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DANIEL FAZ SHOW
NO ANIVERSÁRIO DE
75 ANOS DE CANELA

Atração tem
entrada gratuita,

neste sábado (28),
no Parque do Lago.
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VEREADORES APROVAM 
PROJETO DA HAVAN EM

CANELA. PÁGINA 4

PRAÇA JOÃO CORRÊA
RECEBE CHIMARRÓDROMO 

PARA TESTES. PÁGINA 17

JORNALISTA DENUNCIA 
GOLPE PELO WHATSAPP: 
CRIMINOSO SE PASSAVA

POR MULHER JOVEM
PARA TIRAR DINHEIRO

DAS VÍTIMAS. PÁGINA 21

ATENÇÃO LEITORES
Nossa próxima edição

impressa circula na terça,
31 de dezembro. A

Redação da Folha estará
fechada de 25 a 29 de

dezembro. FELIZ NATAL!
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Que neste Natal, eu pos-
sa lembrar os que vivem em 
guerra e fazer por eles uma 
prece de paz. Que eu possa 
lembrar-me dos que odeiam 
e fazer por eles uma prece de 
amor. Que eu possa perdoar 
a todos que me magoaram e 
fazer por eles uma prece de 
perdão. Que eu lembre os 
desesperados e faça por eles 
uma prece de esperança. 
Que eu esqueça as tristezas 
do ano que termina e faça 
uma prece de alegria. Que eu 
possa acreditar que o mun-
do ainda pode ser melhor e 
faça por ele uma prece de fé.

Obrigada Senhor, por 
ter alimento, quando tantos 
passam o ano com fome. Por 
ter saúde, quando tantos so-
frem neste momento. Por ter 
um lar, quando tantos dor-
mem nas ruas. Por ser feliz, 
quando tantos choram na 
solidão. Por ter amor, quan-
tos tantos vivem no ódio. 
Pela minha paz, quando tan-
tos vivem o horror da guerra.

Portanto, senhor de – 
me a sabedoria para saber 
perdoar, amparar e amar o 
próximo, também peço se-
nhor que dê paz, amor e sa-
bedoria a todas as pessoas 
de bem, para que a felicida-
de e alegria eternize todos os 
corações. Que todos tenham 
um natal de felicidades e 
muitos júbilos. Amém

Origem do Natal • O Na-
tal é uma data em que come-
moramos o nascimento de 

Jesus Cristo. Na antiguidade, 
o Natal era comemorado em 
várias datas diferentes, pois 
não se sabia com exatidão a 
data do nascimento de Jesus.

Início • Do ponto de 
vista cronológico, o Natal é 
uma data de grande impor-
tância para o Ocidente, pois 
marca o ano 1 da nossa His-
tória.

Origem do Nome • A as-
sociação da imagem de São 
Nicolau ao Natal aconteceu 
na Alemanha e espalhou-se 
pelo mundo em pouco tem-
po. Nos Estados Unidos, ga-
nhou o nome de Santa Claus, 
no Brasil de Papai Noel e em 
Portugal de Pai Natal.

Árvore de Natal • Acre-
dita-se que esta tradição 
começou em 1530, na Ale-
manha, com Martinho Lu-
tero. Certa noite, enquanto 
caminhava pela � oresta, 
Lutero � cou impressionado 
com a beleza dos pinheiros 
cobertos de neve. As estrelas 
do céu ajudaram a compor 
a imagem que Lutero repro-
duziu com galhos de árvore 
em sua casa. Além das estre-
las, algodão e outros enfei-
tes, ele utilizou velas acesas 
para mostrar aos seus fami-
liares a bela cena que havia 
presenciado na � oresta.

Presépio • O presépio 
também representa uma im-
portante decoração natali-

na. Ele mostra o cenário do 
nascimento de Jesus, ou seja, 
uma manjedoura, os ani-
mais, os reis Magos e os pais 
do menino. Esta tradição de 
montar presépios teve início 
com São Francisco de Assis, 
no século XIII. As músicas de 
Natal também fazem parte 
desta linda festa.

Roupa do Papai Noel
Até o � nal do século XIX, 

o Papai Noel era representa-
do com uma roupa de inver-
no na cor marrom ou verde 
escura. Em 1886, o cartunista 
alemão Thomas Nast criou 
uma nova imagem para o 
bom velhinho. A roupa nas 
cores vermelha e branca, 
com cinto preto, criada por 
Nast foi apresentada na re-
vista Harper’s Weeklys neste 
mesmo ano.

Estrela • Guiou os três 
reis magos até o local de nas-
cimento do menino Jesus.

Sinos • Representa o 
anúncio para a humanidade 
do nascimento de Jesus Cris-
to, o Salvador.

Tradição • As antigas 
comemorações de Natal 
costumavam durar até 12 
dias, pois este foi o tempo 
que levou para os três reis 
Magos chegarem até a cida-
de de Belém e entregarem 
os presentes (ouro, mirra e 
incenso) ao menino Jesus. 
Atualmente, as pessoas cos-

tumam montar as árvores e 
outras decorações natalinas 
no começo de dezembro e 
desmontá-las até 12 dias 
após o Natal.

Data Ofi cial • Foi so-
mente no século IV que o 
25 de dezembro foi estabe-
lecido como data o� cial de 
comemoração. Na Roma 
Antiga, 25 de dezembro era a 
data em que os romanos co-
memoravam o início do in-
verno. Portanto, acredita-se 
que haja uma relação deste 
fato com a o� cialização da 
comemoração do Natal.

Decoração • Em quase 
todos os países do mundo, 
as pessoas montam árvores 
de Natal para decorar ca-
sas e outros ambientes. Em 
conjunto com as decorações 
natalinas, as árvores propor-
cionam um clima especial 
neste período.

Signifi cado • Esta tradi-
ção foi trazida para o conti-
nente americano por alguns 
alemães, que vieram morar 
na América durante o perío-
do colonial. No Brasil, país 
de maioria cristã, as árvores 
de Natal estão presentes em 
diversos lugares, pois, além 
de decorar, simbolizam ale-
gria, paz e esperança.

Igreja Católica • Foi 
transformado em santo (São 
Nicolau) pela Igreja Católi-
ca, após várias pessoas rela-

tarem milagres atribuídos a 
ele.

Nos dias de Hoje • Atual-
mente, a � gura do Papai 
Noel está presente na vida 
das crianças de todo mundo, 
principalmente durantes as 
festas natalinas. É o bom ve-
lhinho de barbas brancas e 
roupa vermelha que, na vés-
pera do Natal, traz presentes 
para as crianças que foram 
obedientes e se comporta-
ram bem durante o ano. Ele 
habita o Polo Norte e, com 
seu trenó, puxado por renas, 
traz a alegria para as famílias 
durante as festas natalinas. 
Como dizem: Natal sem Pa-
pai Noel não é mesma coisa.

Inovação • Em 1931, 
uma campanha publicitá-
ria da Coca-Cola mostrou o 
Papai Noel com o mesmo � -
gurino criado por Nast, que 
também eram as cores do re-
frigerante. A campanha pu-
blicitária fez um grande su-
cesso, ajudando a espalhar a 
nova imagem do Papai Noel 
pelo mundo.

• Em nossa cidade
PARA NOSSA CIDADE 

CRESCER COM SUSTEN-
TABILIDADE, CANELENSE, 
CONTINUE COMPRANDO 
E UTILIZANDO A PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DAQUI.

NA FAIXA DE SEGU-
RANÇA, MOTORISTA, 
PARE! RESPEITE O PEDES-
TRE.

Então é Natal.
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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 

O texto, escrito em Mateus 17:2-5, é uma 
pequena manifestação do Reino vindouro, ou 
seja, do Reino milenar de Cristo Jesus. Jesus 
transfigurado representa o governo de Deus na 
Terra. Moisés representa as pessoas que irão 
morrer, mas depois ressuscitarão, para esta-
rem com Cristo no Milênio. Elias representa as 
pessoas que não chegarão a ter a morte natu-
ral, mas serão arrebatados, para reinarem com 
Cristo. Os discípulos que estavam com Jesus re-
presentam o povo de Deus que ficará na Terra, 
para reinar com Cristo. Isso deve motivar-nos a 
batalharmos, para sermos transformados nesta 
era.

Não podemos investir somente nas ques-
tões terrenas e naturais, mas também, nas es-
pirituais. Precisamos preocuparmo-nos com o 
julgamento do Tribunal de Cristo, pois ele está 
mais próximo do que pensamos.

Nossa geração já está quase terminando, 
mas Jesus virá como Juiz, muito antes do que 
pensamos.

Acesse:
www.TVmenorah.com.br 
www.paodejuda.com.br
www.lojaeditoraventosul.com

ACOMPANHE A WEB RÁDIO
AO VIVO PELO FACEBOOK
facebook.com/osaldaterrawebradio

A PRÓXIMA ERA

Programa levou
médico a quase 300

pessoas na zona rural
Consultas aconteciam nas escolas de três comunidades

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde levou o 
programa Médicos no 
Interior a 288 pessoas 
do meio rural durante 
este ano. Foram opor-
tunizadas consultas aos 
habitantes em três loca-
lidades: Linha São Pau-
lo, no Morro Calçado e 
no Chapadão, onde fi-
cam as escolas munici-
pais Balduino Boelter, 
Zeferino José Lopes e 
Santos Dumont, res-
pectivamente.

De 21 em 21 dias, as 
consultas aconteciam 
em cada comunidade, 
de forma gratuita e sem 
agendamento prévio. 
Bastava que os interes-
sados se dirigissem aos 
locais portando o car-
tão SUS. A última etapa 
do programa ocorreu 
no dia 11, na Escola Ze-
ferino José Lopes.

Ao chegar, a pessoa 
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passava por uma tria-
gem para aguardar sua 
vez, a fim de ser aten-
dida pelo médico. Con-
forme o diagnóstico, 
poderia haver encami-
nhamento para fisio-
terapia, cirurgias ou a 
outros serviços da rede 
pública, ou até mesmo 

o profissional ira algu-
ma residência, depen-
dendo da gravidade do 
caso.

O programa retor-
nará às comunidades 
rurais em 2020, após 
o Carnaval, segundo 
planejamento da Se-
cretaria de Saúde. “Nós 

temos o compromisso 
de atender toda a po-
pulação que precisa do 
serviço de saúde. Levar 
o médico ao interior é 
mais fácil do que fazer 
o agricultor se deslocar 
para a cidade”, simpli-
fica o prefeito Constan-
tino Orsolin.

Câmara anuncia repasse
de R$ 1,4 milhão em 2019

Na tarde de sexta 
(20), o presidente do 
Legislativo canelense, 
Marcelo Savi, encami-
nhou as sobras finan-
ceiras da Câmara ao Po-
der Executivo. Com um 
montante totalizando 
R$ 1.402.454,93 entre as 
sobras e repasses feitos 
durante o ano, este é o 
maior valor da história 
já registrado em Canela.

Durante 2019, a 
Câmara realizou dois 
repasses para auxiliar o 
Poder Executivo e enti-
dades, no valor de 555 
mil reais, beneficiando 
entidades como o Hos-
pital de Caridade de 
Canela, Brigada Militar, 
Secretaria de Turismo 
(Sonho de Natal), CTG 
Querência, entre ou-
tros. Ao final do ano, 
repassou mais 847 mil 

reais das sobras orça-
mentárias.

Este valor agora re-
torna aos cofres do mu-
nicípio para ser investi-
do em melhorias para a 
comunidade canelense.

Para Marcelo Savi, 

este valor mostra o 
comprometimento dos 
vereadores com o mu-
nicípio: “Em tempos tão 
difíceis no cenário Fede-
ral e Estadual, podermos 
repassar um valor tão 
importante, que poderá 

auxiliar as mais diver-
sas áreas, como saúde e 
educação, nos enche de 
esperança e nos moti-
va a continuar fazendo 
uma Canela cada vez 
melhor para todos”, res-
saltou Savi.
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Vereadores
aprovam projeto da 

Havan em Canela 

Com estátua, projeto foi aprovado em sessão extraordinária na sexta

Em sessão extraordinária 
realizada na tarde desta sexta 
(20), a Câmara de Vereadores 
de Canela aprovou o projeto de 
instalação da loja da Havan em 
Canela, como projeto especial, 
por nove votos a favor e um voto 
contrário, do vereador Ismael 
Viezze (PDT). O presidente Mar-
celo Savi, nestes casos, não se 
manifesta, seu voto só seria ne-
cessário em caso de empate, o 

que não aconteceu.
Viezze havia apresentado 

três modificações ao projeto, 
uma que pedia a arborização e 
paisagismo na fachada da loja 
que deve se instalar junto à RS 
235, ao lado do Mundo a Vapor, 
um segundo que pedia a com-
pensação ambiental pelo impac-
to causado pela construção, es-
tas, aprovadas pelos vereadores.

A terceira emenda de Ismael 

previa que a réplica da Estátua da 
Liberdade deveria obedecer a al-
tura imposta pelo Plano Diretor 
(21 metros de altura total), con-
tra os 31 do projeto da Havan. 
Somente os vereadores do PDT 
votaram a favor desta emenda, 
sendo derrotados por 7 x 3.

Assim, a Prefeitura pode dar 
seguimento ao processo de li-
cenciamento para a instalação 
da Havan em Canela.
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Vereadores não aprovam
financiamento de R$ 3 milhões 

para georreferenciamento
Processamento destes dados traria reflexo direto sobre o IPTU

Entre os projetos 
encaminhados pela 
Prefeitura para serem 
votados na sessão ex-
traordinária da última 
sexta (20), estava o PL 
150/2019, que pedia 
autorização legislativa 
para contratar um fi-
nanciamento de R$ 3 
milhões junto ao BN-
DES/Caixa Econômica 
Federal.

A cifra pretendia 
ser usada pela Prefeitu-
ra para contratar uma 
empresa especializada 
em georreferenciamen-
to e processamento de 
dados, ou seja, foto-
grafar toda a cidade de 
Canela, via satélite e 
posteriormente cruzar 
estes dados, através de 
programas computado-

rizados, com os dados 
da Prefeitura de Canela.

Desta forma, a Pre-
feitura poderá saber 
exatamente como estão 
os imóveis de Canela e 
se o que realmente está 
construído na cidade 
consta em seu banco de 
dados.

Apesar de tal ação 
dar uma exata dimen-
são das cartas imobi-
liárias da Prefeitura, 
iria trazer reflexo direto 
na cobrança do IPTU, 
motivo pelo qual os ve-
readores não autoriza-
ram o financiamento, 
alegando que há pou-

co tempo a Câmara já 
havia autorizado uma 
significativa mudança 
na planta de valores e 
que se a Prefeitura real-
mente quiser fazer este 
levantamento, que utili-
ze de recursos próprios 
e não de um financia-
mento.
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Daniel faz show
gratuito no aniversário
de 75 anos de Canela

Os 75 anos de eman-
cipação política de Canela 
serão comemorados em 
grande estilo com show de 
Daniel no próximo sába-
do, 28, às 21h30min. Com 
entrada gratuita, o show 
“Versões de Mim” ocorre 
no Parque do Lago. O can-
tor sertanejo fará não ape-
nas a última apresentação 
nacional do ano na Região 
das Hortênsias, mas a últi-
ma da década.

O músico está otimis-
ta para sua apresentação 
dentro da programação do 
32° Sonho de Natal de Ca-
nela. “Será um grande pra-
zer realizar o último show 
do ano em Canela nessa co-

memoração do aniversário 
da cidade. Admiro muito 
o povo e a cultura. Tenho 
certeza de que a recepção 
será maravilhosa”, a� rma 
Daniel.

Na apresentação, ele 
vai trazer canções que 
marcaram diferentes épo-
cas da carreira, dando 
nova roupagem para elas. 
Para Daniel, o principal as-
pecto do show é a energia. 
“Cada apresentação é úni-
ca. Estou ali para desper-
tar os melhores sentimen-
tos, nosso papel é espalhar 
amor! Podem ter certeza 
que faremos uma festa 
muito bonita, juntos. Espe-
ro por vocês!”, convida.
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A ORIGEM DO CAMPESTRE CANELLA

Várias versões 
sobre as 
origens de 

Canela já foram con-
tadas e até mesmo 
registradas em livros 
e outras publicações. 
Os primeiros morado-
res da região foram 
os índios guaianazes, 
dos quais ainda se 
encontram vestígios 
no Caracol, Banhado 
Grande e Saiqui.

Não são raras as 
histórias contadas 
pelos moradores mais 
antigos relatando a 
existência dos guaia-
nazes e dos embates 
de tropeiros e coloni-
zadores com os na-
tivos. Após os índios, 
vieram os tropeiros, 
que utilizavam a re-
gião como passagem 
dos Campos de Cima 
da Serra para outras 
colônias.

O local foi esco-
lhido como ponto de 
encontro e de per-
noite pelos tropeiros 

devido à abundân-
cia de água, pasto e 
lenha, além dos belos 
capões de mato que 
ofereciam abrigo e 
proteção. Foi com os 
tropeiros que, su-
postamente, surgiu o 
nome CANELA, de-
vido a uma frondosa 
caneleira que existia 
onde hoje é o centro 
da cidade, servindo 
de ponto de referên-
cia para os viajantes 
da época. Até então, 
estas eram terras sem 
dono e, de acordo 
com historiadores, a 
primeira pessoa que 
estabeleceu resi-
dência em Canela foi 
Apolinário de Almei-
da Roriz, um tropeiro 
vindo da colônia de 
Vacaria, por volta de 
1780. Roriz se esta-
beleceu na Fazenda 
Faxinal, que englo-
bava as terras onde 
atualmente se localiza 
Canela. Estes campos 
eram chamados de 

A estação de trem, na década de 1930
Campestre Canella.

O primeiro ho-
mem a povoar o 
Campestre Canella 
foi Joaquim Esteves 
da Silva, que também 
foi o primeiro proprie-
tário oficial das terras 
(em 1821). Já em 1828, 

nasceu a primei-
ra filha de Esteves, 
Florência Aurora da 
Silva. Esteves per-
maneceu cerca de 
20 anos no Canella, 
tendo sete filhos. 
Com o falecimento 
de Esteves, em 1843, 

as terras do Campes-
tre Canella passaram 
pelas mãos de várias 
pessoas, sendo inclu-
sive alvo de disputas 
judiciais, até que em 
1908 o fundador de 
Canela, João Cor-
rêa Ferreira da Silva, 

adquiriu o Campestre 
Canella.

Nos anos se-
guintes, João Corrêa 
passou a se dedicar 
ao seu grande proje-
to: fazer o trem subir 
a serra, chegando até 
Canella.
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Desenvolvimento com a chegada do trem
O desejo de se 

tornar uma cidade tu-
rística parece ter sido 
traçado para Canela 
desde os seus pri-
meiros moradores. Ao 
conhecer o Campes-
tre Canella, em 1882, 
João Corrêa encan-
tou-se com as terras 
e, por ser um visioná-
rio, projetou as possi-
bilidades futuras de 
toda Região.

A peça principal 
dos projetos de João 
Corrêa era a estra-
da férrea, com uma 
estação terminal em 
Canela, que começou 
a se concretizar em 
1903, com a abertu-
ra da construção da 
estrada de ferro Ta-
quara-Canela. Apesar 
das intenções de de-
senvolvimento turísti-
co, foi com a extração 

madeireira que a re-
gião progrediu rapida-
mente. 

Em Canela, o de-
senvolvimento come-
çou no Caracol. En-
tretanto, não foi com 
o turismo, mas sim 
com a industrialização 
das serrarias movidas 
pela força da água 
dos arroios locais.

Enquanto Cane-
la se constituía como 
uma cidade bem for-
mada, com ruas já 
nominadas conforme 
os planos de seu fun-
dador, a construção 
da estrada de ferro 
continuava através de 
uma notável obra de 
engenharia, que traria 
mais progresso e de-
senvolvimento para a 
Região.

Com os esforços 
de João Corrêa, a Ma-

ria Fumaça chegou 
finalmente a Canela 
no dia 1º de agosto 
de 1924. Como plane-
jado, com a chegada 
do trem, o desenvol-
vimento acelerou a ci-
dade, surgindo então 
muitos hotéis e várias 
casas de comércio. 
Outras se mudaram 
do Caracol para o 
centro devido ao de-
senvolvimento do lo-
cal.

O empreendedo-
rismo dos canelenses 
elevou a localidade a 
Distrito de Taquara em

1926. Em 1938 tor-
nou-se Vila. Seis anos 
depois, Canela alcan-
çou sua emancipação, 
em 28 de dezembro 
de 1944, graças ao 
seu grande desenvol-
vimento e aos esfor-
ços dos canelenses.
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Em 1935, o que é hoje o centro da cidade, com a
Praça João Corrêa à esquerda e o que é o Largo Benito

Urbani à direita. Em primeiro plano, nós de pinho,
que eram comercializados e enviados pelo trem

Em 07 de novembro de 1950, primeiro comício do
PTB em Canela, pré-candidatura do Gel. Ernesto

Dornelles ao Governo do Estado. Ao fundo, a antiga 
Igreja Matriz e o Ginásio Auxiliadora em Construção
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As duas primeiras páginas do Livro Tombo da Paróquia de
Canela, com a fundação da mesma, em 30 de dezembro de 1937
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A Festa da Hortênsia, na época escrita com “c”.
O primeiro evento realizado em Canela

Canela deixou de ser Distrito 
de Taquara e se tornou município. 
As autoridades se reuniram junto 
ao busto do fundador, Cel. João 
Corrêa Ferreira da Silva, na praça 
que leva o seu nome, para uma 
justa homenagem.

Na foto, da esquerda para a di-
reita, Ambrósio Maggi, atrás, Audo-
mar Schmitt, Pe. Alberto Hickmann, 
Nagibe G. da Rosa, Danton Corrêa, 
Apparício Corrêa, Patrício Zini, Júlio 
Cezar Corrêa, Domingos Fellipetto, 
João Manuel Corrêa, Alfredo Spin-
dler, Nelson Schneider (prefeito 
empossado nessa data, sendo o 
primeiro prefeito do novo municí-
pio), Tio Bélio, Alfredo Travi, Basílio 
Travi, Carlos Corrêa, Dr. Pedro San-
der, Rinaldo Dietrich, Archimimo 
Alves da Silveira e Plínio Soares.

O Dr. Nelson Schneider era 

funcionário público da prefeitura 
de Porto Alegre e sua função era 
organizar prefeituras. 

Canela foi emancipada em 28 
de dezembro de 1944. Na época, 
a cidade era distrito de Taquara 
e a exigência para que um distri-
to pudesse se emancipar era de 
possuísse no mínimo 300 casas e 
uma população de 4.000 habitan-
tes. Tais exigências já haviam sido 
ultrapassadas, pois existiam por 
aqui mais de 1.000 casas e 9.000 
habitantes.

Ainda hoje, Canela é o municí-
pio mais populoso da região, esse 
foi o motivo de ser o segundo a se 
emancipar politicamente, 10 anos 
antes de Nova Petrópolis e Gra-
mado, perdendo apenas para São 
Francisco de Paula, que se tornou 
município em 1903.

O Momento da
Emancipação

Registro da Emancipação de Canela
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Toquinho é uma das
atrações do Paralelo Festival, 
em São Francisco de Paula

Evento acontece em janeiro, no Lago São Bernardo

Após o sucesso da 
primeira edição, o Para-
lelo Festival volta a São 
Francisco de Paula em 
2020 com oito shows em 
dois dias às margens do 
Lago São Bernardo. Em 
seu segundo ano conse-
cutivo, o evento ocorre-
rá em 18 e 19 de janei-
ro reunindo diferentes 
gêneros e tendências 
musicais, da MPB ao 
rock, da milonga ao jazz, 
com artistas de diversas 
regiões do Brasil e tam-
bém do Uruguai, Argen-
tina e Estados Unidos.

Entre as atrações 
brasileiras estão o can-
tor e compositor Toqui-
nho apresentando os 
grandes sucessos dos 
seus 55 anos de carreira, 
o pianista Luciano Leães 
com seu grupo The Big 
Chiefs e as bandas ins-

trumentais gaúchas 
Trabalhos Espaciais Ma-
nuais e MOIO.

Já a cena internacio-
nal estará representada 
no festival pelo norte-a-
mericano Dex Romwe-
ber, responsável por ins-
pirar músicos como Jack 
White; o quarteto uru-
guaio Milongas Extre-
mas com suas guitarras 
criolas e vozes; e a ban-
da argentina Fiero com 
seu rock progressivo.

Além das sete atra-
ções já definidas, uma 
oitava ainda será sele-
cionada pelas redes so-
ciais. Bandas de todo o 
país podem se inscrever 
pela página do Parale-
lo Festival no Facebook 
(www.facebook.com/
paralelonaserra) até o 
dia 31 de dezembro. Os 
três pré-selecionados 

serão divulgados no dia 
3 de janeiro, e o público 
poderá votar nos seus 
preferidos. O resultado 
da votação e da banda 
que abrirá o evento em 
2020 será divulgado no 
dia 11 de janeiro. 

O evento acontece 
às margens do Lago São 
Bernardo e tem acesso 
gratuito.

Programação:
Dia 18, sábado
Banda a ser escolhida 
pelas redes sociais
Moio
Fiero
Milongas Extremas
Dia 19, domingo
Luciano Leães & The 
Big Chiefs
Trabalhos Espaciais 
Manuais
Dex Romweber
Toquinho
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Público aplaudiu de pé o show Elvis
Celebration in Concert no Sonho de Natal

ATRAÇÃO FOI UM DOS DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO DO FINAL DE SEMANA NO MULTIPALCO

Oferecer à comu-
nidade canelense e aos 
visitantes diferentes 
espetáculos proporcio-
nando momentos de 
alegria em família é a 
proposta do 32º Sonho 
de Natal de Canela. E o 
público tem respondi-
do com muito carinho 
a cada final de semana. 
No último sábado, 21, 
foi a vez do Multipalco 
da Praça João Corrêa 
receber uma atração di-
ferente. A lendária figu-
ra do galã Elvis Presley 
foi lembrada durante 
o Elvis Celebration in 
Concert. Estrelado pelo 
empresário Fabiano 
Feltrin, o show apresen-
tou os maiores sucessos 
daquele que foi consi-
derado o Rei do Rock.

A experiência como 
empresário e palestran-
te de sucesso faz de Fa-
biano Feltrin uma figu-
ra carismática e alegre, 
levando para o palco 
seu talento e a arte de 
envolver o público. A 
cada música interpre-
tada, o cover de Elvis 
contava uma história, 

seja da vida e carreira 
de seu ídolo, seja da sua 
própria vida e carreira, 
como quando foi eleito 
o melhor cover de Elvis 
Presley da América do 
Sul. “Existem 200 mil 
covers de Elvis Presley no 
mundo e cerca de 86 mil 
vivem profissionalmen-
te deste ofício”, contou o 
artista.

O público recebeu 
muitos mimos durante 
o show, já que ao cantar 
as músicas ele distri-
buía lenços e ursinhos 
de pelúcia. A presença 
da família também en-
cantou a plateia. Fa-
biano falou do apoio 
da esposa Ariane, que 
estava no backstage, e 
da pequena Lisa Marie, 
a filha de seis anos que 
protagonizou um dos 
momentos mais emo-
cionantes do show ao 
subir no palco e cantar 
sozinha uma música de 
Natal.

Carinho
Sentada na primei-

ra fila, Loiva da Silva 
Gil, 52 anos, pode reen-

contrar o amigo Fabia-
no Feltrin e expressar 
mais uma vez a sua ad-
miração. “Nos conhe-
cemos em 2012 quando 
ele fez um show aqui em 
Canela. Nossas famílias 
se tornaram amigas e 
ele chegou a fazer uma 
apresentação beneficen-
te para auxiliar no meu 
tratamento”, revelou 
Loiva, que tem esclero-
sa lateral amiotrófica.

Antes mesmo do 
show terminar, o pú-
blico recebeu a con-
firmação do secretário 
de Turismo de Canela, 
Ângelo Sanches, de que 
a edição de 2020 do So-
nho de Natal terá nova-
mente a participação 
do empresário e cantor. 
“Venerar este grande ar-
tista pra mim significa 
poder expor minha pai-
xão por Elvis Presley e 
transformar um evento 
como o Sonho de Natal 
de Canela em um mo-
mento inesquecível”, 
revelou Fabiano Fel-
trin, que foi aplaudido 
de pé pelos espectado-
res.

Atração está confirmada para a edição do Sonho de Natal 2020

Público recebeu presentes durante o show do cover do Rei do Rock
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Rede Globo transmite Natal Luz de Gramado em Portugal
O ‘Posso Entrar’, programa 

de entretenimento das tardes 
de sábado da RBS TV, conta his-
tórias inspiradoras de famílias 
gaúchas. Sob o comando de Cris 
Silva, a atração realizou um es-
pecial em parceria com a Gra-
madotur e 34ª edição do Natal 
Luz de Gramado. O programa foi 
escolhido pela Rede Globo Inter-
nacional para ser transmitido em 
Portugal - na Globo Now -  dias 
17, 24 e 31 de dezembro.

Mais de dois milhões de 
telespectadores assistiram a 
temporada de Natal do ‘Posso 
Entrar’ na RBS TV, que buscou 
dar visibilidade para histórias 
de pessoas que venceram difi-
culdades e realizaram sonhos 
com a ajuda de familiares. E no 
maior evento natalino do Brasil, 
contou a história das gêmeas Li-
sandra e Ingrid, separadas logo 
após o nascimento, em Santa 
Rosa e que se reencontraram 26 

anos depois, em 2010. Para co-
memorar a reunião, que aconte-
ceu na época de Natal, a cidade 
de Gramado convidou-as para 
se encantar com o Natal Luz. O 
Presidente da Gramadotur, Au-
tarquia Pública que organiza o 
Natal Luz, Edson Nespolo, estava 
eufórico. “O Natal Luz há muitos 
anos têm se transformado num 
evento Internacional, e, a cada 
edição, se consolida ainda mais”, 
disse o dirigente.
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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) ::

3 aninhos da Valentina Lopes da Conceição!

5 aninhos do Bernardo, no último dia 19.

Cheia de ternura, Alice
Ensaio de fofura de 4 meses
da Maísa Ramos Antunes

Ensaio de Natal da linda Isadora com 2 meses

John Vicenzo cheio de estilo 
no seu ensaio de 3 aninhos!
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67 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

As CS Lovers Sandra e Pamela Rodrigues foram 
conhecer a diretora criativa da Carmen Steffens 
no evento de final de ano da loja de Gramado

Kenia Jaeger, Marta Rossi e Vania Oliveira
fora conferir as novidades da Carmen Steffens 
para o verão e já aproveitaram a oportunidade 
para apresentar o espaço luxo do Festuris

FOTO: ANA PAULA AMARALFOTO: ANA PAULA AMARAL

Nei Magno da Luz ao lado da esposa
Juliana Lima da Costa no lançamento
da loja Costa da Luz Joias Artesanais,
localizada na Estação Campos de Canella.

FOTO: RAFAEL CAVALLI

Elisete Santos recebe as amigas para a
abertura do Museu do Velho Chico.  (Débora
Torres, Elisete Santos, a idealizadora e
proprietária do museu, Bia, da RB Passeios
a Cavalo, Virgínia Rodrigues e Zíngara Pinto, 
organizadora e cerimonialista do evento). 
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A dançarina Sarah Gallas, integrante da
Academia de Dança Neusa Martinotto, que
também apresentou o Christmas in Concert,
ao lado do namorado Iury Willrich. 

Laura Fraga e Carla de Andrade foram 
prestigiar o novo quiosque da Empório
Essenza, na Estação Campos de Canella. 

NOTA: Musical "Uskoa - O Sonho do Papai 
Noel" estreia nesta sexta, 20, e terá oito sessões 
até o dia 23 de dezembro no Mineirinho, em 
Belo Horizonte. Por trás desses números im-
pressionantes está a D’arte Multiarte, empre-
sa criativa que assina a criação, direção, pro-
dução e execução do show.    



Terça-feira, 24 de dezembro de 2019 13SOCIALwww.portaldafolha.com.br

Alunos da Oficina da Criança já entregaram suas cartinhas para o Papai Noel

Ensaio de natal da Maria Luiza Bohrer Mundstock!

O casal Arthur Wunder e Mayara
Schons, em formatura do Ensino Médio,

 da Escola Danton Corrêa da Silva, no
Hotel Klein Ville, no sábado, 21

Peterson Secco e Renan Cardoso
da Silva recebendo o deputado
federal Eduardo Bolsonaro na 
pizzaria Abbiamo Fatto
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Primeiro Natal da Laura com a família.
Papais Jonatan e Daniela e mana Larissa

Toda a simpatia de Luna Helena
Fonseca Santos
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Turminha de formandos 2019 Oficina da Criança
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 51

HL
PROPOSITO

INALADOR
ARREMATE

FADAOBAG
JADUELA
INSERTN
DABANCO
ARCAARE

GERALDUS
MAREARA
EDIOVAL
CORANTES

GARINASA

Peça de
madeira
de portas
e janelas

Maior
vulcão da

Europa

O oniscien-
te conta a 

história em
3a pessoa 

Como é
servido o
peixe no
Japão

(?) da
Aliança,
símbolo
judaico

(?)
Thomas,
diretor
teatral

Traçado do
controle
de voo

Provocar
enjoo

(a bordo)

Diver-
te-se no
show de
humor

Formato
da bola de

rúgbi

Agência
espacial
dos EUA
(sigla)

O tipo
mais raro
de eclipse

Dois temperos usados
no molho 

chimi-
churri 

Trabalho
árduo

Cesto de
pescador

Dupla;
casal

Combustível usado na
iluminação pública do

Rio, no
séc. XIX

Assento
de praças

Carro, 
em inglês

Lixeiro
(bras.)

Substân-
cias que

acentuam 
a tonalida-

de dos
alimentos

Tecla de
micros

Entidade
fantástica
como a
Sininho
(Lit. inf.)

Conclu-
são; aca-
bamento

Intenção
Aparelho
para oxi-
genação
(Med.)

(?) ao Mérito:
medalha militar

Três principais cida-
des da Arábia Saudita

Medida
que vale
100 m2

De + a

A classe
dos ricos
Galinha e

pato

3/car — par. 6/gerald — insert. 7/samburá.

Nome: Daniele Aparecida de Araújo 
Rocha
Idade: 39 anos
Filiação: Celina de Araújo Rocha e 
Francisco Salvador Rocha
Formação: Fisioterapeuta e Pós 
Graduada em Geriatria e Geronto-
logia há 12 anos
Trabalho: minha grande paixão e 
gratidão em poder transmitir com 
as mãos o que sente o coração e 
tornar possível o que parece impos-
sível!!!
Fato marcante em sua vida: Infe-
lizmente foi a morte do meu primo 
que era como irmão para mim
O que te deixa sem jeito: elogios
Uma alegria: a vida
Uma decepção: a mentira quando é 
vinda de quem amamos
Ponto forte: determinação
Ponto fraco: não esquecer certas 
decepções do passado
Cor preferida: vermelha
Prato preferido: Pizza
Bebida: água e espumante
Esporte: adoro caminhadas 
Hobby: leitura
Programa de tv: por incrível que 
pareça “casos de família” hahaha
Que fazer no domingo: adoro curtir 
o domingo em casa com as minhas 
pets
Animal de estimação: morando 
comigo tenho 3: duas dogs e um 
canário chapinha que ganhei de 
uma paciente
Um filme: O Senhor dos Anéis 
Uma música: O sal da Terra de Beto 
Guedes
Um livro: Nosso Lar
Um defeito: falar o que pensa, com 
isso às vezes se é mal interpretada
Uma qualidade: sincera 
Uma saudade: da infância 
Um sonho de criança: descer na 
nave da Xuxa
O que mais admira numa pessoa: o 

sentimento verdadeiro 
O que mais detesta numa pessoa: 
falsidade
O que tu mudaria em Canela: as 
ruas que ainda não estão asfaltadas 
principalmente no bairro São Luis 
que é onde eu resido atualmente. 
Mudaria também administração e 
alguns profissionais do hospital
  
TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: acredito que ainda iremos 
dar a volta por cima, mas é neces-
sário tempo e tem muitas lutas pela 
frente! Não se muda o estrago de 
anos em apenas alguns meses ou 
até 4 anos...
Educação: Existe sim boas escolas 
e bons professores. Melhor seria 
se o salário dos professores fossem 
melhores e que fosse também uma 
das classes prioritárias a receberem 
do estado 
Religião: a base para nossa evolu-
ção espiritual e moral
Amor: sentimento puro que cami-
nha junto com a gratidão 
Família: é o alicerce de toda a vida, 
onde se encontra apoio, conselhos 
sinceros e força para os grandes 
desafios
Amizade: quando se é sincera, pas-
sa a ser igual uma família 
Casamento: quando há cumplicida-
de, respeito, amor, desafios em que 
um auxilia o outro... vira também 
uma linda família 
 
*UM RECADO:
 Viva intensamente sem medo de 
errar. E se errar, não tenha vergo-
nha, pois tudo serve como lição 
e aprendizado!!! Estamos nesse 
mundo para evoluímos e sermos 
melhores como pessoa, portanto 
não tenha medo de nada!!! Apenas 
siga em frente e viva o que tem que 
ser!!!

Daniele
Aparecida
de Araújo
Rocha

PAPO
SIMPLES

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA • EDITAL DE CONVOCAÇÃO

No uso das atribuições que são conferidas pelo Estado Social, Artigos 13,14 e 17 e pelo Regimento 
Interno, Artigos VII e XII, convocam os integrantes da Associação Ecológica Canela-Planalto das Arau-
cárias- ASSECAM, para uma reunião de Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no sábado dia 04 de 
janeiro 2020, as 16 horas.Local RPPN Bosque de Canela, Rua Ruy Vianna Rocha, 1070 Bairro São Luis 
Canela RS,com seguinte ordem do dia:

1. Eleição de 2/3 do Conselho Deliberativo;
2. Eleição do Presidente e Secretario do Conselho Deliberativo;
3. Eleição da Diretoria Executiva da ASSECAN;
4. Assuntos Gerais.

Canela, 20 de dezembro 2019-12-20
Ricardo Soncini

Presidente do Conselho Deliberativo

ANDORRA PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS LTDA
02.285.482/0001-07

Torna público que requereu à Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente, Trânsito e Urbanismo 
de Canela a Licença Prévia, para a atividade de 
Prédio Comercial, a ser instalado na Rua João 
Pessoa, nº 472, Centro, Canela/RS.  Não foi de-
terminado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental
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> Edital de Casamento nº 6252 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: RAFAEL PREVIATI DE LIMA, natu-
ral deste Estado, nascido na Cidade de Palmeira das 
Missões, operador de estação, solteiro, domiciliado 
e residente na Rua Alfredo Fritz, nº 650, Bairro Santa 
Marta, nesta Cidade e MARIA HELENA SILVA DE SOU-
ZA, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, babá, 
solteira, domiciliada e residente na Rua Alfredo Fritz, nº 
650, Bairro Santa Marta, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 20 de Dezembro de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Ainda que você esteja de férias, 
vale a pena colocar alguma energia 
nos assuntos de trabalho. O céu da 
semana pede mais planejamento e 
organização, mas promete ser super 
produtivo para você. Cuidado para 
não discutir com seus queridos.

Dias de mais ansiedade e tensão. 
Cuidado para não reagir com 
agressividade. Tente evitar brigas e 
discussões. Mas a semana também 
promete bons encontros e oportuni-
dades. É boa para viajar ou estudar, 
para fazer seus planos para 2020 e 
repensar a forma como tem vivido 
tudo.

Vá com calma. A semana pede mais 
qualidade, menos quantidade. Pede 
para você se organizar melhor em 
tudo e fechar certos ciclos, finali-
zando o que não quer levar para o 
ano que vem. Uma ótima semana 
para organizar coisas.

Preste mais atenção na forma
como tem conduzido suas relações. 
Você pode ter encontros e conversas
marcantes e decisivas. São bons 
dias para repensar hábitos e 
padrões e fazer coisas diferentes. 
Tente sair da rotina, inovar, seguir 
novos caminhos.

Uma semana produtiva, mas talvez 
você tenha mais coisas do que está 
imaginando para fazer. Tente ser 
organizado, focado e eficiente em 
tudo que fizer. Tente se divertir 
mais com sua família e arrumar 
coisas na casa.

Boa semana em termos de comuni-
cação. Também são bons dias para 
viajar e se movimentar. Tente sair 
da rotina, cuidar mais de você e fa-
zer mais coisas que gosta. Você pode 
ter imprevistos e pode lidar com 
eles com bom humor e criatividade 
para resolver. 

Cuidado com a ansiedade que pode 
levar você a tomar decisões impul-
sivas ou precipitadas. Aceite ajuda e 
apoio de outras pessoas. A semana 
pode pedir mais responsabilidade 
nos assuntos da casa e da família e 
talvez tenha bastante coisas para fa-
zer relacionadas à vida doméstica.

Dias de mais força e energia. Você 
pode se sentir mais enérgico e cria-
tivo e são bons dias para praticar 
esporte, tomar iniciativa e fazer 
coisas novas. Planeje melhor suas 
viagens e estudos e sente para fazer 
seus planos 2020. É hora de pensar 
sobre seus projetos importantes.

Aproveite a semana para resolver 
pendenciaso. Não leve temas desse 
ano para o próximo. Conversas 
podem ser boas, mas tendem a ser 
mais leves e é melhor não puxar 
assuntos mais tensos ou polêmicos. 
Saiba ouvir mais os outros. 

Vai começar um ciclo novo e é 
importante se preparar para isso. 
Dê um passo na direção dos seus 
sonhos e projetos, mas coloque mais 
energia no que importa de fato. São 
dias para pensar no futuro, pesar 
prós e contras antes de tomar uma 
grande decisão. 

Olhe mais para você, suas sensações 
e necessidades. Ë hora de se reco-
lher um pouco mais, refletir, pensar 
sobre sua vida, escolhas e objetivos 
de vida. Pense sobre seus projetos 
e rumos de trabalho. O que você 
deseja para sua vida? Está fazendo 
sua parte para construir isso?

Dias ótimos para viagens, ou para 
estar com amigos. Tente ser mais 
leve, sair da rotina e estar mais 
próximo das pessoas queridas. 
Aproveite para sentar e colocar seus 
planos e metas no papel. São bons 
dias para resolver coisas práticas e 
encontrar gente.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6253 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: BRUNO KERSCHNER, natural 
deste Estado, nascido nesta Cidade, pintor, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Silvio Hoffmann, nº 
121, Bairro Vila Boeira, nesta Cidade e ANDRIELE DE 
OLIVEIRA, natural deste Estado, nascida nesta Ci-
dade, vendedora, solteira, domiciliada e residente na 
Rua Silvio Hoffmann, nº 121, Bairro Vila Boeira, nesta 
Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 23 de Dezembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

EXTRATO DE PORTARIAS DE
COMPLEMENTAÇÕES DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA E RETIFICAÇÃO

DE PUBLICAÇÃO 

Conforme Portaria nº 2.240/2019 de 12/11/2019, 
foi concedida COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS 
INTEGRAIS DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO à senhora NARA BEATRIZ DE OLI-
VEIRA, inativada no cargo de Recepcionista, NB III, clas-
se E, aposentada pelo RGPS/INSS com benefício sob nº 
181.255.409-2, com vigência a contar de 11/05/2017. 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 22/10/2019, dia seguinte a seu desliga-
mento do quadro de pessoal ativo.

Conforme Portaria nº 2241/2019, de 12/11/2019, foi 
concedida COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS IN-
TEGRAIS DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO ao senhor OMAR VICTOR VEECK FILHO, 
inativado no cargo de Agente de Fiscalização, NME II 
classe G, aposentado pelo RGPS/INSS com benefício sob 
nº 184.072.602-1, com vigência a contar de 27/09/2017. 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 23/10/2019, dia seguinte a seu desliga-
mento do quadro de pessoal ativo.

Conforme Portaria nº 2242/2019 de 12/11/2019, foi 
concedida COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS IN-
TEGRAIS DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CON-
TRIBUIÇÃO à senhora SAIONARA GORETE CAZARA 
CORRÊA ANGELI, inativada no cargo de Telefonista, 
NB III, classe E, aposentada pelo RGPS/INSS com be-
nefício sob nº 179.010.409-0, com vigência a contar de 
14/12/2016. A base de cálculo utilizada é a última remu-
neração, 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 23/10/2019, dia 
seguinte a seu desligamento do quadro de pessoal ativo.

Fica RETIFICADA a publicação veiculada no dia 
20/12/2019, referente à complementação de proventos 
de aposentadoria ao inativo José Carlos Wagner Bertolu-
ci, no tocante ao número da Portaria, sendo o correto nº 
2196/2019, e não nº 2096/2019 como constou.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
Dezembro/2019
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MERCADO A VENDA 
(COMPLETO). Pronto 
para trabalhar no Bairro 
Leodoro de Azevedo. 
Interessados entrar em
contato pelo Whatsapp: 
(54) 99927.0343.

PROCURO uma pessoa 
para cuidar de uma 
senhora idosa em tempo 
integral. Interessados 
entrar em contato: (54)
98103.5329

VENDO Máquina de 
Fazer Telas. R$ 5 mil à 
vista. Motor Caracol e 
todas as ferragens.
Mais informações:
99197.2789.

ALUGO Casa com
dois quartos, sala,
cozinha, banheiro e
área de serviço. Rua
Angelo Sartori, 248
Várzea Grande.
Gramado. R$ 950,00. 
Um mês de caução.
Livre de água e luz. 
Fone: 996625920
Não aceitamos animais.

COMPRO sucatas, 
latinhas, cobre, metal, 
baterias, sucatas de 
informática, eletrônicos, 
etc. Tratar com Carioca. 
Fones: 54 99637.1164. 
98111.6660.

JOGOS DE PS4 PARA
LOCAÇÃO! R$ 15,00 
para duas diárias
ou R$ 40,00 para sete
dias. Confira nosso
acervo de games! Fones
54 3282.7998. Whats
54 99963.6105.

VENDO. 23 mil metros. 
2 hectares. Área plana,
ótima localização, ótimo
para loteamento, com 
vista para o vale. Aceito
imóveis no negócio.
Fone: 54 99139.6852.

SERVIÇOS de Eletricista 
Leandro Soares.
Também trabalhamos 
com reformas. Fone
(51) 98270-1451 e
(51) 98204-1366. 
Email: tatiana.cidade@
gmail.com.

DSF Serviços Gerais
Pinturas, Cortes de
grama, Jardinagem,
Lavagem externa de 
casas, Limpezas, Plantio, 
Serviços Gerais. Fone 
(54) 99663.3649.

PROCURO Vaga de caseiro para casal em
sítio. Fone para contato: 54 99662.3685.

VENDO. Casa na Rua Neusa Brizola.
(R$ 260 mil). F :5499694.8720.

VENDO OU TROCO. 
Casa em Arroio do Sal
(Balneário de Marambaia) 
por casa em Canela
ou São Chico. Fone: 54 
99633.1120.

ALUGO Apartamento 
Super bem localizado em
Capão Novo, com box 
e condomínio cercado. 
Fone: 54 98147.2994.

VENDO Bicicleta nova 
Aro 26 Cadeado R$ 
590,00. 21 marchas.
F: 51 99672.4120.

Tortas da Dinda. Aceito encomendas de
bolos e salgadinhos pra festa ótima qualidade.
Fone: 54 99967.1103 Débora.

VENDO Terreno 824m2 
Aprox 21 x 40. Rua Érico 
Verissimo 312, há 3min 
da Catedral de Pedra. 
Contém 2 casas de
madeira com aprox
35m2 + mesanino,
inacabadas. Cercado com 
aprox. 5 mil pedras de 
areia. Valor de 255mil. 
Fone: 54 9905-5989.

JARDINAGEM • PINTO
GRADES • LIMPO
CAIXA D’ÁGUA • CORTO 
GRAMA • LAVO CASA
Fone: 54 99677.9079.

VENDO Monza SLE Completo. 1993.
Barbada. R$ 8.500,00. Fone: 54 99103.0347.

ALUGO Apartamento mobiliado na Rua Martinho 
Lutero (fundos). Quarto, banheiro, sala e cozinha 
conjugados. Preferência sem animais. Caução de
1 mês no valor de R$ 850,00 + R$ 20 de água.
Fone: 54 3282.1591 • 98400.0947.

ALUGO Apartamento com dormitório de casal, sala e 
cozinha geminada, banheiro, todo mobiliado. DIRE-
TO COM PROPRIETÁRIO. R$ 1.000,00. 1 mês de 
caução. Fone: 54 99924.4565 ou 54 3282.1134.

PROCURO Serviço de faxina, diarista.
Contato: 54 98115.4875 com Patrícia.

VENDO Symbol 2011.
Prata. Completo. Fone:
54 98419.2575

VENDO Fox 2010.
Preto. Completo. Fone:
54 98419.2575

VENDO Linda Pousada. Ótimo bairro em Canela.
Grande Oportunidade. 54 99952.6277.

Oportunidade <<<
de Emprego <<<
RESTAURANTE MARIA 
BONITA está contratando 
um(a) COZINHEIRO(A) 
com experiência.
Fone: 54 99910.2078.

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

ALUGO Casa no centro. Fone: 54 99979.2050

Ar Condicionado Fugitsu 24.000 Btus Inverter,
usado, revisado, ótimo estado, pronto para instalar.
R$ 3.000,00. Interessados chamar 54-99665-1574.
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Praça João Corrêa recebe Chimarródromo para testes  
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A Prefeitura de 
Canela implantou na 
tarde desta segunda-
feira (23), na Praça 
João Corrêa, um equi-
pamento que dispo-
nibiliza água quente 
e fria para o público 
que frequenta o local. 
O Chimarródromo foi 
instalado de forma ex-
perimental pelo perío-
do de 30 dias e o Poder 
Executivo vai avaliar a 
possibilidade de man-
ter a máquina na pra-
ça central de forma 

definitiva. 
O equipamento 

produzido pela em-
presa Ice Hot é todo 
de inox, garantindo 
maior higiene e dura-
bilidade. A água fria 
sai na temperatura de 
7º graus e a quente 
80º graus. O prefeito 
Constantino Orsolin e 
o secretário de Obras, 
Luiz Cláudio da Sil-
va, acompanharam a 
instalação do Chimar-
ródromo. “É mais um 
conforto para os mo-

radores e turistas que 
desfrutam momentos 
de lazer na nossa pra-
ça central”, comentou 
Orsolin. 

ÁGUA PARA
OS PETS
A partir de agora 

quem for passear com 
seu pet na Praça João 
Corrêa poderá ofere-
cer água para o seu bi-
chinho de estimação, 
já que o equipamento 
possui um bebedouro 
exclusivo para os pets.

O ano vem chegando no arremate da trança. 
O velho dará lugar ao novo, novas esperanças, 

novos desejos, novos sonhos a se realizar, momen-
tos simbólicos da mudança, como os ciclos naturais 
da vida terrestre, nascer, crescer, � orescer e perecer. 

Neste mesmo ínterim o Natal celebra a vida, a 
mais pura, a mais bela, com sua singeleza, o Cristo 
da manjedoura nos ensinou que o real valor das 
coisas estão nas coisas mais simples, um abraço, um 
afago, na fraternidade, na união, nos gestos que não 
se compram. 

O Dezembro veio de bruacas cheias de datas 
importantes, entre elas relacionamos:

1º  - Dia Mundial do Combate à Aids
2 - Dia do Samba
4 - Dia da Propaganda
      Dia do Falecimento de Gildo de Freitas  no 

ano de 1982
      Dia do Falecimento de Teixeirinha no ano de 

1985
5 - Dia Internacional do Voluntário 
7 - Dia Internacional da Aviação Civil
9 - Dia do Fonoaudiólogo
10 - Dia dos Direitos Humanos 
11 – Dia do Engenheiro e do Arquiteto
13 – Dia do Marinheiro
15 – Dia do Jornaleiro e do Jardineiro
17 – Dia da Conquista do Mundial Interclubes 

da Fifa no ano de 2006 em Yokohama no Japão
         Dia do Nascimento de Érico Veríssimo no 

ano de 1905 na cidade de Cruz Alta - RS
20 – Dia do Mecânico
22 – Dia do Solstício de Verão marcando o início 

da nova estação no hemisfério Sul.
21 – Dia do Atleta
24 – Dia do Órfão
25 – Dia de Natal 
26 – Dia do Pedreiro
28 – Dia da Marinha Mercante e Dia do Salva-

Vidas
29 – Dia Internacional da Biodiversidade

Ainda sobre alguns fatos de dezembro:
Érico Veríssimo tornou-se a maior referência  da 

literatura gaúcha, um dos principais escritores na-
cionais que soube como poucos, relatar a vida, seja 
ela dos tempos antigos ao contemporâneo, escritor 
sensível, conhecia a natureza humana. Abaixo um 
trecho da sua obra “O tempo e o Vento”

“E de novo o povoado ® cou quase deserto de 
homens. E outra vez as mulheres se puseram a 
esperar. E em certas noites, sentada junto do fogo 
ou à mesa, após o jantar, Ana Terra lembrava-se 
de coisas de sua vida passada. E quando um novo 
inverno chegou e o minuano começou a soprar, ela 

o recebeu como a um velho amigo resmungão que 
gemendo cruzava por seu rancho sem parar e seguia 
campo afora.”

Leovegildo José de Freitas, foi o maior dos 
repentistas do estado, criador de um estilo próprio, 
tinha “tino” para o improviso, além de compor 
inúmeras letras musicais, era dono de uma voz forte, 
vem como a sua personalidade. Abaixo trecho da 
letra “Homem feio sem coragem não possui mulher 
bonita”.

“Quando foi lá pelas tanta
Ficou tudo combinado
Pra uma saltar no preto e
A outra no tostado
Fugimo de madrugada
Olhando o céu estrelado
Oiga-tê noivado lindo
Quando sol vinha surgindo
Chegamo em casa casado...”

Teixeirinha é sem dúvida, o maior artista re-
gional em vendagem de discos, brilhante e genial 
compositor, teve sua carreira musical marcada por 
uma centena de sucessos, em dado momento de sua 
trajetória musical chegou a ser o artista brasileiro 
que mais vendeu Lps , é o “Rei do Disco”. Um fenô-
meno! Além de cantor, compositor, escreveu, atuou 
e dirigiu ® lmes. Abaixo trecho da música “Querencia 
Amada”

“O lenço me identifi ca
Qual a minha procedência
Da província de São Pedro
Padroeiro da querência...”

Um abraço fraterno, e o desejo sincero de um 
Natal de paz, fraternidade e união!

O Dezembro na história
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Acendimento dos
Arcos da Avenida

das Hortênsias em 
Gramado aconteceu

nesta segunda
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Os arcos da Ave-
nida das Hortênsias 
foram ligados nesta 
segunda-feira (23), 
às 20h30, logo após o 
Show de Acendimento. 
Os arcos haviam sido 
retirados e foram sol-
dados, jateados e re-
pintados, "foram todos 
revitalizados e ganha-
ram uma nova ilumi-
nação com efeitos e tec-

nologia inovadora com 
efeitos de cores", conta 
Edson Nespolo, Presi-
dente da Gramadotur. 
Nespolo disse ainda 
que Gramado ganhará 
muito com esta revita-
lização, "será um novo 
momento para a Ave-
nida das Hortênsias, 
pois as luzes poderão 
interagir com eventos 
da cidade o ano intei-

ro e mais uma atração 
do Natal Luz", conta o 
Presidente. O projeto 
de iniciativa da Autar-
quia Gramadotur teve 
investimento na ordem 
de R$ 750 mil. A licita-
ção e contratação foi 
da Prefeitura de Gra-
mado. A empresa Gas-
perin de Gramado foi a 
vencedora da licitação 
e executou o Projeto.

Eduardo Bolsonaro
e Governador Eduardo

Leite assistem espetáculo
Illumination no Natal Luz

O espetáculo Illumination na noi-
te de sábado (21) no Lago Joaquina 
Rita Bier estava recheado de autori-
dades. Além do Deputado Federal, 
Eduardo Bolsonaro, filho do Presiden-
te da República, Jair Bolsonaro, esta-
vam o Governador do Estado do RS, 
Eduardo Leite, e o Ministro-Chefe da 

Casa Civil, Ônix Lorenzoni. Eles foram 
recebidos no Tapete Vermelho (setor 
Vip) pelo Presidente da Gramadotur, 
Edson Nespolo, e pelo Prefeito Fedo-
ca Bertolucci. O Governador Eduardo 
Leite, disse ao final que estava impres-
sionado com o show, pela qualidade e 
beleza que proporcionou.
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O Natal Solidário 
da Deport Contabilida-
de comemora o suces-
so de mais uma edição, 
realizada no sábado 
(21), quando 50 famí-
lias da zona rural foram 
beneficiadas e mais de 
100 crianças, que rece-
beram material escolar, 
brinquedos e doces.

Natal Solidário da Deport
comemora sucesso

FOTO: REPRODUÇÃO
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Inaugurada a Escola de Educação
Infantil Professora Lucimara Basei

O espaço conta com nove salas de aula, banheiros adaptados, cozinha, refeitório e salão

Na tarde de sexta-
feira (20), foi realizada 
a cerimônia de inau-
guração da nova escola 
de Educação Infantil 
Lucimara Basei. Locali-
zada no bairro São Lu-
cas, a instituição é uma 
parceria da Associação 
Educacional Cidade das 
Flores – AECF e Prefei-
tura, por meio da Se-
cretaria de Educação, 
Esporte e Lazer.

O antigo prédio de 
uma fábrica de móveis 
foi todo reformado e 
abrigará 197 alunos de 
quatro meses a 5 anos 
e 11 meses. O espaço 
conta com nove salas de 
aula, banheiros adapta-
dos, cozinha, refeitório 
e salão.

Participaram da ce-
rimônia de inauguração 

o prefeito Constantino 
Orsolin; o vice-prefeito 
Gilberto Cezar; o secre-
tário de Educação, Gil-
berto Tegner, o Tolão; 
Adriana Spaniol e Zeca 
Vogel da AECF, além da 
equipe da escola, pro-
fessores, pais, alunos e 
vereadores.

Adriana Spaniol 
agradeceu em nome da 
AECF a todos que se de-
dicaram com o reforma 
do prédio e a parcei-
ra com a secretaria de 
Educação. “Nossa dedi-
cação vai ser em busca 
de uma transformação 
pedagógica. De uma 
educação que atenda 
essas crianças na sua 
totalidade e desenvolva 
suas potencialidades” 
ponderou.

O secretário de 

Educação Gilberto Teg-
ner destacou que “esta-
mos muito felizes por-
que estamos entregando 
a comunidade uma es-
cola com plenas condi-
ções de atender mais de 
190 crianças. Nós con-
tamos com os pais que 
sempre são parceiros e 
participativos”.

Destacando o com-
promisso da Prefeitura 
com a educação infantil 
no Município, o prefei-
to Constantino Orsolin 
comemorou a inaugu-
ração do espaço: “A es-
trutura que nós vemos 
aqui hoje nos permite 
dizer que estamos entre-
gando uma instituição 
de qualidade a comuni-
dade. Parabéns a todos 
que se engajaram por 
essa escola durante a 

Solenidade contou com apresentações artísticas,
como a da Escola Infantil Corália Schaefer
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Escolinha foi inaugurada na sexta (20)

sua reforma e parabéns 
a todos que irão se en-
gajar por ela daqui por 
diante. É uma grande 
responsabilidade e um 
grande compromisso 
com as crianças que fre-
quentarão este espaço. A 
educação é transforma-
dora e oportunizar este 
acesso a estas mais de 
190 crianças é possibili-
tar esta transformação”, 
completou Orsolin.

Os alunos do pré 
II da EMEI Corlália 
Schaeffer, o DTG Pe-
queninos da Escola In-
fantil Evaldo Port e a 
professora Fernanda Al-
ves de Ataíde realizaram 
apresentações de dança 
e canto, abrilhantando 
a inauguração.

Histórico da
homenageada
Lucimara Basei fi-

lha de Fioravante e Ju-
rema Basei, nascida em 
29 de setembro de 1964, 
natural de Canela, foi 
professora de educa-
ção infantil por 26 anos, 
tendo atuação destaca-
da nas escolas: Pingo de 
Gente, Tio Beto e Sylvio 
Hoffmann. Em função 
de sua afetuosidade, 
carinho e comprome-
timento para com as 
crianças, recebeu a 
justa homenagem, em-
prestando o seu nome 
a nova escola do bairro 
São Lucas, que passa 
a se chamar Escola de 
Educação infantil Pro-
fessora Lucimara Basei.

Criação de 911
novas vagas
A Prefeitura, por 

meio da secretaria de 
Educação, Esporte e 
Lazer realiza grande in-

vestimento na área da 
educacional, possibili-
tando a criação de 911 
novas vagas na Edu-
cação Infantil e a im-
plantação de cinco no-
vas escolas: a Ernesto 
Dornelles (está sendo 
construído o novo pré-
dio para Educação In-
fantil e foi recuperado o 
prédio superior), a Diva 
Pedroso da Cunha (foi 
concluído o prédio e já 
está em funcionamen-
to), a Adriana Spall/
Convênio ADPECS (já 
em funcionamento); a 
EMEI Lucimara Basei/
Convênio AECF (bairro 
São Lucas) e Carmen 
Schlieper/Convênio 
Associação Comunitá-
rio Educativa de Assis-
tência e Infância (bair-
ro Dante) que será 
inaugurada em seis de 
janeiro.



Terça-feira, 24 de dezembro de 201920 SEGURANÇA www.portaldafolha.com.br

Polícia apura responsabilidade
por atropelamento que deixou

oito feridos em Gramado
Na madrugada de 

domingo (22), por volta 
das 6h20min, foi regis-
trado um atropelamen-
to no km 30 da ERS-235. 
Segundo informações, 
jovens estariam voltan-
do para casa, a pé, da 
formatura do Colégio 
Santos Dumont, ocor-
rida no Parque Tomasi-
ni, quando um veículo 
VW/Gol atingiu algu-
mas pessoas do grupo. 
No total, o Hospital São 
Miguel Arcanjo recebeu 
12 pessoas envolvidas 
na situação, dois deles 

eram tripulantes do veí-
culo que atingiu os ado-
lescentes. Outras seis 
pessoas atendidas fo-
ram vítimas do atrope-
lamento, quatro casos 
são considerados gra-
ves. Duas das vítimas já 
passaram por cirurgias, 
uma delas está interna-
da na UTI. Os dois ca-
sos são de vítimas com 
traumatismo craniano, 
uma delas seria trans-
ferida para Caxias do 
Sul. Outras quatro pes-
soas que presenciaram 
o acidente procuraram 

o hospital com trauma 
emocional. Entre as 6 
vítimas, 5 são menores 
de idade.

Conforme foi apu-
rado, dezenas de pes-
soas caminhavam pela 
via após a festa.

O condutor do veí-
culo é habilitado e deve 
ser preso em flagrante. 
A Polícia trabalha ago-
ra, na apuração das in-
formações, tentando 
descobrir se o veículo 
realizava ultrapassagem 
no trecho, quando atin-
giu os jovens.
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Motorista é flagrado a 143 
km/h na Rota do Sol, em
São Francisco de Paula

A Operação Viagem 
Segura de Natal come-
çou na sexta-feira (20). 
O reforço das ações de 
fiscalização e de educa-
ção, que soma a atua-
ção de diversos órgãos 
para prevenir acidentes 
de trânsito no Estado, 
segue até a meia-noi-
te de quarta-feira (25). 
Porém, nos últimos 10 
dias, foram 1.437 con-
dutores autuados nas 
estradas.

Viagens para o Li-
toral são constantes 
nesta época do ano e, 
somente no último final 
de semana, cerca de 28 
mil veículos chegaram 
ao Litoral Norte usando 
a Rota do Sol, principal 
ligação da Serra com 
a região praiana. Dos 
condutores autuados, 
872 foram flagrados 
andando em velocida-
de acima da permitida 
no trecho. Outros 565 
foram autuados por in-
frações diversas, como 
rodar sem o cinto de 
segurança ou conduzir 
utilizando o telefone ce-
lular. Apesar das autua-
ções, nenhum acidente 
com gravidade foi re-

gistrado nos primeiros 
dias de operação.

Um motorista foi 
flagrado dirigindo a 143 
km/h no quilômetro 
143 da RSC-53, a Rota 
do Sol. O local fica na 
cidade de São Francisco 
de Paula. A infração foi 
registrada por volta das 
15h20min da tarde des-
te domingo (22).

O Comando Rodo-
viário da Brigada Militar 
realizava uma operação 
de fiscalização quan-
do o condutor foi pego 
acima da velocidade 
permitida, que naquele 
trecho é de 80 km/h.

Análise estatística 
realizada pelo Detran-
RS aponta que o Na-
tal ocupa a 4ª posição 
no ranking das datas 
comemorativas mais 
violentas, depois do 
Dia das Mães, Dia dos 
Pais e Dia do Traba-
lhador. Considerando 
o período entre 2007 
e 2018, a média nos 
feriados de Natal dos 
últimos anos foi de 6,9 
vítimas fatais/dia. Isso 
corresponde a dizer 
que a cada três horas e 
vinte e nove minutos, 
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uma pessoa perdeu a 
vida no trânsito. No 
ano passado, foram 31 
mortes nos quatro dias 
da operação de Natal, 
consideradas as víti-
mas que vieram a óbito 
em até um mês pós-a-
cidente.

Esta é a 111ª edição 
da Viagem Segura, coor-
denada pelo DetranRS. 
A iniciativa completou 
oito anos de atuação no 

último feriado de 15 de 
Novembro, com o ob-
jetivo de preservar vi-
das. Juntos, Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), 
Brigada Militar (BM), 
Comando Rodoviário 
da BM (CRBM), e Po-
lícia Civil fiscalizaram 
5,8 milhões de veícu-
los, o que corresponde 
a quase 84% da frota do 
RS, que é de 6,9 milhões 
(até outubro/2019).

Uma van que trans-
portava turistas foi as-
saltada por volta das 
20h de hoje (19), próxi-
mo ao pórtico de Cane-
la, na RS 235.

Segundo a Brigada 

Militar, um dos turis-
tas estava fazendo fo-
tos quando um homem 
encapuzado chegou e 
anunciou o assalto.

Diversos pertences 
foram levados.

Turista é assalto ao
fazer fotos próximo

ao pórtico de Canela

ESPAÇO DO
LEITOR: Carro
da Prefeitura
abandonado

Leitor flagrou um 
carro adesivado da Pre-
feitura de Canela, que 
ficou desde a manhã de 
sexta (20) até o domingo 
(22), estacionado na Rua 
Dona Carlinda, afastado 
uns 100 metros da Pre-
feitura, com “o vidro do 
caroneiro aberto, literal-
mente abandonado, nes-

se tempo, várias pessoas 
passaram por ali, anoite-
ceu, choveu, e por sorte 
ninguém o roubou”, en-
viou o leitor à redação 
da Folha. O veículo GM 
Onix está emplacado em 
Caxias do Sul, o que nos 
remete a ser um dos veí-
culos alugados pela Pre-
feitura de Canela.
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Jornalista denuncia golpe pelo
WhatsApp: homem se passa por
garota de programa de 18 anos
CRIMINOSO SE PASSAVA POR MULHER JOVEM PARA TIRAR DINHEIRO DAS VÍTIMAS

Um jornalista ca-
nelense identificou, 
na última semana, um 
golpe que está aconte-
cendo em Canela utili-
zando as redes sociais. 
Ele recebeu um convite 
para fazer um “progra-
ma” com uma garota, 
através do WhatsApp. 
Desconfiado, passou a 
trocar mensagens com 
a suposta garota de 
programa, até ser di-
recionado a um site de 
acompanhantes, mui-
to usado na Região das 
Hortênsias.

No site, com perfis 
de mais de 30 acom-
panhantes em Canela 
e Gramado, o golpista 
mantém uma conta fal-
sa, se passando por uma 
menina de 18 anos, com 
telefone celular de Por-
to Alegre.

Após alguns dias 
mantendo contato pelo 
aplicativo de mensa-
gens instantâneas, a 
garota teria pedido que 
o jornalista se comu-
nicasse por áudio, pois 
seu aparelho estava 
com problema e, então, 
as mensagens começa-
ram a ser trocadas desta 
forma.

Foi então que um 
homem passou a con-

versar com o jornalista, 
exigindo um depósito 
de R$ 600,00 para que 
os áudios trocados não 
fossem “vazados” e as 
“prints” das conver-
sas de WhatsApp não 
fossem publicadas em 
redes sociais. Nas men-
sagens, o homem men-
cionava que iria fazer 
contato com a esposa 
do jornalista e ameaça-
va avisar os parentes da 
esposa que o jornalista 
havia tentando contra-
tar um programa com 
uma acompanhante 
pela internet.

Após esta etapa, o 
golpista passou uma 
conta bancária da Cai-
xa Econômica Federal, 
para o depósito. O jor-
nalista identificou que 
esta conta fica em uma 
agência do Rio de Janei-
ro/RJ.

Com estas informa-
ções, o jornalista avisou 
o golpista que se trata-
va de uma investigação 
jornalistica e que, além 
de publicar a história, 
uma ocorrência seria 
registrada, quando en-
tão cessaram as mensa-
gens.

O profissional, que 
não está vinculado a 
nenhum veículo de co-

municação, trouxe a 
denúncia com exclusi-
vidade para a Folha de 
Canela, com o objetivo 
de alerta sobre este tipo 
de golpe.

O perfil utilizado 
pelo golpista no site de 
acompanhantes segue 
no ar, tendo sido atua-
lizado no início da ma-
drugada desta segunda 
(23).

Casos semelhantes
Crimes como este 

têm sido comuns na ci-
dade, em que vítimas, 
após a troca de mensa-
gens íntimas com fal-
sos perfis de meninas 
jovens, passam a ser 
extorquidos em valores 
para não terem seus no-
mes expostos. Em agos-
to deste ano, a Polícia 
Civil de Canela identi-
ficou um criminoso que 
encontra-se preso em 
um presídio do interior 
do Estado, distante de 
Canela, mas, mesmo as-
sim praticava os golpes 
através das redes so-
ciais contra vítimas de 
diversas cidades. A in-
vestigação apurou que 
os criminosos lucravam 
elevados valores com a 
prática dos crimes, sen-
do diários os depósitos 

Perfil da suposta garota de programa ainda está no ar, na internet

O melhor modo de evitar constrangimento e extorsão
é não trocar mensagens de conteúdo íntimo

recebidos após extorsão 
das vítimas.

O delegado de Ca-
nela, Vladimir Medei-
ros, na época, orientou 
que usuários de redes 
sociais, sejam eles de 
qualquer idade ou gê-

nero, mantenham sua 
intimidade e não tro-
quem mensagens ín-
timas com recém-co-
nhecidos, sendo este o 
melhor modo de evitar 
constrangimento e ex-
torsão. A autoridade 

policial informou que, 
na maioria desses ca-
sos, os criminosos estão 
no interior de um presí-
dio e passam boa parte 
do tempo se dedicando 
a procurar vítimas nas 
redes sociais. 
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Dupla é presa por tráfico de drogas em Gramado
No final da tarde de sex-

ta-feira (20), a Polícia Civil 
de Gramado, com apoio do 
reforço da Operação Serra 
e das DPs de Taquara e Três 
Coroas, efetuou a prisão em 
flagrante de um homem e 
de uma mulher por tráfico 
de drogas e associação para 
o tráfico de drogas. Ambos 
são investigados por integrar 
facção criminosa que busca 
o controle do narcotráfico 
na cidade. A dupla era res-
ponsável por levar o dinheiro 
oriundo da venda de drogas 
na cidade até o fornecedor 
dos entorpecentes vendidos 
em Gramado, que tem sede 

na Região metropolitana, 
bem como buscar drogas 
vendidas no Município e dis-
tribuí-las a traficantes que 
atuam no varejo.

A ação aconteceu após 
verificar que os investigados 
estavam a caminho para a 
região metropolitana. Logo 
foi realizada a abordagem ao 
veículo ocupado pela dupla, 
no Pedágio de Três Coroas/
Gramado, quando retorna-
vam. Em revista ao veículo, 
foram encontradas em um 
compartimento escondido, 
abaixo da direção do carro, 
diversas porções de cocaína e 
crack, além de 69 comprimi-

dos de ecstasy. Na sequência, 
foram apreendidas diver-
sas porções de maconha em 
um esconderijo, na Rua da 
Pedreira, próximo ao Lago 
Negro, encontradas embai-
xo de uma pedra, cobertas 
por vegetação.  Ainda foram 
apreendidos no veículo 100 
cartuchos intactos de muni-
ção calibre 9mm, munição 
de alto poder lesivo. Após 
os procedimentos legais, os 
investigados foram encami-
nhados ao sistema prisional.

O Delegado Gustavo Ce-
liberto Barcellos destaca que 
as investigações realizadas 
pela Polícia Civil de Grama-

do ao longo deste ano, com 
foco na repressão qualificada 
ao tráfico de drogas e asso-
ciação ao tráfico de drogas, 
levaram à identificação, indi-
ciamento e prisão de dezenas 
de envolvidos na atividade 
criminosa, desde líderes que 
controlavam as ações da fac-
ção na cidade, oriundos do 
Vale dos Sinos, até trafican-
tes que atuavam no varejo 
no município, o que reper-
cutiu de modo fundamental 
da redução da criminalidade 
em Gramado, sobremodo no 
número de homicídios vin-
culados ao narcotráfico, com 
apenas um registro neste ano 

contra sete em 2018. Além 
disso, grandes quantidades 
de drogas e armas foram reti-
radas das ruas, aumentando 
a segurança da comunidade
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RGE diz que investiu R$ 
10,5 milhões na Região 

das Hortênsias
VALOR FOI APLICADO EM OBRAS DE MODERNIZAÇÃO DA

REDE ELÉTRICA ENTRE JANEIRO E SETEMBRO DESTE ANO

Os investimentos 
da RGE na rede elétri-
ca de quatro cidades 
da Região das Hortên-
sias chegaram a R$ 10,5 
milhões nos primeiros 
nove meses deste ano. 
A distribuidora do Gru-
po CPFL executou obras 
de modernização e me-
lhoria da rede elétrica, 
como a substituição de 
1.158 postes, constru-
ção ou melhoria de 29,6 
km de rede de média 
tensão e instalação de 
10 novos religadores 
automáticos.

Em Canela, especi-
ficamente, foram R$ 3,4 
milhões de investimen-
tos nos três primeiros 
trimestres. Deste valor, 
R$ 2,2 milhões foram 

utilizados para obras 
de manutenção e me-
lhoramento do sistema 
elétrico, como a troca 
de 344 postes e a insta-
lação de oito religado-
res automáticos. Canela 
também recebeu R$ 774 
mil de investimentos 
em ações de atendi-
mento direto ao clien-
te, como novas ligações 
individuais ou coletivas 
em áreas rurais e urba-
nas.

Em Gramado, a 
RGE investiu R$ 2,5 mi-
lhões, dos quais R$ 1,2 
milhão foram investi-
dos no atendimento ao 
cliente e R$ 1,1 milhão 
na troca de 220 postes e 
na reforma ou constru-
ção de 9,3 km de rede.

FOTO: REPRODUÇÃO

Homem é preso em flagrante por
furto em residência em Canela

Na madrugada de 
domingo (22), por vol-
ta das 05h20, a Brigada 
Militar de Canela foi 
informada por um mo-
rador do Bairro São Ra-
fael, via 190, que ouviu 
barulhos no telhado de 
sua casa.

A guarnição des-
locou ao endereço, na 
Rua Hermes Fagundes 
Prux, que visualizou 

uma televisão já para 
fora do telhado, logo 
um homem saiu cor-
rendo por cima do te-
lhado, sendo contido e 
identificado.

O criminoso de 25 
anos, com diversos an-
tecedentes por furtos e 
posses de entorpecen-
tes, foi preso em fla-
grante e encaminhado 
ao presídio.
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EXTRATO DOS EDITAIS Nº 73/2019 E Nº 79/2019
SELEÇÃO PÚBLICA DE ESTAGIÁRIOS Nº 02/2019

Encontram-se publicados no mural da sede da Prefei-
tura de Canela, bem como nos sites www.canela.rs.gov.br 
e www.cieers.org.br, os Editais nº 73/2019 e 79/2019, que 
Homologam o Resultado e Publicam a Classificação Final 
da Seleção Pública destinada às vagas de estágio em ní-
vel médio, normal e superior, conforme segue:

- Nível médio: 1º Jose Mario Meyer de Souza, 2º Pe-
dro da Silva Pinto, 3º Daniel Raymundo Filho, 4° Yuri Mul-
ler Silveira, 5° Maria Eduarda Bresolim Muche, 6° Joao 
Batista de Almeida, 7° Camily Vitoria de Moura Cazara, 
8° Tifani Oliveira Toniello, 9° Luana Spohr Ramos, 10° So-
fia de Oliveira Branco, 11° Livia Giordani Goncalves, 12° 
Camila da Costa Silva, 13° Leonardo Adilson Fontoura Fa-
rias, 14° Raissa Govoni e 15º Ana Karolliny Titon.

- Curso Normal: 1° Manoela Achermann Tonolli e 2° 
Amanda dos Santos Postal.

- Ensino Superior: Administração: 1° Barbara Sar-
tori Zanatta e 2° Gabrielle Lourenco de Oliveira; Bacharel 
em Gestão Ambiental: 1º Aline Marques Lucatelli e 2º Ju-
liana Gisele Gottschalk Petzinger; Bacharel em Ciências 
Biológicas: 1° Lucas Cavallin Bassanesi; Licenciatura 
em Ciências Biológicas: 1º Tamires Martins Fogaca; Ci-
ências Contábeis: 1° Jose Alberto da Silva Junior; Direito: 
1° Angelico Vlademir Mariano Barbosa Neto, 2° Ilana Mu-
nari Wender e 3º Adriana Ferreira Flach; Licenciatura em 
Educação Física: 1° Hueletom Maciel Silveira; Engenha-
ria Civil: 1° Lucas Konig Justin e 2° Daniel Cigana Viana; 
Licenciatura em Artes Visuais: 1° Daniele Valentina Bie-
ger do Amaral; Licenciatura em Matemática: 1° Giusepe 
Ludiani de Araujo; Medicina Veterinária: 1° Flavia Becke-
rle; Psicologia: 1º Gabriele Cavalli Bianchi, 2º Andrea Ci-
gana Viana; Serviço Social: Joci Mara Rodrigues.

Em 24/12/2019.
Constantino Orsolin - Prefeito de Canela

Rota do Sol registra
primeiro acidente

com morte nos
feriados de fim de ano
Por volta das 

11h40min de segunda-
feira (23), aconteceu um 
acidente no Km 234 da RS-
453, na localidade a Várzea 
do Cedro em São Francis-
co de Paula. No acidente 
estavam envolvidos um 
Peugeot/307 com pla-
cas de Caxias do Sul e um 
Ford/Fiesta, com placas 
de São Marcos, os carros 
colidiram de frente, uma 
passageira de cada veículo 

faleceram com o impacto. 
As outras três pessoas feri-
das foram encaminhadas 
pelos Bombeiros Volun-
tários de São Francisco de 
Paula e pelo Samu para 
atendimento no hospital 
da cidade.

Este é o primeiro aci-
dente com morte regis-
trado na Rota do Sol neste 
feriadão de Natal.

Informações: Portal 
Leouve
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Parabéns, Canela!
O 75º aniversário 

de Canela é neste sá-
bado (28). A Prefeitura 
oferece comemoração 
ao som de Daniel, gra-
tuitamente no Parque 
do Lago.

Fica o registro da 
coluna mais bairrista 
do jornalismo regio-
nal, que, mesmo com 
alguns fazendo esforço 
contrário, segue con-
siderando a Rua Sete a 
melhor rua da cidade e 
Canela a melhor cidade 
do mundo.

Parabéns, Canela! 
Parabéns aos canelen-

ses, e aos que escolhe-
ram nossa cidade para 
viver, que há muitas 
décadas vem construin-
do esta cidade, que é 
sempre bom lembrar, 
começou bem antes de 
1944!

Chegamos
até aqui
Apesar dos pesares, 

chegamos até aqui. Pre-
cisamos repensar vários 
pontos de nossa trajetó-
ria canelense, para po-
dermos chegar melhor 
ainda daqui há alguns 
anos.

É sempre bom lem-
brar que crescimento 
não é desenvolvimen-
to. Precisamos dar um 
tempinho, parar de 
crescer, organizar a 
casa e desenvolver.

Havan
En� m, teremos Ha-

van, com estátua e tudo.
No � m, para quem 

acompanhou a história 
desde o início, há cerca 
de 5 anos, viu que saiu 
a loja, com estátua, no 
lugar pretendido, tudo 
como o empresário 
queria, demorou um 
pouco mais saiu.

Já que deu tudo cer-
to para a Havan, agora 
resta torcer que dê tudo 
certo para Canela e para 
os canelenses que vem 
na loja uma coisa pri-
mordial para cidade.

Mas, mais uma vez, 
prevaleceu o poder eco-
nômico.

Temporada
de Festas
E iniciou a tempo-

rada de festas e poucos 
termos de� nem bem 
este período. Para tudo, 
voltamos ano que vem.

Teremos mais uma 
edição, na próxima ter-
ça (31), depois, só em 10 
de janeiro do ano que 
vem.

Mas, não se preo-
cupe caro leitor, nossa 
cobertura jornalística 
segue � rme, no Portal 
da Folha.

Curtas (igual

período de festas)
• O PDT, de patinho 

feio passou a referência 
para o próximo ano. Ve-
readores descontentes 
com suas siglas já estão 
pensando em vestir 12 
nas próximas eleições. 
Será?

• Fechamos 2019 
com salários de profes-

sores e policiais parce-
lados, sem pacote vo-
tado na Assembleia, ou 
seja, nada mudou para 
2020, nem tirando a 
bunda da cadeira!

• Desejo um ótimo 
Natal a todos os leitores 
da Folha. Terça (31) es-
tamos de volta. Depois, 
só ano que vem.

Parabéns,     Canela!
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Auto de Natal e Reveillon 
são as próximas atrações

Além do show na-
cional com Daniel, o 
32° Sonho de Natal, que 
continua até 12 de ja-
neiro de 2020, terá a es-
treia do Auto de Natal. 
O espetáculo será apre-
sentado duas vezes: no 
dia 25 e no dia 27, às 
20h30, no Multipalco da 
Praça João Corrêa. Com 
teatro, dança, música e 
diálogos bíblicos, o Auto 
de Natal conta a história 
do nascimento do me-
nino Jesus. “Queremos 
levar uma mensagem de 
fé, esperança e de renas-
cimento. Que possamos 
renovar os nossos votos 
de fé”, afirma a diretora 
Carla Reis.

O Reveillon tam-
bém terá programação 
especial em Canela. Na 
noite de 31 de dezem-
bro, a partir das 23h, o 
DJ Rodrigo Beeds co-
manda o som em fren-
te à Catedral de Pedra. 
Depois, a partir das 
23h30min, um trio elé-
trico anima a festa. Em 
cima do caminhão, a 
banda Show Brasil fará 
a contagem regressiva 
para saudar a chegada 
de 2020 e um show pi-
rotécnico será realizado 
no imponente cenário 
da Catedral. Todos os 
espetáculos do 32° So-
nho de Natal são gratui-
tos para o público.
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