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DANIEL FOI
ATRAÇÃO DOS 75 
ANOS DE CANELA

Cantor sertanejo
atraiu uma multidão 
para o Parque do Lago
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FESTA DA VIRADA TERÁ TRIO 
ELÉTRICO E SHOW DE LUZES

E FOGOS EM CANELA. PG 5

Prefeito assina contrato para pavimentação
da estrada Caracol/Ferradura. Página 13

Canela abre a temporada de rodeios
no Estado, com programação campeira

e artística. Página 13

Atenção leitores!
Nossa redação estará fechada de 
01/01/2020 a 05/001/2020. Nossas
atividades estarão normalizadas no dia
6 de janeiro e nossa próxima edição
impressa é na sexta, 10 de janeiro.
As principais notícias da região seguem 
com nossa cobertura jornalística no
www.portaldafolha.com.br. BOAS FESTAS!
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Ano novo,
Tempo de Refl etir
Celebramos a pas-

sagem de ano, no � nal 
de dezembro, porque 
queremos demarcar 
os ciclos temporais 
para avaliar experiên-
cias e renovar espe-
ranças quanto a um 
futuro com mais pros-
peridade, liberdade e 
fraternidade. Anseios 
indispensáveis para 
fortalecimento, diante 
das vicissitudes coti-
dianas.

Vivemos, então, 
entre o Natal e o 1º de 
janeiro, um momento 
mágico, porque supe-
ramos mais um ano.

Formulamos, en-
tão, nesta data, propó-
sitos de contribuição 
efetiva para reorgani-
zar a nossa vida, espe-
rando assegurar nova 
realidade material, so-
cial e espiritual viabili-
zando uma sociedade 
mais coesa, que traga 
prosperidade para to-
dos.

Porque os rituais 
são importantes e 
qual sua função. 
Eles carregam o 

poder simbólico de 
abrir e fechar os ciclos 
e esse poder é enorme.

A “cada ciclo que 

termina, as pessoas 
sentem necessidade de 
fazer um balanço de 
pontos positivos e ne-
gativos de suas vidas”.

O mundo todo se 
mobiliza em função 
disso, esse gigantesco 
mutirão de boas inten-
ções que se cria nesses 
momentos pode ser 
um belo empurrãozi-
nho para incentivar o 
exame de consciência 
e abraçar o ano vin-
douro.

A passagem do 
tempo e os ciclos da 
Natureza impressio-
naram mesmo nossos 
mais antigos ances-
trais. E os rituais de 
passagem têm servi-
do desde sempre para 
pontuar esse ritmo 
repetitivo que os ho-
mens observavam em 
tudo à sua volta.

“Rituais geram 
bem estar. A marcação 
do tempo existe desde 
os primórdios da hu-
manidade porque dá 
aos homens uma sen-
sação de controle sobre 
o próprio destino”.

Outro ingredien-
te fundamental para o 
bem estar psíquico do 
ser humano: É a neces-
sidade de esperança.

“O ano novo traz 
consigo a possibilidade 
de reorganizar a vida, 
consertar erros, fazer 
coisas diferentes, essa 
promessa do ‘novo’ é 
fundamental para o 
bem-estar e para a saú-
de mental”.

Os rituais servem 
justamente para ex-
pressar essa tentativa 
de controlar o destino 
e dar corpo e voz à es-
perança.

“Não basta dizer 
que acabou um ano e 
começa outro, é pre-
ciso marcar, dar uma 
forma concreta a essa 
convicção. Em geral, os 
rituais ligados à água 
são muito fortes”. Um 
exemplo são as oferen-
das para Iemanjá que 
povoam a costa brasi-
leira na noite de Ano 
Novo. “São feitos por 
pessoas de todos os cre-
dos, porque a simbolo-
gia da água está ligada 
a renovação, à Grande-
Mãe, portanto ao amor 
e à felicidade”.

Em francês, a pala-
vra ‘réveillon’ remete a 
vigília, ao ato de estar 

acordado.
Se você vai receber 

o novo, tem que estar 
acordado para rece-
bê-lo quando chegar. 
Assim como precisa 
estar acordado para se 
livrar do ano-velho. É a 
chance de fazer um de-
sejo, um voto.

 E para ajudar a es-
pantar o mal e atrair o 
bem, fogos de artifício! 
O barulho tradicional-
mente espanta os maus 
espíritos e os fogos co-
lorindo o céu passam 
a idéia de comunica-
ção com os deuses. As 
velas acesas pela casa 
também guardam esse 
sentido de ligação com 
o transcendental, são 
tradicionais veículos 
de elevação espiritual.

O que se come 
também é extrema-
mente importante: 
as comidas que atrai 
boa-sorte no Ano 
Novo representam 
fartura e prosperida-
de.

O elemento sim-
bólico que aparece 
sempre forma associa-
ções na nossa mente. 

Não comer aves que 
ciscam para trás é uma 
analogia que remete à 
idéia de não regredir 
na vida, assim como a 
lentilha verde, remete 
a moedas, a dinheiro.

Outro clássico é 
a romã, associada há 
séculos à fertilidade e 
à prosperidade, pro-
vavelmente em fun-
ção das centenas de 
sementes rubras que 
compõe a polpa da 
fruta.

E os números? Por 
que ‘sete ondas’, ‘sete 
sementes de romãs na 
carteira’, ‘sete uvas’?

O número 7 é tra-
dicionalmente asso-
ciado à completude, 
ao � nal de um pro-
cesso. Na Bíblia, esse 
signi� cado do número 
é tão enfatizado que 
alguns pesquisadores 
acreditam que acaba 
sendo uma marca do 
trabalho divino. Daí 
sua identi� cação com 
a perfeição é um pulo.

Além disso, o nú-
mero 7 é composto pe-
los números 3 e 4 que 

também são numerais 
associados à boa sorte, 
representam padrões 
da Natureza, expres-
sam fenômenos rela-
cionados à passagem 
do tempo e à situação 
dos humanos no uni-
verso, como as 4 es-
tações do ano e as 4 
direções do vento, por 
exemplo.

“O 3 representa o 
triângulo é conside-
rado símbolo da es-
piritualidade, a San-
tíssima Trindade, por 
exemplo, é composta 
por 3 pessoas, Pai, Fi-
lho e Espírito Santo. Já 
o 4 é o número da soli-
dez, totalidade, anco-
rado na Natureza.

 4 são os lados do 
quadrado, 4 os ele-
mentos da matéria, 4 
a soma forja o número 
da totalidade: 7”

Ou seja: pode pu-
lar com fé as sete on-
das no mar, porque o 
número é mágico.

No fundo, o im-
portante é o desejo de 
atrair bons votos para 
o ano que está chegan-
do. Fonte: Wikipédia. 

Em nossa cidade.
*Acompanhem a programação do Sonho de 

Natal. Muitas novidades neste � nal de ano e ini-
cio de 2020.

*Continuem comprando em nossa cidade 
e utilizando a prestação de serviços daqui. Faça 
Canela crescer e se desenvolver.

“Feliz, 2020
a todos. Que

a paz e o amor 
prevaleçam”!
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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

Jardim da Catedral
de Pedra recebe
imagem de Pietà

A imponente Cate-
dral de Pedra recebeu 
na sexta (27), uma obra 
de arte doada por Ânge-
lo Sanches e Luiz Cláu-
dio da Silva, o Ratinho. 
Trata-se da imagem de 
Pietà, esculpida pelo 
artesão canelense Antô-
nio Carlos.

Instalada ao lado da 
catedral, o local recebeu 
ajardinamento especial 
realizado pela equipe 
da Secretaria de Obras.

Com muita preci-
são e maestria Antônio 
Carlos reproduziu com 
perfeição a Virgem Ma-
ria com Jesus nos bra-
ços. Padre Varnei, páro-
co de Canela, abençoou 
a imagem que será mais 
um atrativo.

O Prefeito Cons-
tantino Orsolin e o pre-
sidente do Conselho 

Administrativo da Pa-
róquia Nossa Senhora 
de Lourdes, Wanderlei 

Rigotto, participaram 
do ato que entrega para 
a comunidade.
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Mais de 300 cartinhas para o
Papai Noel foram adotadas

A Secretaria de Tu-
rismo e Cultura de Ca-
nela acompanhou a 
movimentação na Casa 
do Papai Noel, na Praça 
João Corrêa, durante o 
Sonho de Natal. Foram 
diversas cartinhas com 
desejos natalinos deixa-
das no local.

Próximo do Natal, 
uma campanha acon-
teceu para que as carti-
nhas fossem adotadas e 
alguns desejos de famí-
lias carentes da cidade 
fossem realizados.

Segundo o diretor 
do departamento de 
Cultura de Canela, Tia-
go Melo, que também 
acompanhou a cam-
panha, foram mais de 
310 cartas adotadas. A 
entrega dos presentes 
não foi realizada pela 
Secretaria de Turismo. 
A ideia era de que cada 
adotante realizasse a 
entrega.

A Folha de Canela 
participou da campa-
nha, entregando os pre-
sentes das cartas adota-
das na tarde do dia 24. 
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Foram cestas básicas, 
aves natalinas, roupas 
e brinquedos, deixados 

em três bairros da cida-
de, pela colunista Elisa-
bete Schons, o repórter 

Filipe Rocha e nossa re-
pórter mirim, Francine 
Rocha.
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De novo: Obras trabalha
na limpeza dos canteiros

e calçadas da RS-235
Nesta segunda (30), 

fato que já virou rotina 
em 2019 se repetiu: a 
Secretaria de Obras pre-
cisou deslocar equipes 
até a RS-235 para exe-
cutar serviços que são 
de responsabilidade da 
EGR – Empresa Gaúcha 
de Rodovias. Servidores 
municipais realizaram 
roçadas no mato alto 
que estava cobrindo os 
passeios públicos e to-
mando conta dos can-
teiros. 

O secretário de 
Obras, Serviços Urba-
nos e Agricultura, Luiz 
Cláudio da Silva, la-
menta o fato de o mu-
nicípio ter que arcar 
com trabalhos que são 

de responsabilidade 
do Governo do Estado. 
“Poderíamos estar aten-
dendo outras demandas 
da nossa comunidade 

mas estamos aqui, em 
uma rodovia estadual. 
Se a EGR não consegue 
nem cortar o mato, ima-
gina os demais serviços 

de infraestrutura que 
estão reprimidos em Ca-
nela e outros municípios 
da região”, indaga o se-
cretário Luiz Cláudio.
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Polícia Civil já distribui mais de 
5.500 caixas de leite arrecadadas
A Polícia Civil de 

Canelas segue com sua 
Campanha do Leite. No 
último dia 23, todas as 
caixas de leite arrecada-
das na campanha foram 
distribuídas a famílias 
carentes na cidade.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros considera 
a campanha plenamen-
te exitosa, tendo sido 
arrecadadas e distribuí-
das 5.500 caixas de leite. 
A campanha segue até 
o dia 19, “há a necessi-
dade de que haja mais 
doações, pois muitas fa-
mílias ainda procuram 

a Delegacia de Polícia 
para receber suas caixas 

de leite”, disse Vladimir. 
As doações podem ser 

feitas na Delegacia de 
Polícia de Canela.
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Na próxima sexta (3), Gramado re-
cebe uma campanha para a doação 
de sangue. Ainda são necessários 
alguns doadores para a parte da 
tarde. Contato, informações e ins-
crições, somente pelo WhatsApp 
(54) 99898-0102, com Moreira.

> Edital de Casamento nº 6259 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar: MATHEUS SCHERM-
ER KAISER, natural deste Estado, nascido nesta 
Cidade, vidraceiro, solteiro, domiciliado e resi-
dente na Avenida João Pessoa, nº 590, Centro, 
nesta Cidade e NATÁLIA LICKS MACHADO, nat-
ural deste Estado, nascida na Cidade de Bom Je-
sus, telefonista, solteira, domiciliada e residente 
na Rua Alzemiro Boeira dos Reis, nº 209, Bairro 
Eugênio Ferreira, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 27 de Dezembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

DOAÇÃO DE SANGUE
EM GRAMADO Festa da virada terá trio 

elétrico e show de luzes
e fogos em Canela

O Réveillon terá 
programação especial 
em Canela. Na noite de 
31 de dezembro, a par-
tir das 23h, o DJ Rodrigo 
Beeds comanda o som 
em frente à Catedral 
de Pedra. 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.

Em sincronia com 
as luzes da Catedral de 
Pedra, um show piro-
técnico será realizado 
à meia-noite no impo-
nente cenário da Cate-
dral. Depois, o trio elé-

trico vai descer pela rua 
Felisberto Soares até a 
praça João Corrêa, onde 

a festa continua.
O evento faz parte 

da 32° Sonho de Natal, 

que tem toda a progra-
mação gratuita para o 
público.
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Gramado prepara Show da Virada 
com espetáculos e queima de fogos

A Autarquia Muni-
cipal Gramadotur está 
preparando uma festa 
no centro de Gramado 
na noite desta terça (31). 
Uma intensa programa-
ção está sendo cuidado-
samente preparada. Às 
16h acontece a Parada 
de Réveillon no centro 
da cidade. Na sequên-
cia a Trupe de Natal faz 
show na Vila de Natal e 
às 20h acontece o Show 
de Acendimento em 
frente ao Palácio dos 
Festivais. Um dos gran-
des espetáculos também 
está na programação da 

Virada, às 21h, o Teatro 
Musical A Lenda do Bos-
que de Natal acontece 
no ExpoGramado.

A partir das 22h 
inicia o Show da Vira-

da, com a Banda Show 
Brasil, em frente ao Pa-
lácio dos Festivais. À 
meia-noite acontece 
a contagem regressiva 
no centro de Gramado 

e o show de queima de 
fogos que irá durar oito 
minutos. Na sequência, 
o DJ Jerônimo Toma-
zelli comanda a festa da 
virada.
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Daniel
foi atração 

dos 75 anos 
de Canela

CANTOR SERTANEJO 
ATRAIU UMA

MULTIDÃO PARA O 
PARQUE DO LAGO

Canela comemorou 
o seu aniversário de 75 
anos em grande estilo 
na noite de sábado (28). 
O consagrado cantor 
sertanejo Daniel atraiu 
uma multidão ao Par-
que do Lago. O público 
estimado pela organi-
zação é de aproximada-
mente 35 mil pessoas. 
Com entrada gratuita, o 
show "Versões de Mim" 
está inserido na progra-
mação do 32º Sonho de 
Natal, que continua até 
12 de janeiro.

O público cantou 
e dançou durante duas 
horas embalado pelos 
principais sucessos do 
artista, que é conside-
rado um dos ícones da 
música romântica. “É 
uma honra poder passar 
uma mensagem positi-
va para o público nessa 
noite especial. Eu fi co 
muito lisonjeado em ter 
sido escolhido para es-
tar aqui e espero poder 
corresponder a altura a 
receptividade”, destaca 
Daniel.

O “Feliz Aniversá-
rio” puxado por ele e 
acompanhado pelo pú-

blico foi um dos pontos 
altos da comemoração. 
Devoto de Nossa Se-
nhora Aparecida, o can-
tor também agraciou 
Canela com uma ima-
gem da santa. “Ela é do 
povo de Canela”, a� rma 
o prefeito Constantino 
Orsolin, que recebeu 
a estátua das mãos de 
Daniel.

O diretor-geral do 
Sonho de Natal, o se-
cretário de Turismo e 
Cultura, Ângelo San-
ches, avaliou a realiza-
ção do show nacional 
para celebrar o aniver-
sário de Canela. “Me-
lhor evento não pode-
ria ter ocorrido. Canela 
merece. Desde 2017, a 
administração está pro-
porcionando atrações 
gratuitas. Nossa cidade 
se tornou um palco a céu 
aberto, onde consegui-
mos envolver canelenses 
e turistas. Nosso objetivo 
já foi conquistado. Ago-
ra, cada vez mais vamos 
evoluir", frisa Sanches. 
Uma queima de fogos 
encerrou a noite que 
celebrou o aniversário 
de 75 anos da cidade.Carismático, Daniel puxou canto de Feliz Aniversário para Canela
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Organização acredita que 35 mil pessoas passaram pelo Parque do Lago
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O cantor presenteou Canela com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida
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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) ::

Gabriel Zimmermann de Melo vai completar
9 meses de fofura no próximo dia 07.

Maria Antônia linda no seu ensaio de Natal 2019

Davi, participando
do Projeto Natal Especial,
porque a fotografia também 
pode ser um instrumentode 
inclusão social!

No ensaio Smash the Fruit com 1 aninho
a linda Isabela Malacarne Ramm

Hoje o fofo Lucca Rafael Viana está
completando seu 1 aninho! Parabéns!!!

Os manos Helena e Henrique
no ensaio verão no estúdio.
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FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: CANELA FOTO E ARTE
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68 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Carolina Parmegiani, Rodrigo Cadorin
e Lisiane Urbani, diretores da D’arte

Multiarte, no encerramento da
temporada de Natal em Belo Horizonte,

onde estrearam o novo espetáculo Uskoa.

FOTO: SÉRGIO AZEVEDO

Edson Nespolo, Presidente da Gramadotur, está
à frente do comando do Natal Luz de Gramado.

Fabricio Ghomez dirige A Lenda
do Bosque de Natal em Gramado.

Marthina Sorgetz é uma das
estrelas do Illumination, o show

do Lago no Natal Luz.

A Dj Michele Wender comandou as pickups
do evento de aniversário dos 75 anos de Canela.

FOTO: RAFAEL CAVALLI 

Equipe da secretaria de turismo de Canela,
composta por Vinícius Rocha, Bianca Pletsch,

Eduardo Fernandes, Daniel, Camila Pavanatti
e o secretário Ângelo Sanches, ao lado do cantor

Daniel, no aniversário da cidade.
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Mamãe Maíra e Papai Cristiano ansiosos
pela chegada da filhinha Laura, 2020

começará com mais amor pra essa família!

No último dia 28, Alexandre Constante
dos Santos comemorou seu aniversário ao
lado de sua esposa Jéssica e filhão Antônio

juntamente com sua família.

E dia 30 quem soprou as velinhas
foi Queila Barbosa. Parabéns!

Melissa juntamente com a mamãe Adlis e o
papai Ronaldo comemorou seus 3 aninhos no último

dia 21, no salão de festas da Pousada do Bosque

Muita felicidade nessa foto. Jaciara e Ágatha!

Priscilla e André prestigiando
Lavínia Toledo, artista do Desfile

Mágico de Natal
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*Comunicamos o falecimento do Sr Cláudio
Inácio Lopes Delfim, aos 79 anos, residente
na cidade de Canela. Deixa a esposa Ivete e
os filhos Simone, Felipe, Maria e Mateus. Seu
corpo foi velado na capela 02 do Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias e a cerimônia 
de despedida dia 18/12/2019 ás 17:00 no
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

Comunicamos o falecimento da Sra
Pedrolina Carvalho de Albuquerque, aos
77 anos, residente na cidade de Canela. Seu
corpo foi velado na capela 02 do São Lucas
e o sepultamento dia 18/12/2019 ás 16:00
no Cemitério Municipal de Canela.

Comunicamos o falecimento da Sra Maria
Michaelsen, aos 79 anos, residente na cidade
de Canela. Deixa o esposo Araido e os filhos
Maurício, Patricia e Fabiane. Seu corpo foi
velado na capela 01 do Centro e sepultado
ás 14:00 no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento de Maria Clara
dos Santos da Silva, aos 11 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na
capela 02 do Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias e o sepultamento ás 17:00 no
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

*Comunicamos o falecimento de Vinicius
Baumarth, aos 21 anos, residente na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias
e o sepultamento dia 20/12/2019 ás 09:30 no
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.
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> Edital de Casamento nº 6254 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: PATRICK JULIANO LEITE DA SIL-
VA, natural deste Estado, nascido na Cidade de São 
Leopoldo, auxiliar de cozinha, solteiro, domiciliado 
e residente na Rua Homero Pacheco, nº 150, Bairro 
Canelinha, nesta Cidade e RENATA PAIM FER-
REIRA, natural deste Estado, nascida na Cidade de 
Bom Jesus, auxiliar de cozinha, solteira, domiciliada 
e residente na Rua Homero Pacheco, nº 150, Bairro 
Canelinha, nesta Cidade. Quem conhecer impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 26 de Dezembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva • Registradora

O momento é desafiador, porque 
pede que você entre mais em con-
tato com suas emoções e aprenda a 
escutar mais o seu coração. O céu da 
semana é favorável para assuntos de 
trabalho e para planejar o seu futu-
ro. A comunicação tende a fluir.

São bons dias para viajar. Escolha a 
companhia das pessoas com quem 
se sente mais confortável e seguro 
nesse momento. O céu da semana é 
positivo para conversas sobre deci-
sões importantes que precisam ser 
tomadas. É hora de ter mais confian-
ça em si mesmo e na vida, especial-
mente sobre o que precisa mudar.

O céu da semana é muito bom para 
as relações, e vale a pena fortalecer 
os vínculos que tem com amigos, 
amores e parentes. Foco no que é 
mais importante pra você e não 
ligue para o que os outros vão 
pensar.

Um bom momento para rever 
seus vínculos e relações. É hora de 
olhar mais para dentro e apren-
der a bancar mais suas vontades e 
necessidades. Não é hora de sofrer 
mais do que o necessário nem ficar 
procurando problemas onde eles 
não existem.

Um ótimo momento para fazer 
limpezas, faxinas e organizações, de 
coisas físicas a emocionais. É impor-
tante desapegar e abrir espaço para 
o novo que já vai chegar. Seu ano 
começa com grandes novidades e 
foco em trabalho. 

É um ótimo momento para se 
divertir mais. O céu do momento 
pede que se valorize mais e curta 
as verdadeiras relações e amizades. 
Faça coisas por você e para você 
e, se puder, faça coisas com gente 
que você gosta. Tente se comunicar 
mais, mostre suas ideias.

Ainda que as responsabilidades 
sejam grandes e você se sinta cansa-
do, encontre tempo para fazer algo 
leve e se divertir. O céu da semana 
pede que encontre seus momentos, 
sem espaço, seus desejos. E que 
aprenda a se preocupar menos com 
o que os outros pensam.

Um lindo momento para viagens, 
estudos e movimentos em geral. A 
comunicação também está favoreci-
da e você precisa aprender a focar 
naquilo que é mais importante, o 
que faz mais sentido. É hora de falar 
o que pensa com mais afeto e ouvir 
os outros com o coração aberto.

Cuide bem do seu dinheiro, e apro-
veite a semana para fazer aquela 
planilha que vai precisar em 2020. 
É hora de rever metas e objetivos, 
prioridades e valores. Um bom 
momento para encontros, reuniões 
e negócios.

É importante descansar. Recarregue 
suas baterias para entrar em 2020 
com o pé direito. O céu da semana 
pede que você relaxe, que cuide 
mais de si mesmo, que se conecte 
mais com suas emoções. Um bom 
momento para fazer mudanças e 
tomar decisões. 

Respeite a vontade de ficar em 
silencio, e permita-se intercalar o 
movimento e a vida cheia de gente 
com os períodos de introspecção. 
É uma boa semana para estar em 
contato com a natureza, cuidar 
da parte espiritual e fazer alguma 
coisa muito pessoal.

Um bom momento para estar com 
amigos, e conversar sobre temas 
importantes e profundos. Olhe para 
si mesmo com mais compaixão e 
persista naquilo que é mais impor-
tante em sua vida. Um bom mo-
mento para mudar hábitos e tomar 
atitudes. Dias felizes para o coração.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6255 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: CRISTIAN COSTA FOSS, natu-
ral deste Estado, nascido nesta Cidade, projetista, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Adalberto 
Wortmann, nº 235, Bairro São Lucas, nesta Cidade e 
NAIANE TOMÉ RODRIGUES, natural deste Estado, 
nascida nesta Cidade, balconista, solteira, domi-
ciliada e residente na Rua do México, nº 270, Bairro 
Palace Hotel, nesta Cidade. Quem conhecer impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 26 de Dezembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

OBITUÁRIO

> Edital de Casamento nº 6256 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: CAIO SCARINCI BUCHABQUI 
ISSI, natural deste Estado, nascido na Cidade de Por-
to Alegre, policial militar, solteiro, domiciliado e resi-
dente na Rua Nagibe Galdino da Rosa, nº 613, Bairro 
Vila Luiza, casa 3, nesta Cidade e DANIELA OLIVEI-
RA BATTASTINI, natural deste Estado, nascida na 
Cidade de Porto Alegre, fotógrafa, divorciada, domi-
ciliada e residente na Rua Nagibe Galdino da Rosa, 
nº 613, casa 3, Bairro Vila Luiza, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 26 de Dezembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva • Registradora

> Edital de Casamento nº 6257 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Reg-
istro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: FÁBERO LUÍS SCHIERHOLT, nat-
ural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, ad-
ministrador de empresa, solteiro, domiciliado e resi-
dente na Rua Victor Matheus Teixeira, nº 75, Bairro 
Vila Dante, nesta Cidade e ROBERTA CRISTIANE DE 
CASTRO SCHILLING, natural deste Estado, nascida 
nesta Cidade, administradora de empresa, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Victor Matheus Teix-
eira, nº 75, Bairro Vila Dante, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 26 de Dezembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva • Registradora

> Edital de Casamento nº 6258 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: LEANDRO DA SILVA TEIXEIRA, natu-
ral deste Estado, nascido na Cidade de Uruguaiana, 
encarregado de manutenção, solteiro, domiciliado e 
residente em Beco Jardim, nº 45, Centro, nesta Cidade 
e MICHELLE CATHARINA BERTI, natural do Estado 
de Minas Gerais, nascida na Cidade de Bom Despa-
cho, autônoma, solteira, domiciliada e residente em 
Beco Jardim, nº 45, Centro, nesta Cidade. Quem con-
hecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 27 de Dezembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora
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Nome: Charlene Silveira. 
Idade: 30 anos.
Filiação: Rosemari Figueiredo 
Silveira.
Formação: Terapeuta Manual 
Massoterapeuta (desde 2009)
Graduanda em Educação Física 
Bacharelado.
Trabalho: Canela no Espaço Ser 
mais Centro Multiprofissional, e 
Marla Estética (atuo nos dois lo-
cais com Terapias Manuais, como 
Liberação Miofascial, Drenagem 
linfática, modeladora, terapia 
Crânio Sacral Visceral e Terapêu-
tica). Gramado na Academia Up 
Fit como professora de Ginástica
Fato marcante em sua vida: O 
nascimento da minha filha
O que te deixa sem jeito: Elogios.
Uma alegria: Fazer as pessoas 
felizes de alguma forma.
Uma decepção: a falsidade.
Ponto forte: Sou determinada.
Ponto fraco: aceitar um erro.
Cor preferida: Branco.
Prato preferido: Gosto de comida 
caseira, arroz, feijão, carne de 
panela.
Bebida: Água, chás.
Esporte: Musculação.
Hobby: caminhada.
Programa de tv: não costumo 
acompanhar.
Que fazer no domingo: curtir a 
família.
Animal de estimação: Cachorro.
Um filme: Em busca da Felicidade.
Uma música: In The End Link 
Park.
Um livro: Violetas na Janela.
Um defeito: perfeccionista.
Uma qualidade: Dedicada.
Uma saudade: minha Vó.
Um sonho de criança: ter uma 
família.
O que mais admira numa pessoa: 
Simplicidade.
O que mais detesta numa pessoa: 
falsidade, mentira.
O que tu mudaria em Canela:

A Saúde, acredito que o atendi-
mento poderia melhorar muito 
ainda, nos postos de saúde e 
hospital.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Devemos sempre ter a 
nossa opinião própria, e lutar 
pelos nossos direitos como cida-
dãos.
Diante de tantos fatos acontecen-
do com a nossa política brasileira, 
tem oportunidades que podemos 
aproveitar para as nossas vidas, 
por isso devemos refletir um pou-
co mais sobre a situação em que 
nosso país se encontra.
Educação: O processo de ensino 
não depende não só do professor, 
mas de um trabalho conjunto 
com os pais. “Educação vem de 
casa”.  Acredito muito na Educa-
ção, pois é o começo para a vida 
profissional.
Religião: Todos acreditamos em 
alguma coisa, respeitar a escolha 
de cada pessoa é muito importan-
te, assim como a Fé.
Amor: Acredito no amor para 
poder ter um mundo melhor, 
quando colocarmos mais amor 
em tudo que fizermos viveremos 
melhor, principalmente uns com 
os outros.
Família: E a base
Amizade: quando verdadeira vale 
muito a pena
Casamento: Saber sempre respei-
tar o limite do outro para poder 
dar certo.

*UM RECADO:
Seja sempre você mesmo, acre-
dite nos seus sonhos e esteja 
sempre disposto a lutar pelos 
seus ideais, mas sem atropelar os 
outros.
Ajude as pessoas porque é de 
coração, e não por obrigação, te-
nha pensamento positivo e nuca 
perca a Fé.

Charlene 
Silveira 

PAPO
SIMPLES

Ofício SMGPG/DLC n.º 452/2019

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos se-
guintes editais:
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 30/2019 – Contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de levantamento cadastral multifinalitário, geoprocessamento, forne-
cimento de sistema com treinamento e suporte técnico.
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, atra-
vés do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do  e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br 
e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 26 de dezembro de 2019.
Constantino Orsolin • Prefeito de Canela



Terça-feira, 31 de dezembro de 201912 CLASSIFICADOS www.portaldafolha.com.br

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 ins-
talar.
R$ 3.000,00. 
Interessados 
chamar 54-
99665-1574.

• Loft Louise, mobiliado e decorado, com hall de entrada, 
lavabo c/ lavanderia, cozinha americana c/ churrasquei-
ra, sala de jantar, sala de estar c/ lareira em mármore e 
sacada c/ vista para os fundos; 2º andar: 02 dormitórios, 
banheiro social c/ banheira de hidro; 3º andar: suíte e sala 
de TV; possui 01 box de garagem. Localizado na Rua da 
Margem, 435, Condomínio Residencial Lage de Pedra, Loft 
do Lago, 2º andar. Aluguel R$3.500,00 + taxas. (foto 102 
0744)

• Sítio, possui casa com 03 dormitórios, sala, cozinha, 
área de serviço, banheiro e garagem para 02 carros, conta 
ainda com área de + ou – 01 hectare para plantações, 
cercado, cobertura para carros, galpão campeiro com 
cancha de bocha e banheiro, anexo com cozinha e fogão 
campeiro e salão, área coberta com churrasqueira e 
espaço amplo. Apenas 4km de estrada de chão batido. 
Localizado na Linha Morro Calçado, Zona Rural, Canela/
RS. Aluguel R$1.200,00 + taxas. (foto 102 9489)

• Casa nº848, com 02 dormitórios, sala de estar, sala de 
jantar, área de serviço, cozinha, despensa, garagem para 
01 carro com churrasqueira, box coberto para 01 carro e 
banheiro social. Localizada na Avenida Dom Luis Guanela, 
Bairro São José. Aluguel R$1.450,00 + taxas.

• Apartamento nº 401 I, com 03 dormitórios, banheiro so-
cial, sala de estar / jantar, cozinha e lavanderia conjugadas, 
01 box descoberto nº 055 I, de frente para a rua e para a 
entrada principal do residencial, possui salão de festas, 
antena coletiva, playgroud, quiosques com churrasqueira, 
quadra de esportes, jardim e bicicletário. Localizado na 
Rua Homero Pacheco, nº 909, Bairro Ulisses de Abreu. 
Aluguel R$830,00 + taxas.

• Casa nº142, com 02 dormitórios, sala, cozinha, área 
de serviço, 02 banheiros sociais, sala auxiliar, depósito, 
garagem para 02 carros, pátio cercado. Localizada na Rua 
Antônio Zini, Bairro Vila Boeira. Aluguel R$1.500,00 + 
taxas.
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Canela abre a temporada de rodeios no Estado,
com programação campeira e artística

O Rodeio Crioulo 
Nacional de Canela, de 
8 a 12 de janeiro, abre a 
temporada de rodeios 
no Estado e é o primeiro 
evento do ano, na cida-
de. O Parque de Rodeios 
Saiqui já sendo prepara-
do para receber os mais 
de mil e quinhentos par-
ticipantes esperados, 
sendo que a maioria 
acampa no espaço de 
muita mata nativa e es-
trutura de camping, ofe-
recido no local.

As provas artísticas 
e campeiras abrem es-
paço para participantes 
de todas as idades, como 
os piás e prendinhas que 
disputam a vaca parada, 
a partir de 2 anos, até 
o laço vaqueano, para 
aqueles que já comple-

taram 70 anos e seguem 
na vida campeira; ou 
então aos pequenos ar-
tistas que disputam nas 
modalidades mirins, o 
troféu de intérprete vo-
cal, gaita, declamação 
e danças tradicionais, 
mesmos concursos ofe-
recidos para as inverna-
das juvenis e adultas.

O amor a tradição 
gaúcha move o Rodeio 
de Canela que conta 
também com fandangos 
nas noites quinta-feira, 
9, com Volnei Gomes e 
grupo Cantando o Rio 
Grande e Estação Fan-
dangueira; na sexta, 10, 
Os Tiranos; e, no sába-
do, 11, Tchê Garotos, 
sendo que para esta pro-
gramação, é exigido tra-
je social ou pilcha.

O CTG Querência, 
realizador do evento 
também toma o cuida-
do de receber somente 
animais com boa saú-
de, exigindo os exames 
de mormo e anemia 
infecciosa, bem como 
comprovante da vacina 
da influenza e a Guia de 
Transporte Animal, para 
todos os equinos que 
adentrarem no Parque 
de Rodeios.

A premiação para 
os vencedores do even-
to soma mais de R$ 60 
mil.

A parte campeira 
inicia na quarta-feira, 
às 9h, já as provas ar-
tísticas, que ocorrem 
no Centro de Eventos 
do Santuário de Cara-
vaggio, ao lado do Par-

que de Rodeios, ocor-
rem no domingo, 12.

O patrão do CTG 
Querência Gilnei do 
Nascimento comenta 
que, “apesar das dificul-
dades financeiras que 

a entidade enfrenta e o 
alto custo de um even-
to como o nosso, com 
a parceira da Prefeitu-
ra Municipal de Cane-
la e apoio de algumas 
empresas, Canela terá, 

novamente, um grande 
Rodeio.

O Rodeio de Cane-
la, promovido pela Pre-
feitura de Canela, não 
terá cobrança de ingres-
so ao Parque.
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Prefeito assina contrato para pavimentação 
da estrada Caracol/Ferradura 

Considerada uma 
obra fundamental para 
o fortalecimento do tu-
rismo e da economia 
do município, o prefei-
to Constantino Orsolin 
assinou na manhã des-
ta segunda (30), em seu 
Gabinete, o contrato 
nº 306/2019, que trata 
sobre a pavimentação 
asfáltica da estrada Ca-
racol/Ferradura, um 
importante eixo turís-
tico de Canela. Para 
pavimentar o trecho 
de aproximadamente 
cinco quilômetros, a 
empresa Encopav En-
genharia receberá cer-
ca de R$ 8 milhões. A 
expectativa é de que a 
obra inicie já na segun-
da quinzena do próxi-

mo mês de janeiro. 
Além da pavimen-

tação asfáltica a obra 
contempla a instalação 
de redes de drenagem e 
sinalização de trânsito 
no trecho. A previsão é 

de que a conclusão to-
tal dos trabalhos ocorra 
até o mês de agosto de 
2020. O prefeito Cons-
tantino Orsolin ressal-
ta que o eixo turístico 
Caracol/Ferradura está 

na mira de grandes em-
preendedores e deverá 
receber investimentos 
em breve que fomen-
tarão os cofres muni-
cipais principalmente 
com a arrecadação de 

ISS – Imposto Sobre Ser-
viço. “A estrada Caracol/
Ferradura asfaltada será 
um novo marco para o 
turismo de Canela e de 
toda a região. É um tre-
cho que possui um gran-

de potencial turístico 
ainda a ser explorado, 
oferecendo o que Canela 
tem de melhor que é a 
sua natureza exuberan-
te”, projeta o prefeito 
Constantino Orsolin.

FOTO: RAFAEL ZIMMERMANN FOTO: REPRODUÇÃO
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Brigada Militar e Polícia Civil 
prendem homem que matou 

gramadense em Jaquirana
No último sábado 

(28), em Jaquirana, uma 
discussão de bar culmi-
nou no primeiro homi-
cídio do ano no municí-
pio. O crime aconteceu 
por volta das 17h45min, 
quando os dois envol-
vidos discutiram den-
tro do estabelecimento. 
Fora do bar, Kenedy Pe-
reira da Silva, 27 anos, 
morador de Gramado, 
foi atingido no peito por 
um disparo de arma de 
fogo. O atirador fugiu 
do local.

Após o homicídio, 
a Brigada Militar, atra-
vés do POE, juntamente 
com a Polícia Civil, ini-
ciaram as buscas pelo 
atirador no Loteamen-
to Guarani. O atirador, 
conhecido como Sabiá 
e seu irmão foram en-
contrados na Rua José 
Paulino da Silva, onde 
residem familiares. No 
local foi encontrada a 
arma do crime, uma es-
pingarda .32, estilo gar-
rucha. Ambos confessa-
ram a autoria do crime.

Criminoso com 30 antecedentes
por furtos é preso no Santa Marta
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Na tarde de quinta-feira (26), 
por volta das 16 horas, a Brigada 
Militar de Canela foi acionada no 
Bairro Santa Marta para atender 
a uma ocorrência de furto quali-
ficado em residência.

No local foi feito contato 
com a vítima que relatou que ao 
chegar em casa se deparou com 
esta toda revirada e com a janela 
da cozinha danificada e com di-

versos objetos faltando.
Populares informaram as 

características de um indivíduo 
que foi visto rondando as casas 
da vizinhança e depois arrom-
bou a residência da vítima.

A guarnição realizou bus-
cas e visualizou na Rua Grenal o 
suspeito, conhecido por diversos 
antecedentes por furtos. Ao avis-
tar a viatura ele correu em dire-

ção a uma construção na mesma 
rua, sendo que ao tentar pular 
um muro foi detido pelos Poli-
ciais Militares.

O autor de 18 anos possui 30 
ocorrências pelo crime de furto 
(desde 2015), além de apreen-
sões de objetos (abordado com 
material que não soube explicar 
a procedência) e posses de en-
torpecentes.

Menor com
motocicleta
adulterada é 

apreendido em 
Gramado

Na tarde de sába-
do (28), por volta das 
15h30min, a Brigada Mi-
litar através do Pelotão 
de Operações Especiais 
(POE), do 1º BPAT, em 
ações de polícia no Bair-
ro Várzea Grande avis-
tou o condutor de uma 
motocicleta conduzindo 
perigosamente o veícu-
lo.

Foi tentado aborda-
gem, com sinais de luz e 
som para que parasse, 
porém continuou a fuga 
em direção a sua casa 
na Vila Olímpica. Foi 
realizado acompanha-
mento e no momento 
da abordagem a guarni-
ção foi surpreendida por 
um cachorro de raça Pi-
tbull, que avançou sobre 
a guarnição e mordeu a 

mão de um Policial Mi-
litar.

Foi constatado que 
o condutor era um me-
nor de 17 anos, com 
antecedentes por resis-
tência, lesão corporal, 
perturbação da tran-
quilidade e descuido de 
guarda de animal peri-
goso.

Em consulta, verifi-
cou-se que a motocicle-
ta Honda/Titan, placa 
de Igrejinha, estava com 
o licenciamento vencido 
e a numeração do motor 
raspada. 

O adolescente in-
frator foi apreendido e 
conduzido a delegacia, 
juntamente com a mo-
tocicleta. Após o registro 
o menor foi entregue a 
sua mãe.

EXTRATO DE EDITAL Nº 81/2019 PROCESSO
SELETIVO PARA CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE SERVIÇO TEMPORÁRIO ÀS FUNÇÕES
PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA

SOCIAL, ABERTO PELO EDITAL Nº 57/2019

Encontra-se publicado no mural e site oficial do Município 
(www.canela.rs.gov.br >Publicações Legais > Contratos 
Temporários - DGP), o Edital nº 81/2018, referente ao pro-
cesso seletivo simplificado para as funções públicas na 
área da saúde e assistência social, que publica o resul-
tado do sorteio público e homologa a classificação final.

Canela, 31 de dezembro de 2019.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE EDITAL 
EXTRATO DO EDITAL 80/2019, 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 80/2019, com a soma 
das notas da prova de títulos e prova prática deste pro-
cesso seletivo, bem como convida os candidatos citados 
para sorteio público de desempate a ser realizado no dia 
06/01/2020, às 9h, junto ao Departamento de Gestão de 
Pessoas, na sede da Prefeitura, na Rua Dona Carlinda nº 
455, Centro., visando a classificação final.

Canela, 31 de dezembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

DPs de Canela, Gramado, São Luiz Gonzaga e
Roque Gonzales prendem casal de assaltantes

Uma ação conjunta 
da Polícia Civil prendeu, 
na manhã desta sex-
ta-feira (27), um casal 
acusado de praticar di-
versos roubos na Região 
das Hortênsias na se-
gunda quinzena de no-

vembro. Os criminosos, 
que são de Canela, são 
apontados pela prática 
de roubos a mão arma-
da em Canela, Gramado 
e Três Coroas. Os dois 
foram presos em uma 
residência na cidade de 

Roque Gonzales, na Re-
gião das Missões, cidade 
para onde fugiram após 
praticarem os crimes na 
serra gaúcha.

Os dois são apon-
tados pela Polícia Civil 
como autores de três 
roubos em Canela, um 
em Gramado e um em 
Três Coroas. Contra o 
casal havia cinco man-
dados de prisão preven-
tiva, sendo quatro para 
o homem e um para a 
mulher. Na manhã desta 
sexta-feira (27), agentes 
das Delegacias de Polí-
cia de Roque Gonzales 
e DRACO de São Luiz 
Gonzaga realizaram as 
prisões, em troca de in-
formações com agentes 
das Delegacias de Polí-
cia de Canela e Grama-
do.

Em Canela, os dois 

participaram de assalto 
com emprego de arma 
de fogo a mercado no 
Bairro Vila Boeira e à 
lancheria no Bairro San-
ta Marta, ambos os fatos 
no dia 23 de novembro, 
além de tentativa de as-
salto a posto de gasolina 
no centro da cidade, fato 
ocorrido no dia 20 de 
novembro. O Delegado 
Vladimir Medeiros, titu-
lar da Delegacia de Polí-
cia de Canela, informou 
que “todos os roubos 
ocorridos na cidade nas 
últimas semanas estão 
integralmente esclareci-
dos, com identificação de 
seus autores e prisões en-
caminhadas, não fican-
do nenhum fato grave 
sem pronta resposta da 
Polícia Civil, que cum-
priu dez mandados de 
prisão nos últimos dias”.
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Show do Daniel
Muito legal o show do cantor Daniel, na 

comemoração dos 75 anos de Canela.
No � nal de semana, também, a cidade 

esteve lotada e muita gente prestigiou os espe-
táculos na Praça e a programação na Catedral 
de Pedras.

Canela se despede de 2019 com a certeza de 
ter feito um dos maiores Sonhos de Natal de sua 
história.

Fica o registro e o “aí que me re� ro” a todos 
da organização!

Feliz Ano Novo
Esta é nossa última edição impressa de 

2019. A próxima só em 10 de janeiro. Vamos 
tirar uns diazinhos de folga pra descansar a 
carcaça. Mas não se preocupe, caro leitor: todas 
as notícias importantes estarão lá, no Portal da 
Folha, com a velocidade e pro� ssionalismo que 
nossos leitores merecem.

Um Feliz 2020 para todos. Que possamos 
fazer mais, crescer mais, sermos mais felizes e 
realizados neste novo ano. Até lá!

Lixo, a limonada que deu errado
Para fazer uma li-

monada tem que des-
cascar o limão. Para 
fazer omelete é pre-
ciso quebrar os ovos. 
Mas depois é preciso 
fazer o omelete, não 
deixar os ovos estra-
garem.

A Prefeitura fez 
certo (apesar de ter 
demorado) em mexer 
no contrato do lixo. 
Tava tudo enrolado 
e cheio de irregulari-
dades. Quando � nal-
mente chegou a lançar 
uma nova licitação, 
com muitooo atraso, 
vieram os tradicionais 
recursos e aquele trâ-
mite burocrático que 
sempre atrasa a vida 
de todos. Resultado: 
para não � car sem re-
colhimento de lixo, a 
solução foi um contra-
to emergencial.

Veio uma nova 
empresa, e não estou 

aqui dizendo que lhe 
falta empenho, mas, 
sem conhecer a rea-
lidade da cidade, tem 
deixado montanhas 
de lixo acumuladas 
nas ruas.

A cada � nal de se-
mana ou feriado, isto 
se repete. Junto com 
a falta d’água é princi-
pal reclamação rece-
bida aqui na redação 
da Folha.

A empresa nova 
está tentando, a Pre-
feitura está tentando, 
mas, claramente, não 
está conseguindo.

É um dos proble-
mas que precisam de 
solução rápida em 
2020.

E não adianta co-
locar a culpa no ex-
cesso de trabalho pela 
quantidade de turistas 
na lata temporada. A 
coisa vai ser sempre 
assim, com cada ano 

mais turistas.
O que precisa é 

planejamento para 
não deixar as coisas 
chegarem a este pon-
to e, para quando ti-
vermos superlotação, 
podermos atender 
aos turistas e à comu-
nidade, a� nal, tudo 
mundo sabe que nesta 
época do ano é assim 
e, convenhamos, faz 
tempo né?

A comunidade 
precisa se preparar, 
mas também cobrar 
do poder público para 
que ele resolva esta 
questão. A coisa ten-
de a � car complicada, 
pois, com a nova lici-
tação, pode acontecer 
outra troca de empre-
sa e outro período de 
adaptação.

Haja saco, de lixo, 
e paciência!

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

/
R

E
D

E
S

 S
O

C
IA

IS

E a água
faltou de novo

No � nal da última quinta (26), a Corsan teve 
a cara de pau de enviar, através de sua assesso-
ria, uma matéria com o título “Preparada para 
o verão, Corsan alerta sobre importância do 
uso consciente da água”.

É muita pretensão e muita cara de pau! Cla-
ro que menos de 24 horas depois, vários bairros 
de Canela e Gramado começaram a ter pro-
blemas de abastecimento, até que as torneiras 
secaram, de� nitivamente no � nal de semana.

Mas que preparo é este que foi divulgado?
Não adianta dizer que o consumo foi muito 

elevado. Qualquer um podia prever isso, mas, o 
poder público e Corsan tinham a OBRIGAÇÃO 
de prever isso e trabalhar para que não aconte-
ça.

A verdade é que a Corsan sabe que é assim. 
Suas estações têm capacidade para tratar 400 
litros por segundo e os reservatórios não são 
su� cientes.

Fosse eu o Fedoca ou o Constantino, já es-
tava tratando da municipalização e após tercei-
rização deste serviço para a iniciativa privada.

É a única solução. A Corsan tira sarro da 
nossa cara com essas desculpas esfarrapadas.

VERÃO,
NA SERRA
GAÚCHA!

COMO ASSIM,
FALTOU ÁGUA

DE NOVO!?!?
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CANELA, PRELÚDIO
EM VERSOS

Nossa Canela tor-
nou-se município em 28 
de dezembro de 1944, 
setenta e cinco anos de 
história.

Seus primeiros ha-
bitantes foram os nati-
vos ameríndios Caaguás 
(CAA = mato), (GUA 
ou GUARÁ = morador) 
construtores das casas 
subterrâneas, conhe-
cidos também como 
guaianás, botocudos, 
xoclens, coroados e bu-
gres. Autores divergem 
quanto aos nomes e 
incluem além dos ci-
tados "chovas, bates, 
pinarés " e outro nome 
bastante usado para de-
signar estes índios não 
guaranis, introduzido 
por Telêmaco Moro-
cinos Borba em 1882, 
foi Kaaingang (KAA = 

mato), (INGANG = mo-
rador). 

Dos primitivos ha-
bitantes do “Campestre 
Canella” rota dos Tro-
peiros, dos trilhos do 
trem, das in� uências da 
colonização, nossa Ca-
nela tornou-se um dos 
maiores pólos turísticos 
do Brasil, terra de natu-
reza exuberante, clima 
europeu, tem recursos 
naturais invejáveis, ele-
mentos que atraíram e 
atraem visitantes e no-
vos moradores de todos 
os lugares do país. 

Canela cresce ou se 
desenvolve? Cabe aqui 
uma análise com olhar 
criterioso, a� nal cres-
cimento é diferente de 
desenvolvimento. 

O progresso traz 
os dois e quando equi-

librados a população 
não sofre com as con-
sequências do desor-
denamento, por isso 
cabe saber se podemos 
sustentar o crescimento 
para um  efetivo desen-
volvimento. 

A sustentabilidade 
é baseada na quantida-
de de recursos disponí-
veis, na manutenção e 
na geração de recursos 
menos agressivos ao 
ambiente, assim nos 
desenvolvemos mini-
mizando os riscos da 
carência de recursos 
naturais futuros, como 
exemplo a água,  o tra-
tamento de esgoto e 
etc.,  tomar medidas e 
iniciativas sustentáveis 
nos garante um futuro 
de qualidade.

A Canela de hoje é 
diferente da minha..da 
minha infância, onde 
todos sabiam quem 
eram os avós, os � lhos 
e netos;  Hoje tem ares 
cosmopolita mas não 
perde seu jeito de inte-
rior. Quem aqui nasce,  
se diz “do Canela“, uma 
designação que abrange 
também seus habitan-
tes sem denegrir nos-
so berço natal, apenas 
uma forma carinhosa e 
afetiva de se autodeno-
minar. 

Rui Cardoso Nunes, 
jornalista, poeta e escri-
tor escreveu um poema 
no ano de 1962 para Ca-
nela, retratando as mu-

danças que a cidade já 
havia sofrido com a ur-

banização. Hoje o vejo 
com um prelúdio, uma 

re� exão sobre o futuro 
da nossa cidade.

Canela bonita, com cheiro de mato,
Co’ amora suave de � or campesina,
Cidade onde corre por dentro um regato.
Tu eras assim... Eu te vi pequenina.

Agora, em meus versos, teu corpo retrato.
Tens ares de moça, de jovem grã-� na.
Mas – Olha! – perdeste a beleza, o recato,
Que tinhas, cidade, quando eras menina.

Por que não � caste, Canela como eras:
Cenário encantado, de sonhos, quimeras,
Em que o seresteiro fazia seresta,

Em que Breno Marques (1), com seu vio-
lino, Ticando ora Braga (2), ora Schubert 
(3) divino,
Enchia-te as noites de música e festa?!

Eu hoje te vejo distante, perdida
Na bruma da serra, na minha lembrança!
Eu tinha oito anos, surgias pra vida.
Assim qual era, tu eras criança.

Mas como cresceste, cidade querida!
Para onde o progresso constante te
lança? Por que não � caste, pra sempre 
esquecida,
Na calma in� nita da tua bonança?!

Aonde as carretas?... O trem-passageiro
Perdeu a importância... Ele entrava,
primeiro,
Bufando, apitando, imitando um apupo.

Não vejo o pinheiro detrás da Estação,
Os velhos amigos dos tempos de então,
O mestre Eduardo (4) ensinando no
Grupo....

Eu sempre te vejo, num tempo saudoso,
Canela, entre sombras e luz de arrebol,
Relembro a Farmácia de Jorge Cardoso 
(5),
Revejo a Cascata do teu Caracol!

Recordo meu pai, gaúcho brioso,
De lenço encarnado, pioneiro de escol (6),
De botas e esporas no pingo fogoso,
E andar pelas ruas, em trades de sol!

Recordo outros nomes, que não digo 
agora, De bravos pioneiros que abriram, 
outrora, A estrada em que trilhas, da pros-
peridade;

Do teu fundador, Coronel João Corrêa.
Assim, eu te vejo gigante colméia,
Perdida na bruma da minha saudade!

LEGENDA DE NOMES:

1 – Professor Breno Osório Marques, violinista exímio.
2 – Gaetano Braga, violoncelista e compositor italiano.
3 – Franz Schubert, compositor austríaco.
4 – Professor Eduardo Germano Gans.
5 – Jorge Cardoso de Oliveira, um dos primeiros moradores de Ca-

nela, era criador de gado, mas exercia também outras pro� ssões, entre 
as quais as de odontólogo e farmacêutico.

6 – escol – “o que é considerado melhor, de maior qualidade, numa 
sociedade ou num grupo; elite”.

O poema  e demais citações foram extraídos do livro “Canela por 
muitas razões” de Pedro Oliveira, Marcelo W. Veck e Antonio Olmiro 
dos Reis. Obra preciosa sobre a história de Canela.

Desejo a todos um ano novo de saúde, paz e realizações! Que nossa 
Canela  se desenvolva e que continue acolhendo a todos que pra ela 
venham com intenções de preservação, sustentabilidade e respeito.


