU
REALIZAÇÃO DE GRANDES SHOWS MESMO COM CHUVA

O final de semana 
foi repleto de atrações 
– todas inteiramente 
gratuitas - no 32° Sonho 
de Natal de Canela. O 
show de Kleiton & Kle-
dir abriu a programação 
no Multipalco da praça 
João Corrêa em grande 
estilo na noite de sex-
ta-feira (13). Com estru-
tura coberta e cadeiras 
para o público, a praça 
concentrou outras atra-
ções: Christmas in Con-
cert no sábado (14) e O 
Som do Vento no do-
mingo (15). Em função 
da chuva, o Desfile Má-
gico de Natal, que esta-
va previsto para a noite 
de sábado, precisou ser 
cancelado. O desfile do 
Grupo Tholl volta a ser 
realizado no próximo 
sábado (21), às 20h15.

O secretário de Tu-
rismo, Ângelo Sanches, 
observa que a estrutu-

ra coberta proporciona 
conforto para a comu-
nidade e evita o cance-
lamento de espetácu-
los. "Temos intempéries 
em nossa cidade e, para 
garantir a segurança 
do elenco e o bem-estar 
do público, precisamos 
cancelar espetáculos 
que ocorrem a céu aber-
to. No entanto, a estru-
tura instalada na praça 
possibilita a realização 
de todos os espetáculos 
programados mesmo 
com chuva".

KLEITON
& KLEDIR
Com muito carisma 

e talento, Kleiton e Kle-
dir fizeram uma apre-
sentação muito elogia-
da na sexta-feira (13). 
Os irmãos Ramil inte-
ragiram com a plateia 
e interpretaram can-
ções como "Vira Virou" 

e "Deu pra ti", além de 
encerrar a apresentação 
com a canção "Viva Ca-
nela" - composta espe-
cialmente para o Des-
file Mágico de Canela. 
Como toda a programa-
ção do Sonho de Natal, 
o show foi gratuito ao 
público.

CHRISTMAS
IN CONCERT
O musical Christ-

mas in Concert voltou 
a brilhar na programa-
ção do Sonho de Natal 
no sábado (14). Apesar 
da chuva, um grande 
público assistiu a se-
gunda apresentação do 
espetáculo. A terceira e 
última apresentação do 
Christmas in Concert 
ocorrerá no próximo 
domingo (22), às 20h30, 
no Multipalco.

O SOM DO VENTO

Para encerrar o fi-
nal de semana em gran-
de estilo, o espetáculo O 
Som do Vento voltou ao 
Multipalco no domingo 
(15). No espetáculo, os 
principais temas nata-

linos ganham releituras 
nas versões de milonga, 
chamamé e chacarera, 
em uma fusão dos acor-
des gaúchos com os 
argentinos. Releituras 
de tangos clássicos em-

balam um casal de bai-
larinos trazendo ainda 
mais plasticidade e be-
leza para cada interpre-
tação. O espetáculo terá 
mais uma apresentação 
no domingo (29).

FOTO: RAFAEL CAVALLI
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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) ::

Nome: Guilherme Alves Henzel
Idade: 35 anos
Filiação: Eduardo Henzel e Neusa Catarina Alves 
Henzel
Formação: Graduado em Educação Física pós em 
treinamento personalizado e funcional.
Trabalho:  Treinador e professor
Fato marcante em sua vida: Nascimento dos meus 
filhos
O que te deixa sem jeito: Falta de respeito, injustiça e 
falta de empatia.
Uma alegria: Família
Uma decepção: trair minha confiança
Ponto forte: Alegria e Honestidade
Ponto fraco:  Me doar muito e esquecer de mim.
Cor preferida: Azul e Verde
Prato preferido: Lasanha 
Bebida: sucos de abacaxi com hortelã
Esporte: Vôlei 
Hobby: Ler e assistir filme
Programa de tv: The Voice e documentários 
Que fazer no domingo: curtir com a família 
Animal de estimação: cachorro
Um filme: filmes inteligentes. (terror nada)
Uma música: Várias (U2, Roxette...)
Um livro: Fernão Capelo Gaivota (Richard Bach), 
Sidarta (Hermann Hesse), Efeito Sombra ( Deepak 
Chopra)
Um defeito: me anular demais, metódico 
Uma qualidade: confiável e procuro ver o lado bom 
das coisas e pessoas sempre
Uma saudade: Uma saudade que tenho é do tempo 
que brincávamos sem tecnologias até altas horas. 
Dos joelhos raspados e da inocência das crianças.
Um sonho de criança: atuar com a saúde das pessoas
O que mais admira numa pessoa: sinceridade
O que mais detesta numa pessoa: hipocrisia 
O que tu mudaria em Canela:  Penso que Canela é 
uma cidade que vem progredindo e fazendo mui-
tas melhorias. As mudanças estão acontecendo e o 
avanço é eminente.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: política é necessária o que estraga é a politi-
cagem no nosso país 
Educação: o único meio de mudança no mundo
Religião: sem fanatismo é um dos pilares do ser hu-
mano é a forma de se conectar com o criador. 
Amor: sentimento mais sublime que existe que deve 
ser distribuído em todos os lugares para todos.
Família: raiz, essência, evolução, aceitação
Amizade: melhor poucos mas verdadeiros
Casamento: amizade, carinho, cumplicidade, união, 
tolerância 

*UM RECADO:
“Feliz é aquele que semeia a paz... Que distribui
sorrisos e afetos. Que faz somente o bem e
compartilha amor aonde for”. (Desconheço autor 
mas levo como lema)

Guilherme
Alves Henzel

PAPO SIMPLES

2 meses do Felipe Guilherme da Silva Kullmann

45 dias dessa fofura, Aurora Santos Castro. 

A bela sereia Isabelli Siqueira da Rosa
comemora seus 5 anos dia 22 de dezembro.
Parabéns lindona!

No dia 17
de dezembro
veio ao mundo
Murilo Spier
Lucero para
alegria dos
papais
Matheus e
Marilise e a
mana Melissa!

Joaquim Moraes de 4 anos!

Cecília, um
ano e sete

meses

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: GABI THEISEN

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: CAMILA DEDÉ FOTOGRAFIA

FOTO: CARINE BLUMM
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66 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Diretor da
Gramadotur Leo 
Possani, com
Sergio Korsakoff,
o diretor do 
espetáculo
Illumination, 
recebendo o grande 
Hans Donner.

Mildred Sparrenberger recebeu Cristian
Nunes, na Art Magia para apresentar as
novidades para as festas de fim de ano.

As lindas Maria Cândida dos Santos e
Clara Leidens Castelli, comemoraram a
formatura do ensino médio da Coopec.

Fransuele Sousa, especialista em Gestão de
Pessoas, é a nova palestrante da Ideal42.

O Snowland 
foi o cenário
escolhido pelo
Youtuber Luccas 
Neto para a
gravação do seu 
mais novo filme
“O Fim do Natal”.    

Do Hotel Daara,
de Gramado, Marta 
Anchieta, Angélica 
Soares e Danziele 
Kingeski, foram 
recepcionados pela 
empreendedora, 
Silvana Cristina 
Parlote Dartiballi, 
no evento de
apresentação da 
Intimissimi, nos
domínios do
Shopping Iguatemi 
de Caxias do Sul.

FOTO: CLEITON THIELE/SERRAPRESS

FOTO: JEFF CARNELUTTI
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A linda Ísis que completou 1 aninho no dia 07

Com mais um troféu para sua galeria, a
empresária Marta Rossi recebeu no domingo

(15) o prêmio Destaque do Turismo Nova
Petrópolis, em solenidade realizada no

Torquês Restaurante. O reconhecimento como
Personalidade Regional, oferecido pela Secretaria
de Turismo, Indústria e Comércio do município, 

retribui os relevantes serviços prestados à
comunidade, enaltecendo o turismo e projetando 
Nova Petrópolis além-fronteiras. Marta também

foi a única homenageada de fora do município entre 
as 10 personalidades que receberam a honraria.
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A talentosa escultora Débora Irion se inspirou na
Hortênsia, um dos maiores símbolos de Gramado,

para criar a logo da Academia Gramadense de Letras
e Artes. Na foto, Débora ao lado do presidente da
AGLA, Romeo Ernesto Riegel. “A Hortênsia com

linguagem tradicional e o letreiro de forma
contemporânea vem  aliar os conceitos de integração 
cultural que a AGLA pretende atingir. As cores verde

e azul também remetem à natureza de Gramado.
Imediatamente sentimos a identidade artística e a alma 
da cidade, a expressão gramadense”, explica a artista.
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Mateus Pinheiro de Souza no seu ensaio
de Natal. Beijo dos pais Cindy e Rudi

FOTO: JÊNIFER LAUFFER FOTO: JÊNIFER LAUFFER

Kassandra com o marido João,
a filha Júlia na espera da Aylla

Ensaio lindo dessa família, Jéssika
Assmann à espera do seu segundo menino
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BANCO 38

GDO
CARROPIPA

REEMITIR
ANGARIAR
NARRANE

HAEPROF
DETROIAE

CAJARAC
ARNCAPRI

RARARIM
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CONCEDE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 2194/2019, de 04 de novembro de 2019, foi concedida COMPLEMENTA-
ÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS DE APOSENTADORIA  POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
ao senhor DIRCEU DAVI DE OLIVEIRA LIMA, inativado no cargo de Motorista, NB V classe F, 
com benefício concedido pelo RGPS/INSS sob nº 179.010.043-4 com vigência a contar de 29 de 
novembro de 2016. A base de cálculo utilizada é a última remuneração, devendo perceber a dife-
rença, quando houver, entre o valor pago pelo RGPS/INSS e o valor que faria jus se percebesse 
por Regime Próprio de Previdência do Município, a contar de 19 de outubro de 2019, após a data 
em que exonerou-se.

Dezembro/2019
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Chegando...

Te acalma que
eu não terminei

ainda!

EXTRATO DO EDITAL 77/2019, 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 ofi cial do Município (www.canela.rs.gov.br > Publicações 
Legais > Contratos Temporários - DGP), o Edital nº 77/2019, que torna público o resultado da 
reanálise dos recursos sobre a nota da prova de títulos publicadas pelo Edital nº 70/2019, homo-
loga as notas da prova de títulos, publica a classifi cação prévia e convoca candidatos para sorteio 
público de desempate, a ser realizado no dia 27/12/2019, às 9 horas, no Departamento de Gestão 
de Pessoas, na sede da Prefeitura, na Rua Dona Carlinda, nº 455, Centro.

Canela, 20 de dezembro de 2019.

Luciano do Nascimento de Melo
Secretário Municipal de Governança, Planejamento e Gestão

Ofício SMGPG/DLC n.º 444/2019

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos seguintes 
editais:
EDITAL DE SUSPENSÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 17/2019- Alienação através de per-
muta de imóveis de propriedade do Município de Canela, por área a ser construída, EMEI Adalber-
to Wortmann, para reavaliação de aspectos técnicos do edital.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 69/2019 – Registro de preços de limpeza de ar-condicionado.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 70/2019 – Registro de preços para aquisição de combustíveis.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 71/2019 – Registro de preços para intermediação na prestação 
de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 72/2019 – Registro de preços para aquisição de água mineral.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 19/2019 – Alienação por permuta, com condicionantes, 
do imóvel urbano do município de Canela objeto de matrícula nº 11.812, pela construção de um 
prédio para o Hospital Municipal 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@cane-
la.rs.gov.br.

Canela, 19 de dezembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

CONCEDE COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 2096/2019, de 04 de novembro de 2019, foi concedida COMPLEMENTA-
ÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS DE APOSENTADORIA  POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
ao senhor JOSÉ CARLOS WAGNER BERTOLUCCI  inativado no cargo de Operador de Má-
quinas, NB VII , classe F, com benefício concedido pelo RGPS/INSS sob nº 183.881.201-3 com 
vigência a contar de 1º de março de 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, a contar de 19 de 
outubro de 2019, após a data em que exonerou-se.
 
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal Dezembro/2019
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> Edital de Casamento nº 6247 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: BRUNO LUIS GUARISE, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de Porto Alegre, administra-
dor de empresa, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
Jacques Brierre, Bairro Palace Hotel, 72, nesta Cidade 
e SIMONE DE SOUZA, natural deste Estado, nascida 
na Cidade de Gramado, administradora de empresa, 
solteira, domiciliada e residente na Rua Jacques Brierre, 
Bairro Palace Hotel, 72, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

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

Registradora

*Comunicamos o falecimento do Sr Pedro
Paulo Lodea, aos 68 anos, residente na cidade
de Canela. Deixa a esposa Robelia e os � lhos
Eguilherme, Graziela, Catiuce, Gabriel e Marcia
já falecida. Seu corpo foi velado na capela 01
do Centro e o sepultamento dia 17/12/2019 ás 
16:30 no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento de Maria Victória 
Kohlet Couto, aos 21 dias, residente na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias
e o sepultamento dia 16/12/2019 ás 09:30 no
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento da Sra Maria
Dorli de Oliveira Pinto, aos 61 anos, residente
na cidade de Canela. Deixa o esposo Clovis e
os � lhos Tatiana e Anderson. Seu corpo foi
velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias e o sepultamento dia 
16/12/2019 ás 09:00 no Cemitério Ecumênico
Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento da Sra Maria
Almerinda Petry Gonçalves, aos 83 anos,
residente na cidade de Canela. Seu corpo foi
velado na capela 01 do Centro e o sepultamento 
dia 16/12/2019 ás 10:00 no Cemitério Municipal 
de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr Valnei
Paulo Borges, aos 54 anos, residente na cidade
de Canela. Deixa a esposa Nivia. Seu corpo foi
velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias e o sepultamento dia 
13/12/2019 no Cemitério Municipal de Canela.

> Edital de Casamento nº 6248 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: FELIPE PALMA DE OLIVEIRA, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Porto 
Alegre, eletricista, solteiro, domiciliado e residente 
na Rua Francisco Jacques Gil, nº 116, nesta Cidade e 
ALESSANDRA PRUCH DE OLIVEIRA, natural deste 
Estado, nascida nesta Cidade, servidora pública mu-
nicipal, solteira, domiciliada e residente na Rua Fran-
cisco Jacques Gil, nº 116, nesta Cidade. Quem con-
hecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 13 de Dezembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora

> Edital de Casamento nº 6249 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: MIGUEL ANDRE MATTJE PRZYGODA, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Crissium-
al, chefe de cozinha, solteiro, domiciliado e residente 
na Rua Adolfo Seibt, nº 357/32, Bairro São José, nesta 
Cidade e FLÁVIA RODRIGUES DA CRUZ, natural do 
Estado do Rio de Janeiro, nascida na Cidade do Rio de 
Janeiro, advogada, solteira, domiciliada e residente 
na Rua Adolfo Seibt, nº 357/32, Bairro São José, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 16 de Dezembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora

A noite de quarta 
18 de dezembro de 2019 
entrou para história do 
Movimento Tradiciona-
lista Gaúcho. Estivemos 
no CTG Paixão Côrtes 
na grande Caxias do Sul 
para o lançamento de 
uma obra de real valor 
e importância para o 
resgate e a manutenção 
das danças gaúchas: o 
livro “Bailes e Bailares”.

Confesso que en-
quanto o protocolo era 
lido, um � lme carrega-
do de imagens e sauda-
des passou em minha 
cabeça, lembranças 
dos anos de convivên-
cia com Sr. Paixão e sua 
esposa Dona Marina 
quando participamos 
do Conjunto Folclórico 
Tropeiros da Tradição, 
este fundado pelo pró-
prio Paixão na déca-
da de 50. Foram anos 
de aprendizados onde 
pude colher amizades 
para a vida, sempre 
acompanhado da mi-
nha esposa e eterna na-
morada Simone; juntos 
trilhamos andanças por 
diversos municípios do 
Rio Grande do Sul, San-

ta Catarina e Paraná, 
acompanhando os cur-
sos ministrados pelo Sr. 
Paixão.

O lançamento da 
obra, para os que lidam 
com as danças, é sem 
dúvida, um resgate de 
várias obras publicadas 
e distribuídas gratuita-
mente pelo Sr. Paixão, 
que ao logo da última 
década do século XX 
e início do século XXI 
contribuíram muito 
para um novo movi-
mento que surgiu a par-
tir da Carta de Vacaria, 
quando instrutores de 
vários estados reunidos 
no CTG Porteira do Rio 
Grande, solicitaram ao 
Paixão mais informa-
ções sobre as danças e 
indumentárias “dos de 
antigamente”.

A partir deste en-
contro em Vacaria foi 
criado o projeto MO-
GAR, que além das 
obras, cursos e pales-
tras que foram reali-
zadas sob a batuta do 
Paixão e da Marina,  
trabalharam incansa-
velmente divulgando 
os mais de 70  anos de 

pesquisas dedicadas ao 
resgate folclórico das 
nossas tradições. As 
publicações do projeto 
MOGAR traziam as “no-
vas” velhas danças, as 
indumentárias, o ciclo 
do Tropeirismo Biriva, 
as Folias de Reis, a His-
tória do Laçador, um 
rico material impres-
so recheado dos mais 
caros e verdadeiros 
elementos folclóricos. 
“Projeto MOGAR tinha 
como temática as dan-
ças e sapateios, o dançar, 
a música, o enroupar-se 
masculino e feminino 
além de outros aspectos 
dos nossos bailares”.

Contudo, temas 
músico-coreográficos 
(danças) estavam espa-
lhados em todas estas 
publicações.  Neste sen-
tido, havia o desejo do 
Paixão de reuni-los em 
uma única obra, que 
começou a ser projeta-
da no � nal da primeira 
década dos anos dois 
mil; seria um livro com 
mais de cem danças, 
trajes, indumentárias 
e músicas, uma con-
solidação de todo este 
material anteriormente 
publicado, a derradeira 
obra livresca do Paixão. 
“Em 2008, Paixão Côr-
tes começou um novo 
estudo, provisoriamente 
intitulado de “BAILES, 
BAILARES, BAILANTES 
E BAILONGOS”, cujo ob-
jetivo era consolidar em 
uma publicação única, 
os seus diversos textos 
dispersos sobre as dan-
ças tradicionais.”

Em 2018 em sua 
residência Paixão reu-
niu-se com o Presidente 
do MTG Nairioli Cale-
garo e neste encontro o 
folclorista expôs a sua 

preocupação quanto “a 
necessidade de, os mais 
jovens terem acesso as 
suas publicações e ma-
nifestou seu interesse  
em fazer uma publica-
ção mais reduzida que 
atendesse à fi nalidade 
didática das danças 
tradicionais, pioneiras 
e originalmente por ele 
pesquisadas”. 

Depois de décadas 
trabalhando de forma 
independente, com 
custeio particular, neste 
encontro o MTG abra-
ça, acolhe e se compro-
mete a publicar a obra, 
que nos foi apresentada 
na noite do dia 18 de 
dezembro. Promessa 
cumprida pelo presi-
dente Nairiolli, entran-
do para a história do 
Movimento por tal fei-
to. 

A noite se encer-
rou com as mais varia-
das manifestações de 
respeito, acolhimento 
e reconhecimento pelo 
trabalho realizado pelos 
organizadores do livro, 
em destaque, Carlos Pai-
xão Côrtes, � lho do Pai-
xão, Marina Monteiro 
Paixão Côrtes, esposa do 
Paixão, Sandro Arruda 
(Nikito), Loreno dos Reis 
Lorensatto (Nito) pelo 
incansável trabalho de 
edição, Eduardo Miranda 
e Diego Muller na cola-
boração técnica e demais 
autoridades presentes. 

Paixão, foi a palavra 
que motivou João Carlos 
D’Ávila Paixão Côrtes a 
realizar ao longo da sua 
vida as pesquisas, com-
promisso em devolver 
ao povo tudo que lhe foi 
ensinado, preservar de 
forma autêntica e verda-
deira nossos viveres do 
passado.

Bailes e Bailares
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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

• Casa mobiliada com 
móveis sob medidas em 
madeira com 130m²,  02 
dormitórios (02 suítes, 01 
com sacada e closet), sala 
de estar, sala de jantar, bar, 
escritório, cozinha, área de 
serviço, garagem para 03 
carros com churrasqueira, banheiro, lavabo, cozinha, área de 
serviço, hall de entrada, pátio cercado, jardim, portão eletrô-
nico e monitoramento. Localizada na Avenida das Américas, 
nº 245, Bairro Palace Hotel. Aluguel R$2.800,00 + taxas.

ALUGO Casa no centro. Fone: 54 99979.2050

• Casa nº 04, com 02 dormitórios, banheiro, lavabo, 
living, sala cozinha e área de serviço, área descoberta
com churrasqueira, área aberta na lateral, sol da manhã, 
espera para splits, 64 m² de área privativa. Localizada na
Rua Santa Terezinha, nº 1011, Bairo Santa Terezinha.
Aluguel R$1.800,00 mais taxas.

• Casa nº 00, com 02 dormitórios, banheiro, sala e
cozinha conjugadas, área de serviço, vaga para carro
descoberta. Localizada na Rua Paul Harrys, nº 825,
Bairro Centro. Aluguel R$1.250,00 mais taxas.

• Pavilhão com 245 m², 02 banheiros. Localizado na
Rua Júlio Travi, 752 C, Distrito Industrial, Canela/RS.  
Aluguel R$2.000,00 mais taxas.

• Casa com 03 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro e
cobertura para carro. Locali-
zada na Rua Santa Catarina, 
nº 35, Bairro Canelinha. Alu-
guel R$950,00 mais taxas.

CONCEDE COMPLEMENTAÇÃO DE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 2195/2019, de 04 de novembro de 
2019, foi concedida COMPLEMENTAÇÃO DE PROVEN-
TOS INTEGRAIS DE APOSENTADORIA  POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO ao senhor MANOEL ADELAR DA SILVA 
inativado no cargo de Pedreiro, NBE V, classe F, com be-
nefício concedido pelo RGPS/INSS sob nº 180.897.032-0 
com vigência a contar de 14 de setembro de 2016. A base 
de cálculo utilizada é a última remuneração, devendo per-
ceber a diferença, quando houver, entre o valor pago pelo 
RGPS/INSS e o valor que faria jus se percebesse por Regi-
me Próprio de Previdência do Município, a contar de 19 de 
outubro de 2019, após a data em que exonerou-se.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal Dezembro/2019
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Prefeitura de Três
Coroas celebra vinda de 
empresa que vai gerar 
mais de 100 empregos

Para iniciar 2020 de 
maneira positiva, a Pre-
feitura de Três Coroas 
comemora a instalação 
de mais uma empresa 
dentro do município. 
No último dia (16) foi 
assinado contrato com 
a Indústria de Calça-
dos Mulher Sofisticada 
LTDA, empresa que já 
está no mercado dos 
sapatos há 8 anos, con-
tribuindo significativa-
mente no fomento da 
economia local. A filial 
chega para gerar mais 
de 100 empregos para 
os três-coroenses.

A Secretaria de In-
dústria, Comércio, Tu-
rismo e Desporto vem 
traçando para 2020 um 
planejamento diferen-
ciado para atrair novos 
investidores, com a in-
tenção de fortalecer o 
crescimento e aquecer 
a economia local, ge-
rando emprego e renda 
na cidade. O secretário 
Tiago Scariot diz que 

cada conquista merece 
ser comemorada.

O empresário João 
Batista falou que o in-
centivo municipal é 
fundamental para a ge-
ração de emprego.

"A parceria nos for-
talece. Com o incentivo 
do município é possível 
ajustar custos e finan-
ciar o projeto para gera-

ção de novos empregos. 
Fizemos um investi-
mento de meio milhão 
em maquinários e em 
instalações, tudo com 
recursos próprios", dis-
se.

"Deixamos claro no 
contrato a exigência de 
que sejam contratados 
preferencialmente três-
coroenses. Vamos dar 

oportunidade aos mora-
dores, gerando empregos 
e recolhendo impostos 
para nossa cidade, me-
lhor forma de fazer a 
economia girar", finali-
za o secretário.

Após a assinatura 
do contrato, a empresa 
terá 60 dias para iniciar 
as atividades de funcio-
namento.
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Prefeito Constantino recebe visita de
presidente nacional da Caixa Econômica Federal

No final da tarde de 
sábado (14), o prefei-
to Constantino Orsolin 
recebeu, no Paço Muni-
cipal, a visita do presi-
dente nacional da Caixa 
Econômica Federal, Pe-
dro Guimarães. Segun-
do Orsolin, o encontro 
foi uma oportunidade 
para estabelecer diálo-
go com órgão federal, 
apresentar as obras que 
contam com a parceria 
da Caixa e futuros pro-
jetos que poderão ser 
contemplados.

"A visita foi muito 
importante por estreitar 
as relações entre Cane-
la e uma das principais 
instituições bancárias 
do país", avaliou o pre-
feito Constantino.

Durante a visita, 
o Secretário de Turis-
mo e Cultura, Ângelo 
Sanches apresentou ao 
presidente um pouco 
do Sonho de Natal, que 
em 2019, conta com 
o patrocínio da Caixa 
Econômica Federal

Canela tem, atual-
mente, uma série de 
ações e investimentos 
realizados em parceria 
com a Caixa Econômi-
ca, entre eles: Estrada 
Canela/São João – 1ª e 
2ª etapa; estrada Ca-
racol/Ferradura; pavi-
mentação de 17 ruas 
do bairro Santa Mar-
ta; Pavimentação 27 
ruas – nos bairros Vila 
Maggi, Vila do Cedro, 
Palace Hotel, Leodoro 

de Azevedo e Eugênio 
Ferreira; pavimentação 
de 71 ruas em diversos 
bairros e em andamen-
to programa Finisa que 
contempla pavimenta-
ção de 21 ruas.

O encontro tam-
bém contou com a 
participação dos secre-
tários de Governança, 
Planejamento e Ges-
tão Luciano Melo e de 
Obras e Agricultura, 
Luiz Cláudio da Silva, 
além da engenheira 
Vera Madeira e arqui-
teta Patrícia Paiva. Pela 
Caixa também se fize-
ram presentes Samuel 
Crespi, diretor de ne-
gócios; Hélio Duranti, 
superintendente na-
cional; Valéria Grazzo-
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la Auler, representante 
da filial de governo e 
Daiana Valduga, geren-
te geral da agência de 

Canela.
A visita a Canela fez 

parte do programa Cai-
xa Mais Brasil, em que 

a direção da instituição 
bancária sai de Brasília 
para conhecer a reali-
dade dos municípios.

Funcionários do 
HCC recebem

novos uniformes
Noventa e cinco 

funcionários do Hos-
pital de Caridade rece-
beram novos unifor-
mes na terça-feira (17). 
Cada colaborador liga-
do à recepção ganhou 
duas camisas; já os téc-
nicos de enfermagem e 
enfermeiros, dois jale-
cos. "De todo o esforço 
que se faz para manter 
o hospital, também é 
preciso investir nos co-
laboradores. Eles tam-
bém precisam se sentir 
bem para trabalhar", 
diz o secretário muni-
cipal de Governança, 
Planejamento e Gestão 

Luciano Melo, acom-
panhado pelo secretá-
rio adjunto da Fazenda, 
Álvaro Grulke.

Há seis anos não 
ocorria a renovação de 
uniformes para recep-
cionistas, técnicos e en-
fermeiros, cujas peças 
custaram R$ 7.911,90 
(180 unidades ao todo). 
"Por uma exigência de 
adequação, tivemos 
que comprar. Foi possí-
vel graças à economia 
que tem sido feita há 
meses", explica um dos 
membros da equipe de 
intervenção, Fernando 
Remor.

FOTO: TAÍS BERTI
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São Francisco de Paula 
entrega uniforme escolar 
para todas as crianças da 

rede municipal

A partir de 2020, to-
das as crianças matricu-
ladas entre a Pré-escola 
e o Ensino Fundamen-
tal na rede municipal 
de São Francisco de 
Paula, receberão uni-
forme escolar padrão. O 
Programa de Distribui-
ção Gratuita de Unifor-
mes, implantado pela 
Secretaria Municipal de 
Educação, entrou em 
vigor ainda este ano, 
beneficiando as crian-
ças que já realizaram a 
rematrícula para o pró-

ximo ano letivo. A ação 
prevê a distribuição 
de camiseta de man-
ga curta, camiseta de 
manga comprida, calça 
de abrigo e casaco de 
abrigo, com entrega de 
acordo com as estações 
do ano.

A Secretária de Edu-
cação Ana Paula Fer-
reira Cruz Bennemann 
destaca que o uniforme 
escolar traz benefícios 
que ultrapassam a sala 
de aula. "É uma forma 
de promover a igualda-

de entre os colegas que 
muitas vezes podem 
ser de classes sociais 
diferentes, tornando o 
ambiente escolar mais 
igualitário. Outra ques-
tão importante é a se-
gurança dos estudantes 
garantida pela camiseta 
amarela e identifica-
da, além da economia 
financeira para os pais 
dos alunos", destaca.

O investimento em 
uniformes para o ano 
de 2020 deve chegar a 
250 mil reais. O Progra-

ma é uma das etapas da 
qualificação do ensino 
e aumento do índice 
educacional do Muni-
cípio. Além dessa ação, 
outras ocorrem para-
lelamente buscando 
os mesmos objetivos, 
como a implantação da 
apostila única em toda 
a rede escolar munici-
pal, em um investimen-
to anual de cerca de 450 
mil reais. O número de 
novas escolas também 
deve chegar a cinco até 
o final de 2020.
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Toque de Letra
bate o União

Independente e
é campeão inédito 
do estadual sub-15

No último sábado 
(14), foi disputada no 
Ginásio Farrezão em 
Santa Maria, a grande 
final do Campeonato 
Estadual de Futsal Sub-
15 entre os serranos do 
Toque de Letra contra 
os mandantes do União 
Independente.

Campanha
até a final
A equipe do Toque 

de Letra iniciou a ca-
minhada até a grande 
final em Canoas, onde 
acabou sendo derrota-
do pelo CEPE por 6 x 5. 
A derrota na primeira 
rodada foi a única na 
campanha da equipe. 
Jogando em casa, os ga-
rotos do Toque de Letra 
venceram a ASSOEVA 
por 1 x 0. Na terceira 
rodada, a equipe foi en-
frentar o GN Gaúcho de 
Porto Alegre, voltando 
para casa com um gran-
de resultado, o Toque 
de Letra venceu a parti-
da por 7 x 3. A quarta ro-
dada foi disputada em 
Venâncio Aires, onde a 
equipe canelense go-
leou a ASSOEVA por 6 
x 3. Na quinta rodada, 
mais uma vez os ca-
noenses do CEPE deram 
trabalho, empatando o 
jogo em 1 x 1-. Fechan-
do a fase de grupos com 
chave de ouro, o Toque 
de Letra goleou o GN 
Gaúcho de Porto Ale-
gre por 4 x 0, cravando a 
classificação direta para 
a fase semifinal por ficar 
na liderança do grupo 

com 13 pontos.

Na fase semifinal, 
outra equipe deu traba-
lho para os garotos do 
Toque de Letra. No pri-
meiro confronto da fase 
semifinal, o Cruzeiro de 
São Gabriel conseguiu 
arrancar um empate em 
1 x 1. Em Gramado, no 
Ginásio Perinão, o Cru-
zeiro voltou a encomo-
dar, levando a partida 
para os pênaltis ao em-
patar em 2 x 2. Nas pe-
nalidades, o Toque de 
Letra conseguiu a clas-
sificação para a final ao 
vencer por 3 x 2.

A fase final foi dis-
putada em duas par-
tidas. O primeiro con-
fronto da decisão foi 
disputado em Grama-
do, o Toque de Letra 
recebeu o União Inde-
pendente de Santa Ma-
ria e acabou se compli-
cando, vendo os rivais 
ao título furar a defesa 
4 vezes. A partida ter-
minou em um amargo 
4 x 4.

A grande decisão 
foi disputada no Giná-
sio Farrezão em Santa 
Maria, casa do União 
Independente.

Jogando fora de 
casa, a gurizada do To-
que de Letra não sentiu 
a pressão e chegou ao 
título ao vencer por 2 x 
0 com gols de Neander 
e Kauê.

Com o título, o To-
que de Letra vai dispu-
tar a Taça Brasil de Clu-
bes em 2020.
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Abono natalino do Bolsa Família vai
injetar em Canela mais de R$ 275 mil

A Prefeitura de Canela, atra-
vés da secretaria municipal de 
Assistência, Desenvolvimento 
Social, Cidadania e Habitação, 
está alertando os beneficiários 
do Bolsa Família para o abono 
natalino, que passou a ser pago 
em 2019. O pagamento da quan-
tia está sendo realizado junto 

com a parcela do benefício de 
dezembro, o que significa que 
as famílias receberão o benefício 
em dobro neste mês.

Anunciado no início de 2019, 
o abono natalino começou a ser 
pago no dia 10 de dezembro. A 
quantia pode ser retirada até 90 
dias após a data inicial de dispo-

nibilização.
Caso os beneficiários te-

nham alguma dúvida, é reco-
mendado comparecer ao aten-
dimento do Cadastro Único e 
Programa Bolsa Família, que 
acontece nos CRAS Santa Marta 
e Canelinha e na sede da Secre-
taria de Assistência Social.

> Edital de Casamento nº 6250 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: PAULO ROGERIO MACHADO, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, arruma-
dor de carga, divorciado, domiciliado e residente na 
Travessa Júlio Travi, nº 35, Casa 02, Bairro Distrito In-
dustrial, nesta Cidade e BERENICE GOMES DA SIL-
VA, natural deste Estado, nascida na Cidade de Barra 
do Quaraí, do lar, divorciada, domiciliada e residente 
na Travessa Júlio Travi, nº 35, Casa 02, Bairro Distrito 
Industrial, nesta Cidade. Quem conhecer impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 17 de Dezembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora

> Edital de Casamento nº 6251 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar: RÓBISON SACON DOS 
SANTOS, natural deste Estado, nascido na Cidade de 
Gramado, professor, solteiro, domiciliado e residente 
na Rua Antonio Santos, nº 116, Bairro Jardim Silves-
tre, nesta Cidade e ANA PAULA DE OLIVEIRA MAR-
CANTE, natural deste Estado, nascida na Cidade de 
Caxias do Sul, monitora de escola, solteira, domicili-
ada e residente na Rua Antonio Santos, nº 116, Bairro 
Jardim Silvestre, nesta Cidade. Quem conhecer im-
pedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 19 de Dezembro de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira - Registradora Substituta
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A Polícia Civil de 
Canela indiciou, na tar-
de desta terça (17), um 
indivíduo que quebrou 
os vidros do CRAS, no 
Bairro Santa Marta, em 
outubro passado. O ho-
mem, de 28 anos e sem 
antecedente policial, foi 
flagrado pelas câmeras 
de segurança do local. 

Ele teria ficado descon-
tente pelo atendimento 
e passado a danificar os 
vidros do prédio.

O delegado de Ca-
nela, Vladimir Medei-
ros, informou que ele foi 
indiciado por dano qua-
lificado, com aumento 
de pena, por se tratar de 
prédio público.
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Polícia Civil
indicia vândalo

que quebrou CRAS 
Santa Marta

2º Pelotão Ambiental de
Canela forma Patrulheiros

Ambientais Mirins
Na manhã de sex-

ta-feira (13), aconteceu 
a cerimônia de forma-
tura do Patrulheiros 
Ambientais Mirins no 
Auditório do Campus da 
Universidade de Caxias 
do Sul (UCS Canela). A 
formatura foi realizada 
pelo 2º Pelotão Ambien-
tal de Canela.

Ao todo, 64 alunos 
do 6º anos das escolas 
municipais Barão do Rio 
Branco e Dante Berto-
lucci receberam o certi-
ficado do Projeto Patru-
lheiro Ambiental Mirim 
por obter aproveita-
mento no curso, após 
as aulas ministradas nos 
meses de setembro a de-
zembro de 2019.

Durante a execução 
do projeto as 64 crian-
ças, além do conteúdo 
base, assistiram a ví-
deos, slides, e tiveram 
familiarização com as 
atividades desempe-

nhas pela Polícia Am-
biental, bem como na 
disciplina de fauna, pu-
deram ter contato com 
animais da fauna brasi-
leira em visita orientada 
no Gramado Zoo.

O Instrutor do pro-
jeto Sd. Felipe Anuncia-
ção, salienta a importân-
cia e a responsabilidade 
destes alunos que serão 
multiplicadores de edu-
cação e cuidados com o 
meio ambiente e a so-
ciedade.
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Polícia Civil e Ministério Público
fiscalizam mercados em Canela

AÇÃO CONTOU COM APOIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
E APREENDEU MAIS DE 300KG DE PRODUTOS IMPRÓPRIOS

Uma ação con-
junta, realizada nesta 
quinta (19), pela Po-
lícia Civil de Canela, 
Ministério Público de 
Canela, Secretaria Mu-
nicipal de Saúde (Vigi-
lância Sanitária) e Ins-
petoria Veterinária do 
RS fiscalizou mercados 
e abatedouros em Ca-
nela. 

A ação fiscalizou 
a venda irregular de 
produtos em merca-
dos, especialmente de 
origem animal (carnes, 
queijos e derivados), 
bem como abatedou-
ros clandestinos, e teve 
objetivo de apreender 
produtos sem proce-
dência, com procedên-
cia duvidosa ou sem 
autorização para co-
mercialização. 

25 policiais civis 

e servidores das insti-
tuições citadas parti-
ciparam da ação, que 
fiscalizou oito merca-
dos, concentrando as 
atividades nos Bairros 
Centro, Canelinha, 
Leodoro Azevedo, São 
Lucas, Vila Boeira e 
Villa Maggi.

Foram apreendi-
dos cerca de 300kg de 
produtos impróprios 
para o consumo hu-
mano, entre carnes e 
alimentos, mediante 
termo assinado pelos 
proprietários dos esta-
belecimentos fiscaliza-
dos.

Um investigado foi 
detido pela Polícia Ci-
vil e conduzido à De-
legacia de Polícia, res-
pondendo por crimes 
contra a saúde pública, 
as relações de consu-

mo e ordem tributária. 
Após interrogatório, 
foi liberado e respon-
derá em liberdade. 

O delegado de Ca-
nela, Vladimir Medei-
ros, informou que a 
ação também atingiu 
locais ligados à recep-
tação de carne oriunda 
de abigeato. “É a ter-
ceira ação da mesma 
natureza em Canela, 
tendo observado, ano 
a ano, que os mercados 
têm buscado respeitar a 
legislação e, por conse-
quência, o próprio con-
sumidor, confirmando 
a importância das ati-
vidades realizadas pela 
Polícia Civil em con-
junto com outras insti-
tuições”.

O Promotor de Jus-
tiça de Canela, Paulo 
Eduardo de Almeida 

Vieira, destacou a im-
portância de operações 
como a realizada hoje, 
pois “além da possibi-
lidade de responsabi-
lização criminal, civil 
e administrativa dos 
fornecedores de pro-
dutos impróprios para 
o consumo humano, 
busca também a prote-
ção do consumidor, que 
é sempre a parte mais 
frágil em uma relação 
de consumo”.

Vieira parabenizou 
a todos pelo resultado 
alcançado, em especial 
os servidores públi-
cos que participaram 
da ação conjunta, os 
quais, embora o cená-
rio político atual não 
lhes seja favorável, se-
guem firmes na missão 
de prestar serviço pú-
blico de qualidade.

FOTO: REPRODUÇÃO/DP CANELA



Na noite de domin-
go (15), por volta das 
23h, a Brigada Militar 
de Igrejinha foi acio-
nada na localidade de 
Três Irmãos, área ru-
ral do município, onde 
uma senhora de 87 
anos havia sido violen-
tada por um indivíduo, 
que depois fugiu para o 
mato. 

No local, a Brigada 
Militar foi contatada 
pelo filho da vítima que 
mora próximo da casa 
de sua mãe, que mora 
sozinha, relatando que 
a vítima chegou gritan-
do a sua casa, sangran-
do, bastante machuca-
da, além de estar sem 
roupas, depois de ter 
conseguido se desven-
cilhar do agressor, que 
já estaria há mais de 
uma hora lhe agredin-
do e lhe abusando. 

Os moradores vizi-
nhos indicaram a dire-
ção da casa do suspeito, 
iniciando de imediato 
as buscas. O autor de 

37 anos, com ante-
cedentes por roubo e 
violação de domicílio, 
foi abordado próximo 
a casa dele, aproxima-
damente 100 metros da 
residência da vítima. 

O indivíduo foi mo-
rar no local há pouco 
tempo e na noite foi até 
a casa da vítima e bateu 
a sua porta. Pensando 
ser algum familiar a 
senhora abriu a porta, 
momento em que se 
iniciaram as agressões 
e os abusos. Ela foi con-
duzida ao hospital para 
atendimento. 

O autor foi preso 
em flagrante.
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Brigada Militar
prende em Gramado

dois casais por furto no 
comércio canelense

ELES TAMBÉM TENTARAM EM LOJA DE GRAMADO, MAS SEM ÊXITO

Na manhã de quar-
ta-feira (18), por volta 
das 11h, a Brigada Mi-
litar de Gramado foi 
informada que dois ho-
mens e duas mulheres 
entraram em uma loja 
de celulares na Rua São 
Pedro, no centro, e ten-
taram furtar aparelhos. 
Ao serem flagrados pe-
los funcionários eles 
disfarçaram e saíram a 
pé.

A partir das carac-
terísticas dos suspei-
tos, o policial militar, 
de serviço nas câmeras 
de monitoramento do 
município, encontrou 
os mesmos no momen-
to que entravam em um 
carro estacionado, um 
Honda Civic, placas de 
Novo Hamburgo, indi-
cando o caminho que 
seguiam para as guarni-
ções.

Rapidamente as 
guarnições de Grama-
do, do Pelotão de Ope-
rações Especiais e ainda 
do Batalhão Rodoviá-
rio de Gramado, foram 
na direção indicada 
e abordaram o veícu-
lo quando o automó-
vel suspeito deslocava 
na Perimetral, sentido 
Bairro Três Pinheiros /
Casagrande. No deslo-

camento os acusados 
jogaram os celulares, 
tentando se livrar dos 
produtos furtados.

Ao serem aborda-
dos, confessaram que 
os aparelhos foram fur-
tados de uma loja no 
centro de Canela. Eles 
inclusive já estavam 
com roupas diferentes 
das imagens dos esta-
belecimentos. 

A Brigada Militar 
de Canela foi ao local 
onde os funcionários 
confirmaram a falta dos 
celulares, inclusive com 
as imagens das câmeras 
internas do estabeleci-
mento onde mostra os 
autores realizando os 

furtos. 
Os dois homens, 

um de 29 anos, com an-
tecedentes por tráfico 
de drogas e organização 
criminosa, e o outro de 
33 anos, antecedente 
tráfico de drogas e vá-
rios furtos, ainda as mu-
lheres de 18 e 32 anos, 
a segunda com ante-
cedentes por tráfico de 
drogas, todos morado-
res de São Leopoldo, fo-
ram presos em flagran-
te. 

Capitão Lemartine 
Venzo, comandante da 
Brigada Militar de Gra-
mado, exalta a rápida 
ação da Brigada Mili-
tar: “Mesmo com toda 

as dificuldades do atual 
cenário, os Policiais Mi-
litares continuam com-
prometidos e fazendo 
a sua parte, honrando 
o compromisso com a 
comunidade. Com cer-
teza a prisão evitou que 
vários outros estabele-
cimentos fossem lesa-
dos, não apenas aqui 
no município como nas 
cidades vizinhas. Ainda 
ressalto que sempre que 
suspeitarem da atitude 
de pessoas ou veículos, 
que comuniquem ime-
diatamente a Brigada 
Militar, tanto através do 
telefone 190, como via 
WhatsApp (54) 99633-
0740”.

FOTO: REPRODUÇÃO/1º BPAT

Criminoso é
preso por estupro 
contra idosa de 87 
anos em Igrejinha

BM apreennde 
Meninas menores 

de idade por furtos 
no comércio

Na tarde de segun-
da (16), por volta das 
13h, a Brigada Militar 
de Canela foi informada 
que duas jovens foram 
surpreendidas furtando 
uma loja na Rua João 
Pessoa, no Centro.

A guarnição des-
locou e abordaram as 
duas menores de 12 e 13 
anos, sendo encontrado 
com elas duas mochi-
las, contendo diversos 

objetos (produtos de 
higiene e beleza, balas, 
chinelos, dois casacos, 
bicos, e produtos para 
cachorro), todos oriun-
dos de furtos ocorridos 
em, pelo menos, seis es-
tabelecimentos comer-
ciais da área central.

As duas foram con-
duzidas a delegacia 
para registro e serão en-
tregue aos seus respon-
sáveis.
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Polícia Civil de Canela prende
criminoso que realizava roubos na cidade

A Polícia Civil de Ca-
nela prendeu, na manhã 
desta quinta-feira (19), o 
acusado de dois roubos à 
mão armada em Canela. 
O criminoso teve duas 
prisões preventivas de-
cretadas a pedido da Po-
lícia Civil, que aponta ele 
como autor de roubos no 
dia 23 de novembro, pri-
meiro em uma lancheria 
no bairro São José e, na 
sequência, em um mer-
cado na Vila Boeira. 

O criminoso, que 
é de Canela, foi iden-
tificado pela Seção de 
Investigação da Delega-
cia de Polícia de Cane-
la após troca de infor-
mações com a Brigada 
Militar. Ele foi preso no 
centro da cidade. Poste-
riormente, foi encami-
nhado ao Presídio Esta-
dual de Canela.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular da 
Delegacia de Polícia de 

Canela, informou que 
todos os crimes graves 
ocorridos na cidade 
neste final de ano fo-
ram solucionados pelos 
agentes policiais, com 
esclarecimento integral 
dos fatos e pedidos de 
prisão. A autoridade 
policial informou que 
o número de roubos 
cresceu em Canela nas 
últimas semanas, mas a 
resposta da Polícia Civil 
foi rápida e efetiva.
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Polícia Civil enfrenta invasões e
prende mais dois acusados de venda

de terrenos irregulares em Canela
AO LONGO DOS ANOS, NEGÓCIO ILEGAL MOVIMENTOU MAIS DE R$ 3
MILHÕES E DEIXOU CENTENAS DE FAMÍLIAS DE VÍTIMAS NA CIDADE

Um negócio ilegal e milionário, que deixa vítimas em condições de vulnerabilidade social e colabora com o crescimento 
da pobreza e desigualdade social em Canela, incentiva a criminalidade e cria custos para os serviços de saúde, segu-
rança, educação e assistência social. Este é o quadro das vendas de terrenos irregulares na cidade, criando um cintu-

rão de pobreza e enchendo o bolso de criminosos.

A Polícia Civil de 
Canela realizou, nes-
ta terça (17), nova fase 
da Operação Invasões, 
que combate a venda 
irregular de terrenos, 
parcelamento irregular 
do solo urbano, crimes 
ambientais e esteliona-
tos no Município.

Esta é a quarta fase 
da operação que iniciou 
ainda no ano de 2016. 
A Polícia Civil estima 
que este negócio ilegal 
e continuado já deve ter 
movimentado mais de 

R$ 3 milhões nos últi-
mos 10 anos, deixando 
mais de uma centena 
de famílias de vítimas 
de golpes e criando um 
quadro de caos social 
na cidade, fomentando 
o crescimento da po-
breza e da criminalida-
de. Para se ter uma ideia 
do tamanho do proble-
ma, foram 15 inquéritos 
realizados pela DP de 
Canela, desde o início 
das investigações, com 
18 indiciamentos e sete 
prisões.

Três novas casas por semana: sem controle, áreas invadidas
são ambiente para proliferação de crimes em Canela

FOTOS: ARQUIVO FOLHA

Problema antigo
Não é de hoje que 

as áreas invadidas cau-
sam estragos na socie-
dade canelense, é um 
problema que vem pas-
sando de administração 
a administração muni-
cipal, sem solução.

A Folha de Canela 
publicou todas as ações 
da Polícia Civil de Cane-
la, no sentido de coibir 
a venda de terrenos ir-
regulares e, ainda, uma 
matéria mostrando 
como estas habitações 
irregulares também são 

usadas por traficantes e 
foragidos, além de abri-
gar pequenas casas que 
são verdadeiras cra-
colândias.

Um dos fatos mais 
graves foram constata-
dos na área do antigo li-
xão, em abril deste ano, 
na Vila Santa Marta. Por 
duas vezes, foi cons-
tatado que traficantes 
locais invadiram áreas, 
construíram casas e 
venderam. A atividade, 
além de irregular e cri-
minosa, injeta recursos 
financeiros no tráfico.

Enfrentando
o problema
Na quarta fase das 

investigações, deno-
minada “parcelamen-
to”, realizada no último 
dia (17), policiais civis 
prenderam dois inves-
tigados. Eles são acu-
sados de vender irre-
gularmente terrenos na 
cidade, praticar crimes 
ambientais pelo desma-
tamento e também es-
telionato, entre outras 
ações criminosas.

Agnaldo Lima Bor-
ges, o Bugio, já havia 
sido preso anteriormen-
te pela Polícia Civil pela 

prática dos mesmos 
delitos, em junho deste 
ano, durante a segunda 
fase da Operação In-
vasões. Em liberdade, 
voltou a praticar venda 
irregular de terrenos, 
tendo sido flagrado, em 
setembro, praticando 
crime ambiental pela 
PATRAM no Bairro São 
Luís. 

Os dois criminosos 
foram encaminhados 
ao Presídio Estadual de 
Canela, para cumpri-
mento de prisão pre-
ventiva, sem prazo para 
soltura. 

O Delegado Vladi-

mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 
de Canela e responsá-
vel pelas investigações, 
referiu que a venda ir-
regular de terrenos e o 
parcelamento irregular 
do solo urbano têm sido 
enfrentados pela Polícia 
Civil no Município nos 
últimos anos, que con-
tabiliza sete prisões até 
o momento.

Durante as investi-
gações foram juntadas 
centenas de documen-
tos dando conta da prá-
tica criminosa de venda 
de terrenos, muitos em 
área pública ou de pre-

servação permanente, 
em que são proibidas 
construções. Medeiros 
disse que “as investiga-
ções foram realizadas 
com apoio da Secreta-
ria Municipal do Meio 
Ambiente e da PATRAM, 
para que restassem con-
figuradas as práticas dos 
crimes”. 

A Polícia Civil de 
Canela informou, ain-
da, que os compradores 
de terrenos, mesmo pa-
gando valores elevados 
pelo imóvel, acabem 
sendo vítimas porque, 
na grande maioria das 
vezes, não conseguem 

regularizar as áreas, ge-
ralmente localizadas em 
terrenos públicos ou de 
preservação permanen-
te, sendo proibido qual-

quer tipo de construção. 
A quinta fase da 

Operação Invasões será 
realizada nos próximos 
dias.

Polícia Civil de Canela tem enfrentado este
problema com 7 prisões ao longo dos anos
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Promotoria
de Justiça de

Canela recebe o 
Prêmio PROPAD 

de Excelência 
2019

Na tarde de sexta-
feira (13), na sede do 
Ministério Público do 
Estado do Rio Gran-
de do Sul, aconteceu a 
solenidade de entrega 
do Prêmio PROPAD de 
Excelência 2019 (Pro-
grama de Padronização 
e Organização Admi-
nistrativa das Promo-
torias), conferido a 
somente dezesseis Pro-
motorias entre as mais 
de duzentas em todo 
o Estado. Entre as pre-

miadas está a Promoto-
ria de Justiça de Cane-
la, a qual pelo segundo 
ano consecutivo obteve 
a certificação com exce-
lência, desta vez como 
Promotoria de Justiça 
destaque.

Esta conquista se 
deve ao comprometi-
mento e seriedade de 
toda a equipe que com-
põe a Promotoria, Pro-
motor, servidores, es-
tagiários e funcionários 
terceirizados.
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Polícia Civil comemora
casa nova de funcionária que 

perdeu tudo em incêndio
Um desfecho dig-

no para a "Tia Salete", 
funcionária da Delega-
cia de Polícia de Canela, 
que teve sua casa in-
cendiada na madruga-
da de 30 de novembro, 
no Centro da cidade. 
Na ocasião, ela e sua fi-
lha perderam tudo nas 
chamas do incêndio, 
que consumiu integral-
mente a casa em que 
moravam e todos os 
pertences, inclusive do-
cumentos e fotos de fa-
mília. As chamas foram 
provocadas criminosa-
mente, sendo as ima-
gens do fato captadas 
por câmeras de segu-
rança das imediações. 
O autor do crime ainda 
está preso. Ele responde 
por feminicídio e incên-
dio criminoso.

Ainda no dia dos 
fatos, policiais civis, ser-
vidores e estagiários da 
Delegacia de Polícia ini-

ciaram junto à comuni-
dade uma campanha de 
doações, sendo rece-
bidos diversos móveis, 
eletrodomésticos, rou-
pas, doações em dinhei-
ro e diversos utensílios, 
arrecadando tudo o que 
a "Tia Salete" precisava 

para recomeçar digna-
mente sua vida. 

Na tarde desta 
quinta (19), policiais, 
servidores e estagiários 
da Delegacia de Polícia 
estiveram na casa da 
colega, comemorando 
o novo lar.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular 
da Delegacia de Polícia 
de Canela, agradeceu 
imensamente à co-
munidade, que pron-
tamente se mostrou 
solidária em ajudar na 
campanha.
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BM Canela prende homem por
cárcere privado da companheira

Na tarde de quinta-feira 
(19), por volta das 14h, a Brigada 
Militar de Canela foi acionada na 
Rua Papa João XXIII, na área cen-
tral, após várias ligações ao 190, 
informando sobre uma briga de 
casal.

No local, os Policiais Mili-
tares realizaram contato com 

a vítima de 36 anos que relatou 
ter sido agredida por seu com-
panheiro, que tentou enforcá-la 
e a ameaçou de morte. Ele ainda 
estava impedindo ela de deixar o 
apartamento onde residem. Isso 
seria porque ela desejava termi-
nar o relacionamento.

Quando os Policiais Militares 

chegaram no endereço a vítima 
estava trancada em um cômodo 
do imóvel, inclusive presenciado 
pela guarnição o homem amea-
çando ela de agressão e até mes-
mo de morte.

O autor de 60 anos foi preso 
em flagrante. A vítima ainda soli-
citou medidas protetivas.

O prefeito Constan-
tino Orsolin recebeu na 
manhã de quinta-feira 
(12), em seu gabinete, a 
visita do sargento Roger 
Martins – representando 
o Corpo de Bombeiros 
de Canela, que estava 
acompanhado do presi-
dente do Mocovi – Mo-
vimento Comunitário 
de Combate a Violência, 
José Carlos de Souza, da 
advogada Renata Pa-
checo e do engenheiro 
civil Vinícius Flesh. Na 
ocasião, foi apresentado 
para o chefe do Execu-
tivo o projeto do novo 

quartel dos Bombeiros 
de Canela, que deverá 
contar com 895 m² de 
área construída.

O engenheiro res-
ponsável pela obra des-
taca que trata-se de um 
projeto moderno, com 
edificação em concreto 
pré-moldado, seguin-
do padrão europeu e 
normas de sustentabili-
dade. No térreo ficarão 
instalados cinco aloja-
mentos para facilitar a 
logística dos bombeiros 
no atendimento das 
ocorrências, enquan-
to que o andar superior 

abrigará o setor admi-
nistrativo.

R$ 450 mil
garantidos pelo 
Funrebom
Conforme o presi-

dente do Mocovi, José 
Carlos de Souza, para a 
construção do quartel já 
estão garantidos R$ 450 
mil por meio do Funre-
bom – Fundo Municipal 
de Aparelhamento do 
Corpo de Bombeiros. 
“Como a obra está or-
çada em R$ 1,5 milhão, 
vamos buscar o restante 
dos recursos através de 

emendas parlamentares 
e campanhas junto a co-
munidade”, projeta José 
Carlos.

Parte da documen-
tação foi protocolada 
na Prefeitura ainda na 
quinta-feira e a expec-
tativa é de que o início 
das obras ocorra no 1º 
semestre de 2020. “Nos-
sos bombeiros são verda-
deiros guerreiros e mere-
cem um espaço digno, de 
acordo com a relevância 
dos serviços que prestam 
para a sociedade”, co-
mentou o prefeito Cons-
tantino Orsolin.

Projeto do novo quartel do Corpo de
Bombeiros foi protocolado na Prefeitura 
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Papai Noel chega de helicóptero,
no Leodoro de Azevedo 
O 2º Natal Solidário acontece neste sába-

do, na sede do bairro Leodoro de Azevedo, com 
direito à chegada do Papai Noel, de helicópte-
ro, distribuição de brinquedos e lanches.

A promoção conjunta é a partir das 14h.

50 anos da Pedro
Góis Seguros

A Pedro Góis Cor-
retora de Seguros co-
memorou seus 50 anos, 
em almoço realizado no 
último dia 14, no Salão 
de Caravagio, no Saiqui, 
contou com a presen-

ça de mais de 500 pes-
soas representando sua 
clientela.

Parabéns ao amigo 
Pedro e sua equipe. 50 
anos não é para qual-
quer um.
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“Mateio ao canto do galo
Gosto do assunto bem claro
E se de a pé já não disparo
Quanto mais bem a cavalo”…

A composição de Anomar Danubio Vieira, su-
cesso nas vozes de Cesar Oliveira & Rogério Melo, 
é uma das minhas preferidas do cancioneiro tradi-
cionalista. Me gusta o verso grifado acima, bem 
como o trecho onde o autor exclama “não carrego 
pretensão, mas não sou de me achicar”.

Mas, chega de recado, até porque na semana 
passada me mandaram um dois que eu não gos-
tei, vou tentar ser bem claro!

E, se os recados se con� rmarem, será apenas 
a rati� cação de como o veículo com maior au-
diência da região é visto por parte de alguns por 
aqui. Mas, são ossos do ofício, como dizia Ano-
mar:

“Tapeio o chapéu na testa pra ver melhor as 
imagens. Talento, fi bra e coragem, não se compra, 
nem se empresta”!

Apaysanado Menino pediu leite
em carta ao Papai Noel

e motivou policiais civis
A Polícia Civil de 

Canela lançou, nesta 
quarta-feira (18), uma 
campanha para dis-
tribuir leite a crianças 
carentes na cidade. A 
ideia surgiu entre poli-
ciais que pegaram uma 
carta de um menino de 
Canela que pedia leite 
ao Papai Noel. Cientes 
do problema de Jonas 
e sabedores de que in-
felizmente é a realida-
de de várias crianças na 
cidade, a Delegacia de 
Polícia passou a arre-
cadar doações de leite 
para distribuir às famí-
lias nos diversos bairros 
de Canela.

No primeiro dia de 
arrecadação (19), foram 
arrecadados 2.500 litros 
de leite. As distribuições 
já iniciaram.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros informa 
que as doações de leite 
podem ser deixadas na 

Delegacia de Polícia de 
Canela (Rua Ignácio Sa-
turnino de Moraes, 418, 
ao lado do lago) a qual-
quer horário do dia, nos 
sete dias da semana. 
As doações serão con-
centradas no saguão 
do prédio da Delegacia, 
sendo que as famílias 
carentes que desejarem 
leite poderão buscar as 
doações gratuitamente.

Medeiros reiterou 
seu pedido à comuni-
dade, demonstrando a 
intenção de realizar uma 
grande campanha na ci-
dade, alcançando em 
solidariedade o maior 
número possível de fa-
mílias e crianças em 
Canela.  As doações po-
dem ser encaminhadas 
à Delegacia de Polícia 
de Canela até dia 10 de 
janeiro, mesmo período 
em que as famílias po-
dem vir buscar os leites 
no local.

FOTO: REPRODUÇÃO
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