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O que é Advento?
Na Igreja Católi-

ca, o advento se refere 
às quatro semanas que 
antecedem o Natal, um 
período litúrgico que 
celebra a vinda de Jesus 
Cristo, considerando 
sempre em primeiro lu-
gar seu nascimento em 
Belém da Judéia e, de 
acordo com as profecias 
bíblicas, evocando seu 
retorno no Dia do Juízo 
Final.

O Advento está 
dividido em
duas partes:
As primeiras duas 

semanas servem para 
meditar sobre a vin-
da do Senhor quando 
ocorrer o � m do mun-
do; enquanto as duas 
seguintes servem para 
re� etir concretamente 
sobre o nascimento de 
Jesus e sua irrupção na 
história do homem no 
Natal.

Nos templos e casas 
são colocadas as coroas 
do Advento e se acende 
uma vela a cada domin-
go. Do mesmo modo, 
os paramentos do sa-
cerdote e as toalhas do 
altar são roxos, como 

símbolo de preparação 
e penitência. A exceção 
é o terceiro domingo, o 
Domingo Gaudete (da 
alegria), no qual pode 
se usar a cor rósea.

A � m de fazer sensí-
vel esta dupla prepara-
ção de espera, durante 
o Advento, a Liturgia su-
prime alguns elementos 
festivos. Na Missa, não 
é proclamado o hino do 
Glória.

O objetivo desses 
simbolismos é expres-
sar de maneira tangível 
que, enquanto dura a 
peregrinação do ho-

mem, falta-lhe algo 
para seu gozo comple-
to. Quando o Senhor se 
� zer presente no meio 
do seu povo, a Igreja 
terá chegado à sua festa 
completa, representada 
pela Solenidade do Na-
tal.

Muitos católicos sa-
bem do Advento, mas 
talvez as preocupações 
no trabalho, as provas 
na escola, os ensaios 
com o coral ou teatro 
de Natal, a arrumação 
do presépio e a compra 
dos presentes fazem 
com que se esqueçam 

do verdadeiro sentido 
deste tempo. Por isso, 
é preciso recordar que 
a principal preparação 
neste período deve ser 
interior, na espera da 
vinda de Jesus.

No tempo do Ad-
vento, faz-se um apelo 
aos cristãos, a � m de 
que vivam de maneira 
mais profunda algumas 
práticas especí� cas, 
como: a vigilância na 
fé, na oração, na busca 
de reconhecer o Cristo 
que vem nos aconteci-
mentos e nos irmãos; a 
conversão, procurando 

consertar os próprios 
caminhos e andar nos 
caminhos do Senhor, 
para seguir Jesus em 
direção Reino do Pai; o 
testemunho da alegria 
que Jesus traz, através 
de uma caridade pa-
ciente e carinhosa para 
com os outros; a pobre-
za interior, de um co-
ração disponível para 
Deus, como Maria, José, 
João Batista, Zacarias, 
Isabel; a alegria, na fe-
liz expectativa do Cristo 
que vem e na invencível 
certeza de que ele não 
falhará.

Dia Internacional pela Eliminação
da Violência contra a Mulher.

Por que este é Dia 
internacional?

A violência contra 
a mulher é uma viola-
ção dos direitos huma-
nos.  A violência contra 
a mulher é conseqüên-
cia da discriminação 
que sofre, tanto nas 
leis como na prática, e 
a persistência das desi-
gualdades por questões 
de gênero.

 A violência contra 
a mulher afeta e impe-
de o avanço em muitas 
áreas, incluídas a erra-
dicação da pobreza, a 

luta contra o HIV/AIDS, 
a paz e a segurança. 

A violência contra 
as mulheres e as crian-
ças pode ser evitada. A 
prevenção é possível e 
essencial. 

 A violência contra a 
mulher continua sendo 
uma pandemia global.

Cerca de 70 % das 
mulheres sofrem vio-
lência na vida. Desde 25 
de novembro até 10 de 
dezembro, Dia dos Di-
reitos Humanos, a cam-
panha 16 dias de ativis-
mo contra a violência de 

gênero tem por objetivo 
sensibilizar e mobili-
zar o público em todo o 
mundo para conseguir 
uma mudança. 

Este ano, a campa-
nha do Secretário Ge-
ral "ÚNETE para pôr 
� m à violência contra 
as mulheres" convida a 
“pintar o mundo de la-
ranja”, usando assim a 
cor escolhida pela cam-
panha como símbolo de 
um futuro mais brilhan-
te sem violência.

Fonte — Organiza-
ção das Nações Unidas

“Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque
encontrou na derrota o motivo para lutar”. Padre Fábio de Melo

> Edital de Casamento nº 6236 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Regis-
tradora do Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: ADRIANO BINELO DE AVILA, nat-
ural deste Estado, nascido na Cidade de 
Panambi, eletrotécnico, divorciado, do-
miciliado e residente na Rua Edye Paulo 
Raymundo, nº 177, Bairro Alpes Verdes, 
nesta Cidade e CÍNTIA LETÍCIA PINTO, 
natural deste Estado, nascida na Cidade 
de Porto Alegre, recepcionista, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Edye Pau-
lo Raymundo, nº 177, Bairro Alpes Verdes, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 22 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6237 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Regis-
tradora do Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: VANDERSON DE OLIVEIRA CAR-
DOSO, natural deste Estado, nascido 
nesta Cidade, açougueiro, solteiro, do-
miciliado e residente na Rua Paraguai, nº 
76, Bairro Leodoro de Azevedo, nesta Ci-
dade e JOSEANE FUNARI D’OLIVEIRA, 
natural deste Estado, nascida nesta Ci-
dade, motorista, solteira, domiciliada e 
residente na Rua Paraguai, nº 76, Bair-
ro Leodoro de Azevedo, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-
se na forma da lei.

Canela, 25 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Em nossa cidade.
*Acompanhem a programação do Sonho de Natal. 
*CONTINUEM COMPRANDO EM NOSSA CIDADE E UTILIZANDO A PRES-

TAÇÃO DE SERVIÇOS DAQUI. FAÇA CANELA CRESCER E SE DESENVOLVER.
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

Vamos Falar Sobre: Redescobrindo o
Envelhecimento
Data: 5 de dezembro de 2019
Horário: quinta-feira, das 18h30min às 
21h30min
Ministrante: Aline Magnus e Bárbara Albasini 
Bard (Psicólogas)

Experiência Gastronômica: Inove nos
Presentes de Natal - Red Velvet e Biscoitos - 
Parceria UCS e Abrasel Hortênsias
Data:  5 de dezembro de 2019
Horário: quinta-feira, das 18h às 22h
Ministrante: Iraci Guaciara Brasil Matuck
Brohem (Graduada em Gastronomia)

Experiência Gastronômica: Saladas para o 
Verão - Parceria UCS e Abrasel Hortênsias
Data: 6 de dezembro de 2019
Horário: Sexta-feira, das 19h às 22h
Ministrante: Rodrigo Mylius (Técnico em
Gastronomia e Professor da UCS)

Experiência Gastronômica: Crianças na
Cozinha - Hambúrguer - Parceria UCS e
Abrasel Hortênsias
Data: 11 de dezembro de 2019
Horário: quarta-feira, das 14h às 18h
Ministrante: Iraci Guaciara Brasil Matuck
Brohem (Graduada em Gastronomia)

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

Especialização em Gestão de
Empreendimentos Turísticos
Início das aulas: 4 de maio de 2020
Horário: segunda e terça, das 19h30min às 
22h30min
Inscrições até 20 de abril de 2020

VESTIBULAR DE VERÃO
Inscrições através do site:

www.ucs.br/vestibular

A Universidade de Caxias do Sul recebe até o dia 1º 
de dezembro de 2019 as inscrições para o vestibu-
lar de verão, com a oferta de 74 cursos de gradu-
ação, nas oito unidades universitárias: Caxias do 
Sul, Bento Gonçalves, Canela, Farroupilha, Guaporé, 
Nova Prata, São Sebastião do Caí e Vacaria.
A prova ocorre no dia 8 de dezembro de 2019, e as 
inscrições devem ser realizadas pelo site www.ucs.
br/vestibular.

Diretor da Folha
palestra na Danton

O jornalista Fran-
cisco Rocha, diretor da 
Folha de Canela, este-
ve na Escola Estadual 
Danton Corrêa da Sil-
va, na tarde da última 
terça (26) a convite das 
professoras Heliane 
Bortoli e Márcia Adria-
na Gonçalves, conver-
sando com alunos do 
4º e 5º ano.

Os alunos destas 
turmas desenvolveram 
diversos trabalhos re-
lacionados à prática da 
redação e até mesmo 
ao desenvolvimento 
de matérias jornalísti-
ca. As professoras uti-
lizam essas atividades 
para ir além da língua 
portuguesa, desper-
tando uma consciên-
cia crítica nos alunos, 
fomentando uma ati-

tude positiva e comu-
nitária.

Na palestra, Rocha 
explicou aos alunos 
o que é a profissão de 
jornalista e como ela é 
importante para a co-
munidade. Francisco, 

que é ex-aluno da Dan-
ton, falou ainda sobre 
a importância de com-
bater as fake news e o 
compromisso de todos 
com informações éti-
cas e verdadeiras.

“É um prazer poder 

colaborar com as esco-
las da cidade, prazer 
maior poder falar sobre 
assuntos importantes 
para a formação destes 
alunos. Agradeço a es-
cola pelo convite”, dis-
se o diretor da Folha.
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Escola João Alfredo comemora
sucesso de seus projetos culturais
A Escola Municipal 

João Alfredo está próxi-
ma de encerrar seu ano 
letivo e comemora o re-
sultado dos vários pro-
jetos culturais e sociais 
que desenvolve, com o 
objetivo de colaborar 
no desenvolvimento de 
seus alunos.

Dois destas ações ti-
veram seu ponto alto na 
última semana. O pro-
jeto “Sítio do Pica-pau 
Amarelo”, foi o grande 
guarda-chuva de diver-
sas ações. O primeiro 
ano B recebeu, no início 
do ano, a boneca Emília, 
que trouxe o alfabeto 
para a turma com a pro-
messa de que quando 
eles aprendessem a ler 
ela iria virar menina de 
verdade.

Ao longo do ano, a 
boneca foi em todas as 
casas dos alunos, cada 
final de semana na casa 
de um deles. Enfim, che-
gou o grande dia, depois 
de um ano de dedicação 
e muita aprendizagem 
a Emília ganhou vida 
e passou a manhã da 
segunda (25) na turma 
divertindo a todos com 

sua graça e travessuras.

Coral do Sonho
Pelo segundo ano 

consecutivo, os alunos 
da João Alfredo foram 
responsáveis pelo coral 
da Chegada do Papai 
Noel. Batizadas de “Es-
trelas do Sonho”, “os alu-
nos fizeram o nosso peito 
transbordar de emoção 
parecendo os fogos que a 
cada explosão faziam os 
olhos brilharem deixan-
do mais linda a noite e a 
Catedral”, disse uma das 
professoras. “As vinte e 
oito estrelas do coral, não 
só cantaram como coreo-
grafaram e encantaram, 
enfrentaram o vento com 
bravura e brilharam 
muito como não poderia 
ser diferente”.

Quem acompanhou 
o dia a dia da escola, per-
cebeu que foram meses 
de ensaio e fica a certeza 
que muitas estrelas con-
tinuarão a brilhar.

Educação fiscal
Dentro do projeto 

de Educação Fiscal, rea-
lizado em todas as esco-
las da rede municipal, 

os alunos de 1º e 3º ano 
da João Alfredo tiveram 
a oportunidade de ir às 
compras, no mercado 
do bairro, adquirindo 
ingredientes que depois 
seriam utilizados por 

eles na cozinha.
Os alunos aprende-

ram sobre a importância 
da nota fiscal, recebe-
ram troco e depois pre-
pararam bolinhos sala-
da de frutas.
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VENHA APRENDER COM JESUS!

CANELA: igrejacanela@gmail.com
Rua Tio Elias nº 653,  B. Leodoro Azevedo
Domingos às 10h | Terças e Sextas às 20h
GRAMADO: igrejagramado@gmail.com

Rua Francisco Comiotto, nº 70, Bairro Floresta
Domingos às 19h | Quartas às 19h 

ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO
E PRODUTIVIDADE
  
Muitos pensam que a Bíblia não traz princípios sobre 

economia, administração, gerenciamento e produtivida-
de. Muitos fazem colocações e dizem: “Deus não tem nada 
a ver com dinheiro. Não misture Deus com negócios”. Coi-
sas desse tipo estão na mente de quase todas as pessoas.

As pessoas que povoam, principalmente, o chama-
do “Terceiro Mundo”, são adeptas de ideias de que tudo 
deve ser de graça. Suas atitudes baseiam-se no fazer o mí-
nimo, para obter-se o máximo. A economia nesses países 
funciona com o princípio de tirar o máximo, investindo o 
mínimo. Por isso, a própria palavra “economizar” significa 
investir o mínimo, para obter-se o máximo.

Mas, qual o problema número um dos países de “Ter-
ceiro Mundo”? É a economia. No entanto, esses países são 
os que possuem os mais ricos minerais, as maiores popu-
lações, as maiores riquezas humanas e florestais sem citar 
seus excelentes climas e sua boa localização geográfica.

Diante dessa realidade, por que esses países estão 
passando por tantas lutas, para sobreviverem economi-
camente? Porque o sucesso econômico não está ligado ao 
dinheiro. O Brasil, por exemplo, é riquíssimo, mas muito 
pobre. E qual o problema? O problema está no nosso ge-
renciamento e na falta de compreensão dos princípios de 
produtividade.

Se fossemos para a faculdade de administração, 
aprenderíamos teorias de gerenciamento e de liderança 
e formar-nos-íamos com honra. Mas, se entregarmos o 
coração a Jesus, conheceremos um Livro que realmente 
ensina princípios, a Bíblia. Esse livro ensina-nos a usar os 
princípios e a ter sucesso na vida. Na Bíblia, estão todos os 
princípios que nos levam ao sucesso econômico, financei-
ro e pessoal.

Apesar de ser um Livro comum, a Bíblia contém os 
pressupostos fundamentais e eternos de sucesso, capaz de 
revelar-nos que o bom andamento dos negócios e a reali-
zação nas outras áreas de nossa vida dependem, exclusiva-
mente, da aplicação desses princípios.

Se você analisar o capítulo 1 do livro de Gênesis, você 
vai concluir que Deus é o gerente mais bem sucedido de 
toda a história. Em Gênesis, Ele recordou o fato de que 
criou tudo e depois disso criou o homem. Ele também diz 
que criou o homem semelhante a Si.

Os nossos problemas são principalmente de ordem 
organizacional. Perceba, quão organizado Deus foi, em 
Seu momento de criação do mundo e do homem. Reflita 
no capítulo 1 e 2 do livro de Gênesis, em como Deus criou e 
organizou todas as coisas. Ele é um administrador perfeito 
e com Ele temos muito a aprender.

Você já está à busca dessa descoberta? Inicie-a, tocan-
do diariamente a verdade de Deus escrita na Bíblia e aces-
se a página virtual www.paodejuda.com.br.

Magistério segue
com reivindicações e

paralisação em escolas
A situação do ma-

gistério no Estado, com 
parcelamentos de sa-
lários e a preocupação 
da perda de direitos a 
partir de uma proposta 
do governador Eduardo 
Leite, que pode impli-
car em perda de direitos 
no plano de carreira, 
fez engrossar a voz dos 
professores e paralisar 
escolas e profissionais 
que, até então, não ha-
viam aderido à greve.

Na semana passa-
da, foram duas manifes-
tações em Canela, uma 
na quarta (20) e outra 
na sexta (23), no centro 
de Canela. Na última 
terça (26), representan-
tes da Escola Estadual 
Neusa Mari Pacheco 
estiveram em Porto Ale-
gre, participando da As-
sembleia Estadual dos 

Professores.
A escola Neusa 

Mari Pacheco segue 
em greve, mesmo com 
a ameaça de corte no 
ponto dos funcionários, 
assim como a João Cor-
rêa e a Adolfo Seibt.

Segundo professo-
res de Canela, a parali-

sação ao nível de Estado 
deve seguir até a retira-
da do projeto de lei da 
Assembleia. Caso isso 
não aconteça, há risco 
de não terminar o ano 
letivo nas escolas esta-
duais.

Movimento tem 

adesão de outras 
classes do
funcionalismo
Aos poucos, novas 

classes do funcionalis-
mo estadual vão ade-
rindo às paralisações, 
como a área da saúde.

A Polícia Civil segue 
paralisada em Canela.
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Acontece nesta sexta o II Salão
de Ensino Colégio Expressão

Nesta sexta feira 
(29), durante a manhã e 
tarde, acontece no Co-
légio Expressão, em São 
Francisco de Paula, o 
II Salão de Ensino com 
turmas da Educação In-
fantil e do Ensino Fun-
damental I e II.

O salão acontece 
com a união de dois 
eventos tradicionais da 
escola: Feira de Ciências 
& Robótica e a Feira de 
Empreendedorismo. O 
objetivo é apresentar em 

forma de experiências e 
exposições, as reflexões 
e questionamentos dos 
alunos, realizados nas 
aulas de ciências, em-
preendedorismo e robó-
tica. Com a coordena-
ção dos professores, os 
alunos apresentam suas 
conclusões e respon-
dem perguntas.

Também acontece 
a contribuição de outras 
disciplinas com mostras 
de trabalhos feitos du-
rante o ano letivo.
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Canela terá passarela de vidro
suspensa sobre o vale da Ferradura

Canela é uma ci-
dade com natureza 
exuberante, que enche 
nossos olhos com suas 
belezas naturais e nos 
surpreende com os seus 
vales e montanhas. E foi 
em um destes locais que 
um grupo de empresá-
rios locou por 50 anos 
para construir uma 
atração inédita no mun-
do. Trata-se do Skyglass 
Ferradura, o nome do 
empreendimento dos 
sócios Moacir, Luiz, Fa-
brício e Carlinho Bogo e 
de Sílvio Prim, junto ao 
vale da Ferradura.

Os empreendedo-
res estiveram no local 
na tarde de hoje (25), 
com o Prefeito Cons-
tantino Orsolin, com o 
vice-prefeito Gilberto 
Cezar e os secretários 
de Turismo, Ângelo 
Sanches e de Meio Am-
biente, Jackson Müller, 
além de demais secre-
tários e servidores que 

atuaram na análise do 
projeto junto a Prefei-
tura. Na ocasião, Moa-
cir Bogo explicou sobre 
a atração que terá uma 
passarela de vidro sus-
pensa sobre o vale, feita 
em aço e vidro. Por ela, 
os pedestres andam 35 
metros por cima do vale, 
num visual de tirar o fô-
lego e de complementar 
a sensação de liberdade 
que a própria estrutura 
da obra proporcionará. 
O investimento também 
contará com um sistema 
suspenso com oito cadei-
ras, onde os visitantes te-
rão uma sensação única 
passeando sobre o vale. 
O novo empreendimen-
to, administrado por 
Fabrício de Medeiros, 
deve ser inaugurado em 
setembro de 2020.

O prefeito Constan-
tino Orsolin destacou 
que Canela, com sua ca-
racterística rica em meio 
ambiente, tem atraído 
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investimentos que ge-
ram emprego e renda. 
Orsolin também falou 
sobre os investimentos 
da pavimentação asfál-
tica e rede de ilumina-
ção pública na estrada 
Caracol/Ferradura.
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Secretaria de Saúde
organiza ações para
conter borrachudos

Nestes meses de 
temperaturas mais ele-
vadas, a Secretaria de 
Saúde de Canela está 
anunciando ações pelo 
município, a � m de 
privar as localidades 
da infestação dos bor-
rachudos (simulídeos). 
Esta semana já ocorre-
ram aplicações do BTI 
(Bacilus turigiensis var 
isralensis) para matar as 
larvas responsáveis pelo 
surgimento dos insetos 
adultos.

A aplicação do BTI 
é feita quinzenalmente 
pela Vigilância Ambien-
tal. O órgão calcula as 
doses em cada um dos 
13 pontos de 
aplicação 
m a p e a -
dos, de 
a c o r d o 
com a vazão 
apresentada na ba-
cia hidrográ� ca, variá-
vel conforme o regime 
de chuvas.

Os borrachudos 

necessitam de água 
limpa e corrente (rios e 
arroios) para desenvol-
ver sua fase de larva, é 
nessa etapa que o con-

trole dos 
mosqui-

tos é mais 
fácil. Por 

isso, a pri-
meira provi-

dência para diminuir 
o incômodo causado 
por eles é a preservação 
das matas ciliares, que 
� cam ao entorno dos 

cursos d’água, pois elas 
atuam como barreira 
mecânica, impedindo 
a dispersão dos insetos 
para longe dos cursos 
d’água.

Quando a barreira 
mecânica se encontra 
desmatada, deve-se 
limpar as margens para 
a vegetação (princi-
palmente gramíneas) 
não encostar na lâmina 
d’água, para que as lar-
vas de borrachudos não 
consigam se � xar.

Emenda impositiva do
vereador Marcelo Savi é entregue

e benefi cia agentes de saúde
Na manhã desta 

sexta (22), o Presidente 
da Câmara de Verea-
dores de Canela, Mar-
celo Savi participou da 
entrega de uniformes e 
equipamentos, entre-
gues aos agentes de saú-
de do município, graças 
a emenda impositiva do 
vereador para este � m, 
no valor de R$15.000,00.

"Tendo em vista as 
necessidades de manu-
tenções nas atividades 
dos agentes de saúde, 
necessitamos adquirir 
materiais de serviço e 
roupas adequadas para 
os agentes, possibilitan-
do assim, sempre um 
melhor atendimento 
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Marcelo Savi solicitou inclusão da Trilha de
Canela no calendário de eventos do município

para nossa comunida-
de", ressaltou Savi.

Atualmente, a Secre-
taria de Saúde conta com 
24 agentes, que acom-

panham 6.805 famílias, 
o que corresponde a 
20.613 pessoas acompa-
nhadas, em 17 bairros do 
Município. A produção 

atual representa aproxi-
madamente 2.700 visitas 
por mês, o que dá uma 
média de 5 visitas por 
agente por dia.

Durante a manhã desta 
terça (26), o Presidente do 
Legislativo Canelense, Mar-
celo Savi, recebeu Geremias 
Facchin, representante da 
Equipe Mato ou Morro, cria-
dora e organizadora da Tri-
lha de Canela, que em 2020 
chegará na sua 8ª edição. 
Acompanhando a reunião, 
estava Gabriele Grespan, as-
sessoria jurídica da Secreta-

ria de Turismo de Canela.
No encontro, Savi enal-

teceu o grande evento que 
se tornou a Trilha de Cane-
la, onde no mês de agosto, 
atrai durante um � nal de se-
mana mais de 1000 pessoas 
para a cidade. Além disso, o 
grupo organizador do even-
to trabalha também com um 
cunho social, onde no últi-
mo evento realizou a doação 

de 280 litros de leite e 386 kg 
de alimentos para o Hospi-
tal de Caridade de Canela.

Após a reunião, � cou 
de� nido que o evento da 
Trilha de Canela será in-
cluído no Projeto de Lei do 
Calendário O� cial de even-
tos do município, que será 
encaminhada a Câmara de 
Vereadores de Canela para 
aprovação ainda em 2019.
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Fofão assumiu 
cadeira na

Câmara e falou 
sobre Havan

Clério Sander, o Fo-
fão (PCdoB), assumiu 
uma vaga na Câmara de 
Vereadores nas sessões 
dos dias 18 e 25 de no-
vembro, na ausência de 
Carlos Oliveira, o Carlão 
(PDT).

Fofão, que também 
é sindicalista, teve sua 
terceira passagem pela 
Câmara, como suplen-
te. Entre suas pautas, 
assinou moção de repú-
dio contra o projeto de 
lei que tira direitos do 
magistério estadual.

Ainda, votou contra 
moção de aplauso para 
o empresário Luciano 
Hang, dono da Havan. 
“Faço um desafi o: se 
após quatro meses de-
pois da inauguração da 

loja, se tiver 200 empre-
gos gerados, eu venho a 
público pedir desculpas. 
Não gera 200 empregos. 
Você chega em uma loja 
pequena de Canela tem 
três quatro vendedores 
te atendendo, com cor-
dialidade, e o dinheiro 
fi ca em Canela”, disse 
Fofão.

“Só a notícia da 
vinda da Havan para 
Canela vai trazer mui-
tas famílias para cá. Ti-
rem uma foto para fazer 
o antes e o depois destas 
áreas invadidas. Dep ois 
a gente conversa sobre 
isso”.

“Vai gerar concor-
rência? Vai. Mas escute, 
nós vamos nos arrepen-
der”, � nalizou.
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São Chico Beatle
Festival anuncia

line-up completo dos 
dois dias de evento

O festival com en-
trada franca reunirá 13 
bandas de diferentes 
regiões para interpretar 
ao vivo os maiores su-
cessos do quarteto de 
Liverpool em São Fran-
cisco de Paula

O São Chico Beat-
le Festival já tem seu 
line-up completo defi-
nido. O evento gratui-
to que movimentará a 
Serra Gaúcha nos dias 
7 e 8 de dezembro, 
com mais de 20 horas 
de música às margens 
do Lago São Bernardo, 
em São Francisco de 
Paula, terá 13 bandas 
de diferentes regiões 
interpretando ao vivo 
os maiores sucessos do 
quarteto de Liverpool.

Entre as atrações, 

estão o já confirmado 
grupo argentino Star 
Beetles e os gaúchos 
da Tequila Baby, além 
de bandas de diversas 
cidades do Rio Grande 
do Sul. De Porto Alegre, 
estarão os Chaise Bro-
thers, o projeto Rock de 
Galpão e o grupo com 
temática faroeste The 
Travellers.

Completam o time 
de atrações a banda 
Parlophone B7, de Ca-
noas; o quarteto Dinos-
sauro Jack, de Cachoei-
ra do Sul; o quinteto 
Sogro Inglês, de Cane-
la; o grupo vocal Boss 
& Ela, de Gramado; e 
quatro bandas locais de 
São Francisco de Paula: 
Barba & Blues, Mersey 
Beat, Bastian Band e 

Lareirau.
Os shows iniciam 

às 14h, nos dois dias 
de festival, mas a pro-
gramação ainda con-
tará com diversos DJs 
que vão animar o pú-
blico sempre a partir 
das 11h. Além da mú-
sica, os beatlemanía-
cos também poderão 
aproveitar diversas ou-
tras atividades: haverá 
uma área coberta de 
1.400m² para o público 
se abrigar em caso de 
chuva, lounges exter-
nos, um espaço assina-
do pelo Sicredi, ações 
voltadas à sustentabi-
lidade e uma área gas-
tronômica reunindo o 
melhor da culinária da 
região com food trucks 
e cerveja artesanal.
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Olga, de Canela para
o Rio Grande do Sul

A Atriz Edelweiss Ramos percor-
reu o Estado com o espetáculo Olga, 
que tem direção de Luana Serrão, 
sendo premiada em todos os festivais 
em que participou.

No próximo dia 8, às 14h, no 
Teatro Carlos Carvalho, "Olga" estará 
apresentando no Festival Estadual de 
Teatro do Rio Grande do Sul – FESTE, 
realizado em conjunto com o Insti-
tuto Estadual de Artes Cênicas - IEA-
Cen e as coordenações dos festivais 
de teatro do interior, que ocorre de 
04 a 08 de dezembro, na Casa de Cul-
tura Mário Quintana. O evento reúne 
os espetáculos vencedores dos festi-
vais ocorridos no interior do Estado 
no decorrer do ano. É competitivo 
e, ao mesmo tempo, uma mostra do 
que está sendo produzido em teatro 
pelas cidades do RS. O espetáculo foi 
convidado representando o Festi-
val de Teatro da Região Carbonífera 
(Festcarbo), onde foi escolhido como 
melhor espetáculo, e também a cida-
de de Canela, já que todos os prêmios 
recebidos até então, Edelweiss rece-
beu representando a cidade de Cane-
la. 

O espetáculo, produzido para 
a Maratona de Monólogos de 2018, 
evento do Estúdio de Pesquisa Tea-

tral Cia Lisi Berti, participou de fes-
tivais de teatro como: Festival de 
Esquetes de Campo Bom, Festcarbo, 
Festival de Teatro de Gravataí e Fes-
tival Art in Vento, em Osório. E parti-
cipará também do Festival de Teatro 
de Erechim – Âmbito Estadual 2ª Edi-
ção/2019, organizado pela Prefeitu-
ra de Erechim e que também traz os 
espetáculos vencedores dos festivais, 
oferecendo a disputa de melhor es-
petáculo, de 23 a 30 de novembro.

Para 2020, a atriz pretende seguir 
com "Olga", mas o espetáculo trará 
algumas novidades, inclusive em sua 
direção. Desde a concepção da peça, 
"Olga" conta com o apoio e o acom-
panhamento de Anita Prestes, filha 
de Olga Benário Prestes.
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Prawer lança sorvete
de limonada suíça

Inspirado no fres-
cor trazido pela nova 
estação, a Prawer acaba 
de lançar o Sorvete Pri-
mavera - Limonada Suí-
ça Caramélisé. O sabor 
da fruta está associado 
ao gostinho carameli-
zado, revelando que o 
conceito de pâtisserie e 
chocolaterie estão jun-
tos nessa criação de-
senvolvida por Natália 
Diehl, engenheira de 
alimentos responsável 
pelo setor de pesquisa 
e desenvolvimento de 
produto. "Nossa ideia 
foi trazer a limonada 
suíça fiel ao seu sabor, 
verdinha e brilhante, di-
reto para a taça de sor-
vete".

NOVIDADE PODE SER COMPRADA NO POTE E LEVADA PARA CASA

Para saborear
em casa
Uma das novidades 

que chega junto com o 
novo sabor é a possi-

bilidade de comprar o 
Sorvete Primavera - Li-
monada Suíça Caramé-
lisé na versão pote de 
750ml. "Quem gosta do 

nosso sorvete pode levar 
para casa e reproduzir 
ou criar sobremesas in-
críveis. Nessa versão em 
pote, o sorvete pode ser 
apreciado por toda a fa-
mília ou então compor 
um jantar especial para 
convidados", destaca 
Eunice Cavichion, di-
retora de marketing da 
Prawer.

O Sorvete Prima-
vera - Limonada Suíça 
Caramélisé e os de-
mais sabores (moran-
go, doce de leite, cho-
colate, chocolate com 
nozes, flocos e creme) 
estão à venda na loja e 
fábrica da Prawer, na 
Estrada Gramado/Ca-
nela.

FOTO: FRANCISCO ROCHA

Duo Desing e
J.Marcon fazem

parceria exclusiva 
para Canela e

Gramado
Nesta semana, a 

loja Duo Desing, que 
completa dez anos de 
atividades em 2020, 
recebeu arquitetos e 
decoradores para apre-
sentar o Espaço J.Mar-
con.

A Duo Design tem 
exclusividade da marca 
em Gramado e Canela 
e valoriza a parceria da 
empresa familiar que 
tem 70 anos. Há qua-
tro anos, a J.Marcon 
se renovou e a terceira 
geração, que atualmen-
te administra a marca, 
deixou a linha de mó-
veis mais moderna e 
contemporânea.

O espaço criado em 
Canela faz parte de um 
projeto, onde outras 
nove cidades também 
recebem o Coworking 
totalmente pensado e 
criado para que os ar-

quitetos tenham um 
espaço para reuniões e 
encontros com clien-
tes, totalmente gratui-
to. A empresa busca em 
cada cidade marcas que 
tenham atendimento 
familiar, onde os do-
nos estejam à frente do 
negócio e que o atendi-
mento e relacionamen-
to sejam diferentes.

Leonardo Marcon, 
Milena Priori e Carlos 
Oliveira comemoram 
o evento desta sema-
na. "Foi nosso primeiro 
movimento para fazer 
com que a comunidade 
conheça melhor nos-
sos produtos e também 
nossa forma de atender, 
que é nosso diferen-
cial." complementou 
Milena Priori, que em 
parceria com o mari-
do está à frente da Duo 
Design.

Carlos Oliveira, Milena Priori
e Leonardo Marcon

FOTO: DIVULGAÇÃO

Grupo de Cordas da Orquestra
Sinfônica de Gramado é atração
no final de semana do Natal Luz

A programação do 34º Natal Luz 
de Gramado prossegue com grandes 
atrações. Os espetáculos gratuitos têm 
recebido um enorme público. No final 
de semana acontece a apresentação 
do Grupo de Cordas da Orquestra Sin-
fônica de Gramado. O Grupo com 15 
músicos é composto por violinos, vio-
las, violoncelos e baixos, além de piano 
e percussão da Orquestra Sinfônica. A 
Regência é de Júlio César Wagner. No 
repertório, música brasileira, tangos, 
temas de filmes e músicas natalinas. O 
Grupo de Cordas sobe ao palco da Rua 
Coberta, sábado, às 19h. O show é uma 
das atrações gratuitas do Natal Luz.
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Mamãe Valdete realizada à
espera da sua pequena Isabela

Jarline Kaiser radiante à espera do 
seu príncipe Luan Guilherme

Sarah, presentinho de Natal
da mamãe Sabrina!

Os papais Vivi e Nego ansiosos 
pela chegada da Ayla.

A Fonoaudióloga
vencedora Priscilla 
Machado Toledo e sua 
família no lindo evento 
do Folha de Canela

Diretor André Toledo e os alunos
da Dante Bertolucci nas apresentações

do Sonho de Natal!
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Daniel Schlieper, vencedor na categoria Biólogo, Geraldo Hoff
de Andrade, Mirian Lirio de Andrade e Jucelia Hoff de Andrade

Gisiele, Aberladito Jacks, Rodrigo e Nataniele

Luciangela Brito, Jaíne Pruch
e Vanessa Meneguel

Vanderlei Kozlowski, Tatiana Cândido Dreher, Milena

Rithiele, Cristiane Spier, Rita Silva, Camily Varela, Silvia

Varela, José Vogel, Tatiana Dinardi, João Paulo Oliveira

Eliane, Alexandre, Simone e Sandro

Marlene, Jan Felipe, Jéssika, Felipe e Jair Assmann

FOTOS DE DIEGO BARROS
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stories@folhadecanela.com.br

Daiane Vaccari recebe premiação
Profissionais do Ano, como nutricionista

mais lembrada.

Val Fernandes e Carmen Cardoso ao lado 
de Lagarto Ortega, que foi o vencedor do 
prêmio Profissionais do ano, na categoria 

músico.

As arquietas Gabriela S. Barbosa e
Georgia S. Bertoluci acompanham MIlena 

Priori no Espaço Coffee, projetado
especialmente para a Duo Design,

que esta semana recebeu arquitetos e 
decoradores, em evento exclusivo.

Dr Marcelo Inazacki Rangel e Dra. Raquel Alessandra Vargas da
CliniVitta Medcare em Gramado com Pamela Lima.

Bruno Silvestrin comemora a premiação de doceiro e design de bolo 
mais lembrado, ao lado de Vera Silvestrin, Adriel Deotti, e Gabriele 
Deotti.

FOTO: DIEGO BARROS

FOTO: DIEGO BARROSFOTO: DIEGO BARROS

Del Hay,
Flávio Prestes
e Dan Hay
selaram a
sociedade LGBT, 
com foco em 
turismo e
inclusão,  onde 
buscam abraçar 
ainda mais a 
causa em prol
do respeito à 
diversidade.

A Versatile Boutique proporcionou um bate papo super descontraído
sobre a moda e a mulher de verdade com a jornalista Patrícia Parenza,
no Grande Hotel Canela. Na foto: Adriana Silveira, Jéssica Ramish,
Mariela Oppitz Sorgetz, Fabiana Costa, Carla Leidens, Andressa Oppitz, 
Mariline Rocha, Glacir Brentano, Letíica Bortolin Rost, Édina Souza.

FOTO: JUCIMAR MILESE
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> Edital de Casamento nº 6240 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: RUDINEI CAMARGO FONSECA, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Porto Alegre, 
autônomo, solteiro, domiciliado e residente na Rua F, nº 
128, Bairro Santa Marta, nesta Cidade e FABIANA MON-
TEIRO BENTO, natural deste Estado, nascida nesta Ci-
dade, estudante, solteira, domiciliada e residente na Rua 
José Pedroso Velho, nº 750, Bairro Distrito Industrial, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-
se na forma da lei.

Canela, 26 de Novembro de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Clube no Havaí: canelense vai
acompanhar etapa do Mundial no Havaí
O canelense João Pedro Travi, 31 anos, embar-

ca na próxima quinta-feira (5) para acompanhar a 
etapa final do Circuito Mundial de Surf, que ocorre 
de 8 a 20 de dezembro, no Havaí, Estados Unidos. 
O surfista amador vai fazer a cobertura jornalísti-
ca do campeonato para a Rádio Clube, de Canela. 
Além de boletins diários e entradas ao vivo, o pro-
jeto Clube no Havaí trará detalhes do campeonato 
e dos bastidores pelas redes sociais.

“O surfe possibilitou que viajasse para lugares 
que, se não fosse o esporte, eu não iria conhecer. O 
projeto Clube no Havaí contou com o incentivo do 
Lucas Dias, diretor da Clube, e da minha esposa, 
Karina Castilhos”, agradece. Para viabilizar o pro-
jeto, Travi será patrocinado pelo Surfland Clube & 
Resort, de Garopaba.

Para o diretor da Clube, Lucas Dias, o acesso 
a novas tecnologias possibilita que a rádio faça 
transmissões internacionais. Em 70 anos, Travi 
será o primeiro correspondente da Clube a fazer 
cobertura no Exterior. “Hoje, podemos transmitir 

ao vivo de qualquer lugar do mundo. O rádio não 
está mais isolado em sua área de cobertura e pode-
mos ser ouvidos em qualquer lugar via aplicativos. 
A Clube fez muitas transmissões pelo Rio Grande do 
Sul e até mesmo fora, como o Campeonato de Fute-
bol Amador, apuração de Eleições, mas o Clube no 
Havaí vai ser o primeiro programa a ser transmiti-
do de fora do Brasil. E o Havaí vai ser só o começo de 
uma nova fase”, destaca Dias.

:: 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) ::

1 Natal do Joaquin 
Aguirres de Oliveira
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3 meses da sorridente
Maísa Ramos Antunes

Essa semana foi dos 
4 anos do gatinho 

Lorenzo. Parabéns!!!

Hoje o gatinho
Brayan Machado 
está comemorando 5 
aninhos. Receba todo 
o carinho da Mamãe 
Tefy do papai Alfredo 
da mana Manu e a da 
Tia Milena

Felipe Guilherme
da Silva Kullmann 
esbajando fofuras!

Muito paz e amor da
anjinha Yasmin no seu 

ensaio de natal.

FOTO: JÊNIFER LAUFFER
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Desfile Mágico é
uma das grandes
atrações do Sonho
de Natal no final
de semana

Sexta-feira (29)
• Casa do Papai Noel
Praça João Corrêa, das 14h
às 19h
• A Fábrica de Sonhos
Catedral de Pedra, às 20h,
às 21h30 e às 22h30

Sábado (30)
• Acordes (Música ao Vivo)
Avenida Osvaldo Aranha,
Largo da Casa de Pedra e
Parque do Caracol, às 11h
• Casa do Papai Noel 
Praça João Corrêa, das 14h
às 19h
• Estátuas Humanas
Praça João Corrêa, às 19h

• A Fábrica de Sonhos
Catedral de Pedra, às 20h,
às 21h30 e às 22h30
• Desfile Mágico de Natal
Saída da Catedral de Pedra,
às 20h15
• O Som do Vento
Multipalco da Praça João
Corrêa, às 21h30

Domingo (1°)
• 4ª Corrida Santa Claus
Challenge
Largada no Multipalco da
Praça João Corrêa, às 9h
• Paradinha nos Bairros
Bairro Ulisses de Abreu, às 11h
• Acordes (Música ao Vivo)

Avenida Osvaldo Aranha,
Largo da Casa de Pedra e
Parque do Caracol, às 11h
• Casa do Papai Noel
Praça João Corrêa, das 14h
às 19h
• Paradinha de Natal
Da Catedral de Pedra até a 
Praça João Corrêa, às 16h
• Estátuas Humanas
Praça João Corrêa, às 19h
• A Fábrica de Sonhos
Catedral de Pedra, às 20h,
às 21h30 e às 22h30
• Maestro Giovani Costa & 
Coro Municipal de São
Francisco de Paula
Multipalco da Praça João
Corrêa, às 20h30

O final de semana será repleto 
de atrações no 32° Sonho de Natal de 
Canela. O grande destaque da pro-
gramação será a estreia do Desfile 
Mágico de Natal, que ocorre sábado 
(30), a partir das 20h15min, na rua 
Felisberto Soares, entre a Catedral de 
Pedra e a Av. Júlio de Castilhos. Com 
programação sincronizada, o desfile 
começa logo após o espetáculo A Fá-
brica de Sonhos, que tem sua primei-
ra exibição da noite às 20h, na Igreja 
Matriz Nossa Senhora de Lourdes. E 
a lista de atrações - todas gratuitas 
- continua movimentada. Os espe-
táculos Estátuas Humanas, às 19h, e 
O Som do Vento, às 21h30, também 
fazem sua estreia no sábado.

Já no domingo (1°), a programa-
ção será aberta com a 4ª Corrida San-
ta Claus Challenge, que terá largada 
no Multipalco da Praça João Corrêa, 
às 9h. Depois, às 11h, o bairro Ulisses 
de Abreu recebe a primeira Paradi-
nha nos Bairros. A partir das 16h, a 

Paradinha de Natal ocorre na Felis-
berto Soares, entre Catedral de Pedra 
até a Praça João Corrêa. O Multipalco 
da Praça recebe, a partir das 20h30, o 
Maestro Giovani Costa & Coro Muni-
cipal de São Francisco de Paula.

O final de semana também terá 
edições diárias do espetáculo A Fá-
brica de Sonhos, na Catedral de Pe-
dra, e a Casa do Papai vai funcionar, 
das 14h às 19h, na Praça João Corrêa. 
Com a proposta de valorizar os talen-
tos locais, o Acordes leva música ao 
vivo para diferentes espaços públicos 
no sábado e domingo, às 11h.

DESFILE MÁGICO
Com concepção e produção do 

Grupo Tholl, o Desfile Mágico de Na-
tal de Canela envolve membros da 
comunidade, selecionados em audi-
ções, e artistas da consagrada trupe 
gaúcha. Ao todo, serão 140 pessoas 
desfilando e mais de 200 envolvidas 
na organização do espetáculo.

COM PROGRAMAÇÃO VARIADA, FINAL DE
SEMANA MARCA A ESTREIA DOS ESPETÁCULOS
ESTÁTUAS HUMANAS, O SOM DO VENTO E
DAS PARADINHAS DE NATAL NO 32° SONHO

Espetáculo A Fábrica de Sonhos
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Papai Noel segue recebendo crianças de todas
as idades em sua casa, na Praça João Corrêa
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CULINÁRIA GAÚCHA
A tradição culinária do nosso 

estado recebeu as mais variadas 
in� uências dos povos formadores. 
Nas áreas litorâneas, por exem-
plo, os peixes estão entre os pratos 
prediletos dos gaúchos. A Tainha 
é um peixe saboroso, apreciado e 
preparado das mais diversas ma-
neiras. Nesta volteada nos delicia-
remos com a Tainha Assada.

A tainha na taquara é um pra-
to típico do Rio Grande do Sul, 
sendo mais popular no litoral sul 
e na região do lago Guaíba e suas 
ilhas, como a Ilha da Pintada. O 
prato constitui-se de uma tainha 
– ou anchova – assada sobre a le-
nha em brasa presa a um espeto 
feito de bambu-taquara. Também 
é o prato típico mais vendido du-
rante a Festa do Mar, realizada de 
dois em dois anos na cidade de Rio 
Grande. Con� ra a receita.

Ingredientes: 
1 tainha média; sal a gosto; 

1 cabeça de alho; 2 limões; azeite 
de oliva; pimenta dedo-de-moça 
sem sementes; 2 colheres de sopa 
de manteiga.

Materiais
1 taquara verde de bambú-açú 

com três gomos (para colocar a 
tainha na churrasqueira para as-
sar, vai ser nossa grelha natural); 1 
pedaço de arame de mais ou menos 
1 e 1/2 metros.

Modo de preparo
Temperar de véspera a tainha 

limpa e inteira com sal, alho, limão 
e a pimenta, moqueando a tainha 
e esfregando todos os temperos 
nela. Derreter a manteiga e reser-
var. Pegar o bambu, lavar bem e 
des� á-lo em tiras uniformes de 
mais ou menos 1 cm de largura 
deixando apenas o primeiro gomo 
sem des� ar (que vai servir de cabo 
da nossa grelha natural). Untar 
com o azeite a grelha natural, por 
dentro e por fora. Churrasqueira 
acessa, en� ar a tainha com a cabe-
ça dela para o lado do último gomo 
que estará sem des� ar, e fechá-la 
com o arame. Levar à brasa numa 
distância de mais ou menos 50 cm 
por mais ou menos 15 minutos.

Acompanhamento:  arroz 
branco e um bom vinho branco 
seco.

Fonte: https://revistasabores-
dosul.com.br/tainha-assada-na-
taquara/

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E REUNIÃO DO
CONSELHO DELIBERATIVO • CONVOCAÇÃO

São convocados os associados e os membros do Conselho Deliberativo do Es-
porte Clube Serrano que se encontrem em conformidade com os artigos 25 e 40 dos 
Estatutos Sociais para, reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, convocada na 
forma da letra “a” do artigo 26, e Reunião do Conselho Deliberativo, convocada extra-
ordinariamente, na forma do art. 40 letra ”b” no próximo dia 12 de dezembro de 2019, 
nas dependências da sede do Clube, às 19 horas, em primeira chamada e às 19 horas 
e 30 minutos, em segunda chamada, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1º - Eleição do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Serrano para os anos de 

2020/2022, sendo 21 conselheiros efetivos e 10 conselheiros suplentes;
2º - Propor aumento de mensalidades para o ano de 2020;
3º - Outros assuntos de interesse da sociedade, compatíveis com a presente con-

vocação.

OBSERVAÇÕES:
1º - As chapas concorrentes, poderão ser registradas na secretaria do clube, até 24 

horas antes da Assembléia e subscritas por 10(dez) associados em situação regular 
(artigo 25).

2º - Os componentes das chapas para serem aceitos, além de enquadrarem no 
artigo 25, deverão ser sócios há no mínimo 3(três) anos (§ 1º do art.35).

Canela, 27 de novembro de 2019.

LICENÇA PRÉVIA
ADEMIR MIGUEL CORRÊA

455.440.500-15

Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Trânsito e 
Urbanismo de Canela a Licença Prévia, 
para a atividade de Prédio Residencial 
plurifamiliar, na Rua Vinícius de Moraes, 
n°453, Vila do Cedro, Canela/RS. 
Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental. 

Licenciar Soluções
Ambientais Ltda.

Empresa técnica de
consultoria ambiental

LICENÇA DE OPERAÇÃO
VILLA ITALIA MUSEU E
RESTAURANTE LTDA

34.792.834/0001-07

Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Gramado 
a Licença de Operação de Regularização, 
para a atividade de Restaurante/Museu/
Pousada, localizado na Estrada José Ale-
xandre Benetti, n°350, Linha Nova, Grama-
do/RS.

VILLA ITALIA MUSEU E
RESTAURANTE LTDA.

LICENCIAR SOLUÇOES
AMBIENTAIS LTDA.
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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

Sala comercial, nº 03, com 
sala grande sem divisórias e 
arejada, lavabo, churrasqueira, 
pia com torneira, entrada pela 
lateral direito do prédio. Lo-
calizada na Rua João Pessoa, 
nº 27, Bairro Centro. Aluguel 
R$2.000,00 + taxas.

ALUGO Casa no centro. Fone: 54 99979.2050

Apartamento nº 301, com 02 dormitórios, sala, cozinha,
lavanderia, banheiro social, com cobertura para carro.

Localizado na Rua Londres, nº 138, Bairro Eugênio Ferreira. 
Aluguel R$1.000,00 mais taxas.

 Apartamento, nº 01, com 02 dormitórios, ampla sala,
cozinha, lavanderia, banheiro, box descoberto para 01

carro. Localizado na Rua Borges de Medeiros, nº 1373,
Bairro Santa Teresinha. Aluguel R$1.150,00 mais taxas.

Casa, nº 00, com 02 dormitórios, banheiro, sala e
cozinha conjugadas, área de serviço, vaga para carro

descoberta. Localizada na Rua Paul Harrys, nº 825, Bairro
Centro. Aluguel R$1.250,00 mais taxas.

Casa Sobrado, casa nº 03, 
com 03 dormitórios, banheiro, 
lavabo, sala e cozinha conjuga-
das, área de serviço, garagem 
e mais 02 vagas cobertas para 
carro, portão eletrônico, 92m² 
de área privativa. Localizada 
na Rua Primeiro de Janeiro, nº 
570, esquina com a Rua San-

talísio Rodrigues da Silva, Bairro São José. Aluguel R$1.700,00 
mais taxas, aceita propostas.
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> Edital de Casamento nº 6238 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: CLÓVIS BUSKE LAWRENZ, natural deste 
Estado, nascido nesta Cidade, pedreiro, solteiro, domi-
ciliado e residente na Rua Orides de Souza Rodrigues, nº 
94, Bairro São Luiz, nesta Cidade e LUSNAIA SILVA DOS 
SANTOS, natural deste Estado, nascida na Cidade de Ja-
quirana, camareira, solteira, domiciliada e residente na 
Rua Orides de Souza Rodrigues, nº 94, Bairro São Luiz, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 25 de Novembro de 2019.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

Ótimo momento para as festas e 
eventos sociais. E para planejar via-
gens. A semana também é boa para 
viajar e estudar. Um ótimo período 
para a vida financeira e para se or-
ganizar mais nessa área. Um ótimo 
momento para fazer mudanças.

Uma semana mais leve e divertida.
Os encontros são felizes, trazem 
conversas inspiradoras e solução. 
Você pode criar mais vínculo com 
gente bacana e ter momentos real-
mente alegres. Período de ganhos e 
produtividade, de grandes oportu-
nidades. Bom para planejar e focar 
em seus melhores projetos. 

É uma ótima semana para você. 
Bons encontros, oportunidades, 
crescimento, sucesso. Mostre seu 
melhor, faça contatos, crie chances. 
Um clima super leve e produtivo, de 
mais sucesso e realização. Aproveite 
cada oportunidade.

Um novo ciclo está começando, e 
você tem a oportunidade de mudar o 
que quiser em sua vida. Foco na ro-
tina, em tornar mais produtiva. Bus-
que mais prazer e diversão em tudo 
que faz. Crie chances para crescer no 
trabalho. Aproveite cada encontro e 
conversa. 

O clima familiar garante mais segu-
rança e inspiração para aproveitar 
as oportunidades que a vida traz. O 
céu manda boas novas e você pode 
ficar mais otimista e cheio de inspi-
ração. Bom momento para o amor, 
os encontros, a vida social. 

Um momento mais leve. São ótimos 
dias para os assuntos familiares, para 
as questões pessoais, para organizar 
sua casa e sua vida. A comunicação 
está em alta e o clima é especialmente 
favorável para viagens, conversas e 
estudos. Algo novo e bastante positivo 
está para acontecer. Fique atento.

Um momento mais leve e feliz. 
Pegue as rédeas da vida e conduza 
você mesmo seu próprio barco. É 
um bom momento para resolver 
coisas práticas e abrir novas portas. 
Um bom momento para pensar em 
futuros estudos e viagens, em proje-
tos que tem tudo para dar certo. 

É um ótimo período para pensar em 
mudanças. Esteja aberto às oportu-
nidades e crie você mesmo algumas 
delas. Um momento de ganhos e 
felicidade. Você pode encontrar 
recursos internos, descobrir dons e 
talentos e vivenciar situações bas-
tante prazerosas.

Que lindo momento esse. Uma Lua 
Nova no seu ciclo traz boas novas 
para você. Um ciclo leve começan-
do, oportunidades vindo até você. 
Certezas e segurança internas 
ajudam a decidir o que é melhor 
nesse momento. Siga firme no que 
acredita e não perca sua fé. 

Uma fase de bons sentimentos inter-
nos e isso será ótimo para tomar de-
cisões importantes. É hora de olhar 
para dentro, resolver o passado, 
traçar novas metas e se preparar 
para o seu novo ciclo que começará 
em algumas semanas. 

Um ótimo momento para focar 
nos projetos que você mais gosta. 
Vida social divertida e que traz 
contatos novos ou faz com que você 
aprofunde vínculos e relações que 
já existem. Momento importante 
no trabalho, com novos projetos 
surgindo. 

É um momento importante em sua 
vida. Chance de recomeçar, de in-
cluir mais prazer e sucesso na vida. 
Novas portas de trabalho podem se 
abrir e ainda antes do ano acabar 
uma nova oportunidade pode se 
desenhar, trazendo felicidade extra 
e mais prosperidade para você.

HORÓSCOPO DA FOLHA
*Comunicamos o falecimento do Sr Lucas
Fagundes dos Santos, aos 73 anos, residente
na cidade de Canela. Seu corpo foi velado na 
capela 02 do Centro, e o sepultamento dia 
22/11/2019 no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento do Sr Claudino
Moreira da Silva, aos 80 anos, residente na
cidade de Canela. Deixa a esposa Maria e os
filhos Paulo Genésio, Francisco Gilberto, Jair,
Gilmar, Salete, Vanda, Lenira, Vera, Luciano
e Elisabeth. Seu corpo foi velado na capela
02 do São Lucas, e o sepultamento dia
23/11/2019 no Cemitério Municipal de Canela.

*Comunicamos o falecimento da Sra Maria
Helena Casagrande da Silva, aos 74 anos,
residente na cidade de Canela. Deixa o
esposo Francisco e os filhos Vicente, Luis,
Eloísa, Paulo, Fabrício, Elisete, Luciana, Catiana 
e Luciano. Seu corpo foi velado na capela 02 do 
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias,
e o sepultamento dia 24/11/2019 ás 09:30 no
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

> Edital de Casamento nº 6239 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta 
do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: ADÃO PAULINO SANTOS DE 
OLIVEIRA, natural deste Estado, nascido na Cidade de 
São Francisco de Paula, pedreiro, solteiro, domiciliado 
e residente na Rua Beco Bernardino Timóteo da Fon-
seca, nº 35, Bairro Vila Boeira, nesta Cidade e LUANA 
FERNANDES SILVA, natural deste Estado, nascida na 
Cidade de Gramado, do lar, solteira, domiciliada e resi-
dente na Rua Beco Bernardino Timóteo da Fonseca, nº 
35, Bairro Vila Boeira, nesta Cidade. Quem conhecer im-
pedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 25 de Novembro de 2019.
Fatima Bernadete Oliveira - Registradora Substituta

Ofício SMGPG/DLC n.º 420/2019

O Prefeito de Canela/RS,  no uso de suas atribuições legais,  
informa a publicação dos seguintes editais:
PREGÃO PRESENCIAL 68 2019 – Contratação dos serviços 
de pré-produção, produção e pós-produção para o show do 
cantor Daniel para o 75º Aniversário de Emancipação Política 
de Canela.
PREGÃO PRESENCIAL 64 2019 - Registro de preços para 
aquisição de mudas de flores e arbustos.
ALTERAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO 25/2019 – Registro 
de preços para aquisição de Tubos e artefatos de concreto.
PREGÃO PRESENCIAL 67 2019 – Registro de preços para 
aquisição de areia.
PREGÃO PRESENCIAL 66 2019 – Registro de preços para 
serviços de horas maquinas.
PREGÃO PRESENCIAL 60 2019 -  Contratação de empresa 
para prestação de serviços gerais de limpeza e conservação e 
higienização de imóveis da Secretária da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO 26 2019 – Locação de sistema de 
videomonitoramento público.
CONCORRÊNCIA  13 2019 – Contratação de empresa para 
execução de obra da EMEI Prof. Eva Alzira Batista Nunes 
Bianchi, Proinfância Tipo 1 FNDE – PAC2 4119/2013/FNDE.  
Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, in-
formações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações 
e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através 
do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do e-mail licita-
coes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 27 de novembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela  
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Olimpec promove disputas de futebol sete
A Olimpíada Estudantil 

de Canela (OLIMPEC) 2019 
promoveu na terça-feira 
(19) as disputas de futebol 
sete, realizadas no Cam-
po do Sesi, nas categorias 
pré-mirim, mirim, infantil 
e juvenil, nas modalidades 
masculino e feminino.

A OLIMPEC integra es-
tudantes e escolas por meio 
do esporte, incentivando a 

participação das crianças e 
adolescentes como forma 
de inclusão social e, acima 
de tudo, oportunizando o 
acesso a novas vivências e à 
construção de relações sau-
dáveis.

A Olimpec é uma reali-
zação da Secretaria Munici-
pal de Educação, Esporte e 
Lazer com apoio das escolas 
do município.

Pré-Mirim Feminino
1º lugar = EMEIEF Santa Tere-
zinha
2º lugar = EMEIEF Severino 
Travi
3º lugar = EMEIEF João Alfredo
Destaque = Yasmim Jardim 
Aques - Santa Terezinha

Pré-Mirim Masculino
1º lugar = Escola Municipal 
Severino Travi
2º lugar = Escola Municipal 
João Alfredo
3º lugar = Escola Municipal 
Dante Bertoluci
Destaque = Gustavo Macedo 
– Escola Municipal Severino 
Travi

Mirim Feminino
1º lugar = Escola Estadual 
Neusa Mari Pacheco
2º lugar = Escola Municipal 
João Alfredo
3º lugar = Escola Municipal 
Santos Dumont
Destaque – Laura Tegner da 

Luz – Escola Estadual Neusa 
Mari Pacheco

Mirim Masculino
1º lugar = Escola Municipal 
João Alfredo
2º lugar = Escola Municipal 
Barão do Rio Branco
3º lugar = Escola Estadual 
Danton Correa
Destaque = Gabriel Reis – Es-
cola Municipal João Alfredo

Infantil Feminino
1º lugar = Escola Municipal 
João Alfredo
2º lugar = Combinado de 
Escolas Santos Dumont e 
Zeferino
3º lugar = Escola Municipal 
Dante Bertoluci
Destaque = Maria Vitória San-
tana – Escola Municipal João 
Alfredo

Infantil Masculino
1º lugar = Escola Estadual 
Adolfo Seibt

2º lugar = Escola Estadual 
Danton Correa
3º lugar = Escola Municipal 
João Alfredo
Destaque = João Victor
Aguiar – Escola Estadual
Adolfo Seibt

Juvenil Feminino
1º lugar = Escola Estadual 
Danton Correa
2º lugar = Escola Estadual 
Neusa Mari Pacheco
3º lugar = Escola Estadual 
Neusa Mari Pacheco
Destaque = Amanda de Olivei-
ra – Escola Estadual Danton 
Correa

Juvenil Masculino
1º lugar = Escola Estadual 
Danton Correa
2º lugar = Escola Estadual 
Neusa Mari Pacheco
3º lugar = Escola Estadual 
Adolfo Seibt
Destaque = Taylor Cardoso – 
Escola Estadual Danton Correa

Escola Campeã Geral do Futebol Sete = Escola Municipal João Alfredo 

Premiados juvenil e pré-mirim

Premiados mirim

COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 2068/2019 de 18 de outubro de 2019, foi 
concedida    complementação de proventos de APOSENTA-
DORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à servidora inativa 
FERNANDA STURMER DOS REIS que ocupava o cargo de 
Profissional do Magistério com Habilitação em Educação In-
fantil, N II, classe C, nesta municipalidade, sendo que foi ina-
tivada pelo RGPS/INSS com benefício nº 192.823.272-5 com 
vigência a contar de 16/05/2019. 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 fa-
ria jus se percebesse por Regime Próprio de Previdência do 
Município, com direito a receber a partir de seu desligamento 
em 11.10.2019.

Constantino Orsolin
Prefeito MunicipalNovembro /2019

CONCESSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO
DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Conforme Portaria nº 2065/2019 de 18 de outubro de 2019, 
concede COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS  DE APO-
SENTADORIA POR INVALIDEZ à senhora CARMEN LUISA 
PISTORELO KOHLRAUSCH, inativada no cargo de Técnico 
em Enfermagem NM V, classe D, com benefício de aposen-
tadoria concedido pelo RGPS/INSS sob nº 628.887.795-0 e 
vigência a contar de 16.07.2019. 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 fa-
ria jus se percebesse por Regime Próprio de Previdência do 
Município.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal Novembro/2019

Ofício SMGPG/DLC n.º 427/2019

Suspensão do Pregão Presencial 45/2019 - Contratação 
dos serviços, pessoal e equipamentos, para separação, tria-
gem e comercialização dos seletivos recicláveis.

Suspensão do Pregão Presencial 46/2019 -  Contratação 
dos serviços de transporte com recipientes estanques para 
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos gera-
dos a partir dos procedimentos coleta e processamento dos 
resíduos.

Suspensão do Pregão Presencial 47/2019 - Contratação 
do serviço de disposição final ambientalmente adequada dos 
resíduos e rejeitos gerados.

Suspensão do Pregão Presencial 48/2019 - Contratação 
dos serviços de empresa especializada para execução da co-
leta seletiva dos resíduos sólidos urbanos recicláveis, orgâni-
cos compostáveis e rejeitáveis, especiais e verdes, gerados 
no município de Canela e disponibilização de 100 contêineres.

Os editais  estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.
br, informações poderão ser obtidas no Departamento de 
Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/
RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através 
do  e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.
rs.gov.br.

Canela, 28 de novembro de 2019.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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Bola 8 é campeão da Primeira
Divisão do futsal canelense

Na última quarta-
feira (27), foi disputada 
a grande final da Pri-
meira Divisão do Cam-
peonato Municipal de 
Futsal. A.A. Tequila e 
Bola 8 fizeram campa-
nhas consistentes, mas 
o Bola 8 foi a melhor 
equipe do torneio desde 
o início.

Na fase final a equi-
pe do Bola 8 venceu 
o Tequila duas vezes, 
conquistando o título 
com autoridade. A par-
tida que confirmou o 
título começou calma, 
com as duas equipes 
se estudando. Ambas 
equipes trocavam gol-
pes, os goleiros tiveram 
trabalho. Aos 12 minu-
tos do primeiro tempo, 
Paulo Roberto, o Negão, 
abriu o placar para o 
Bola 8. Quatro minutos 
depois, aos 16 minutos, 
Tiago empatou para 
o Tequila. O primeiro 
tempo acabou empa-
tado em 1 x 1, o Bola 8 
apresentava um melhor 

futebol no momento.
O segundo tempo 

da final começou mais 
tenso e movimentado, 
mais uma vez o Bola 8 
dominava o jogo, em 
alguns momentos o 
egoísmo dos atletas 
atrapalhava jogadas 
que poderiam terminar 
em gols. Aos 13 minutos 
do segundo tempo, o 
habilidoso camisa 11 do 
Bola 8, Wellington Ma-
chado colocou o Bola 8 
na frente mais uma vez. 
Perto do final do jogo, 
aos 18 minutos, Renan 
Fogaça cravou o título, 
o camisa 8 marcou 8 
terceiro gol do Bola 8, 3 
x 1.

O Tequila já abatido 
conseguiu marcar um 
gol com Renan Cardoso 
aos 19 minutos, mas já 
era tarde. O cronôme-
tro zerou e o árbitro en-
cerrou o campeonato, a 
equipe do Bola 8 come-
morou mais um título 
da Primeira Divisão de 
Canela.

Campeão: Bola 8/Espelho Gaúcho

Vice-Campeão: A.A. Tequila
Terceiro Colocado: Mercado 
Tiririca/Cannela Retrô

Quarto Colocado:
Oito e Meia/Bola-Bola

Disciplina: Bola 8/Espelho 
Gaúcho

Artilheiros: Nenê
(Bola 8), William
(Tequila) e Diego
(Oito e Meia)
 09 gols 

Goleiro Menos Vazado
Zanatta (Merc. Tiririca)

Melhor Treinador –
Daniel Model (Bola 8)

Destaque do
Campeonato –
Romário (Oito e Meia)

Revelação do
Campeonato – Renan 
Fogaça (Bola 8)

Destaque da Final – 
Negão (Bola 8)

FOTOS: FILIPE ROCHA

Após a conquista da Primeira Divisão de Futsal, pelo Bola 8, outras 
decisões acontecem nesta semana e na próxima.

Na noite de ontem (28), aconteceu a final da Categoria Master de 
Futsal, entre Amigos do Bulhões e Rede Encantos. Os resultados e fotos 
da decisão você encontra no nosso portal na internet.

Hoje à noite acontece a final do Campeonato Municipal de Futsal 
Sub-09, onde Toque de Letra “A” e Leodoro de Azevedo se enfrentam 
pelo título. Antes da partida final acontece o confronto para decidir 3º e 
4º colocados entre Guerreiro Sports e C.F.A. Rico.

No sábado (30), serão disputadas as partidas decisivas da fase semi-
final da Primeira de Campo, Bola-Bola e Mercenários disputaram uma 
vaga na final, o outro confronto é entre âncora e União Rancho Grande.
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Jovem morre ao bater de 
moto na Estrada do Caracol
Um acidente de 

moto, por volta das 12h 
de terça (26), acabou 
vitimando o jovem Ale-
xandre Dorigon Nunes 
(foto), 24 anos. Ele diri-
gia sua moto Yamaha, 
na RS 466 (estrada do 
Caracol, em Canela), 
entre Castelinho e Gar-
fo e Bombacha, quando 
perdeu o controle e co-
lidiu contra um poste 
de energia elétrica.

Ele foi socorrido 
pelos Bombeiros e pelo 
Samu, sendo conduzido 
ao Hospital de Canela já 
em parada cardíaca. Ao 
chegar no HCC o jovem 
já estava em óbito.
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Incêndio destrói casa no Canelinha
Um incêndio, ini-

ciado por volta das 
23h50min da última sex-
ta (23), deixou uma pe-
quena casa de madeira 
destruída, na Rua Presi-
dente João Goulart, no 
bairro Canelinha.

O único mora-
dor não estava na casa 

quando o fogo come-
çou. Houve apenas da-
nos materiais.

O local era de difícil 
acesso e os Bombeiros 
trabalharam para conter 
às chamas e evitar que 
elas chegassem as ou-
tras casas vizinhas, mui-
to próximas.
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Brigada Militar realiza ações
contra as drogas na região

Gramado
• Na noite de sexta-

feira (22), por volta das 
20h15, a Brigada Militar 
de Gramado durante 
policiamento na área 
central de Gramado, 
desconfiou da atitude 
de um rapaz de 19 anos, 
na Rua Madre Verôni-
ca, em frente ao Banco 
do Brasil. O Jovem foi 
abordado e revistado. 
Com ele foi encontrado 
um cigarro de maco-
nha e mais 4 gramas da 
substâncias

Foi confeccionado 
um termo circunstan-
ciado por posse de en-
torpecentes.

• Já na noite de ter-
ça-feira (26), por volta 
das 20 horas, após in-
formações sobre um in-
divíduo em atitude sus-
peita nas proximidades 
de um comércio nos Al-

tos da Viação Férrea, no 
Bairro Várzea Grande, 
as guarnição da Briga-
da Militar de Gramado 
e do Pelotão de Opera-
ções Especiais (POE) se 
deslocaram ao endere-
ço informado e aborda-
ram o homem.

Inicialmente ele 
este mentiu sua identi-
dade aos Policiais Mi-
litares, informando o 
nome de um irmão. Na 
dúvida, foi aprimorada 
a coleta de dados e se 
constatou que ele era 
procurado da justiça, 
com mandado de prisão 
expedido pela comarca 
de Santa Ângelo/RS, por 
tráfico de drogas. 

O criminoso de 
26 anos, que também 
possui antecedente por 
furtos, foi preso e con-
duzido ao presídio de 
Canela. Criminoso preso em Nova Petrópolis
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Nova Petrópolis
• Na tarde de se-

gunda feira (25), por 
volta das 16 horas, a 
guarnição patrulhava 
a área da Av. 15 de No-
vembro, no Bairro Pia, 
quando suspeitou do 
veículo Renault Logan, 
com placas de Canela. 
Tripulavam o veículo 
quatro indivíduos.

A Brigada Militar 

realizou a abordagem 
e os identificou. Em re-
vista foi encontrado na 
mochila do indivíduo de 
35 anos 6 porções fra-
cionadas de maconha, 
19 porções fracionadas 
de crack e 2 munições 
calibre 38.  O criminoso 
foi preso em flagrante 
por tráfico de drogas e 
encaminhado ao presí-
dio de Caxias do Sul.

Estacionamento 
pago no Centro

de Gramado terá 
novos valores a
partir de 1º de

dezembro
O preço para esta-

cionamento de veículos 
nas ruas enquadradas 
no Sistema de Estacio-
namento Rotativo Con-
trolado de Gramado se-
rão reajustados a partir 
do dia 1º de dezembro.

O serviço é admi-

nistrado pela empresa 
privada Rek Parking 
(vencedora da licitação) 
e controlado pela Secre-
taria de Trânsito e Mo-
bilidade Urbana.

Em Canela, o servi-
ço não terá mudança no 
preço.

TABELA DE COBRANÇA
20 minutos: R$ 0,70
40 minutos: R$ 1,35
60 minutos: R$ 2,10
80 minutos: R$ 2,75
100 minutos: R$ 3,60
120 minutos: R$ 4,15
140 minutos: R$ 5,15
160 minutos: R$ 5,70
180 minutos: R$ 6,45
Caçamba de tele entulho: R$ 17,70
Tarifa de pós-utilização: R$ 14,20

FOTO: SOPHIA DIENSTMANN

Moto atingiu poste
de entrada de luz

Alexandre Dorigon
Nunes tinha 24 anos
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Polícia Civil de Canela
divulga imagens de

assaltantes e pede auxílio 
para identificação

ROUBOS A ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E
RESIDÊNCIA ACONTECERAM NESTA SEMANA

A Polícia Civil de Canela di-
vulgou, nesta quinta (28), ima-
gens de assaltos ocorridos na 
cidade nesta semana, captadas 
por câmeras de segurança, com 
o intuito de pedir auxílio da co-
munidade para identificar os cri-
minosos. 

Foram divulgadas imagens 
de quatro crimes ocorridos re-
centemente, sendo uma tentati-
va de roubo em posto de gasolina 
no centro da cidade (20), roubo 

a lancheria no Santa Marta (23), 
roubo a mercado na Vila Boei-
ra (23) e a residência no Palace 
Hotel (26). Em todos os crimes, 
houve uso de arma de fogo para 
intimidar as vítimas, sendo leva-
dos, em todas as oportunidades, 
pequenos valores em dinheiro. 

O Delegado Vladimir Me-
deiros, titular da Delegacia de 
Polícia de Canela, afirmou que 
crimes dessa natureza não são 
comuns na cidade, embora seus 

índices costumem aumentar 
nesta época do ano. A autorida-
de policial informa que os fatos 
são investigados com prioridade 
pelo órgão policial e pede auxílio 
da comunidade para identificar 
os criminosos.

Qualquer informação sobre 
a identificação dos criminosos 
pode ser encaminhada para a 
Delegacia de Polícia, que dispo-
nibiliza o WhatsApp (54) 99614-
4216, sendo garantido o sigilo.

Tentativa de
roubo a posto de

gasolina no
Centro (20/11)

Roubo a
mercado na Vila 
Boeira (23/11)

Roubo a lancheria
no bairro Santa
Marta (23/11)

Roubo a residência no Palace Hotel (26/11)

Dupla arromba veículo
e é flagrada por câmeras de

segurança em Gramado
Na maior cara de 

pau, uma dupla de cri-
minosos arrombaram, 
nesta quarta (27), por 
volta das 12h, de forma 
tranquila, um automó-
vel Corola estacionado 
em frente a um estabe-
lecimento na Avenida 
das Hortênsias, entre 
Gramado e Canela.

Pelas informações 
eles estavam em um 
Renault Sandero aluga-
do – não em Gramado, 
estacionaram em frente 

ao local, arrombaram 
o vidro do automóvel e 
furtaram os pertences 
da família de Ourinhos/
SP.

A Brigada Militar 
ao ser acionada comu-
nicou o fato em toda 
região, mas não foram 
localizados. A BM acre-
dita que estejam agindo 
na região. A população 
deve ficar atenta.

A Polícia Civil de 
Gramado investiga o 
caso.
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Brigada Militar 
realiza duas
prisões por

tráfico de drogas 
em Canela

Segunda-feira
Na tarde de segun-

da-feira (25), por volta 
das 16h45, a Brigada 
Militar de Canela em 
patrulhamento na Rua 
Homero Pacheco, no 
Bairro Canelinha, abor-
daram um veículo Cel-
ta, onde estavam um 
casal e uma criança.

Em revista pessoal 
foi encontrado no bolso 
da bermuda do condu-
tor sete buchas de co-
caína, pesando aproxi-
madamente 6,8 gramas 
e uma grande quantia 
em dinheiro. Com a es-
posa dele mais encon-
trada mais dinheiro.

O autor de 29 anos 
com antecedentes por 
furtos, roubo e tráficos 
de drogas, foi preso em 
flagrante e encaminha-
do ao presídio.

Terça-feira
Já na tarde de ter-

ça-feira (26), por volta 
das 13 horas, a Brigada 
Militar recebeu uma li-
gação no telefone 190, 
relatando a circulação 
de um veículo GM/Cel-
ta em atitude suspeita 
na área central do mu-
nicípio. A informação 
foi repassada para as 
guarnições, o carro foi 
visualizado e abordado 
pelo Pelotão de Ope-
rações Especiais (POE) 
no estacionamento de 
uma farmácia Av. Júlio 
de Castilhos, no Centro 

da cidade.
No momento da 

abordagem encontra-
va-se um homem den-
tro do veículo, sentado 
no banco do motorista, 
e do lado de fora outros 
dois. Na revista veicular 
foi localizado no por-
ta-luvas dois tijolos de 
maconha, pesando ao 
todo 303 gramas, ainda 
grande quantia em di-
nheiro em notas fracio-
nadas.

Em conversa com 
os abordados, um dos 
homens que estava fora 
do carro, de 30 anos de 
Eldorado do Sul /RS, 
confirmou ter negocia-
do com o que estava 
dentro do carro, de 47 
anos, a quantia de 250 
gramas de maconha. 
Ainda afirmou que não 
é a primeira vez que fa-
zem esta comercializa-
ção.

O traficante foi pre-
so em flagrante e enca-
minhado ao presídio de 
Canela.
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Prefeitura de Canela anuncia início
da construção de Canil Municipal

Após polêmica com 
a Ong Amigo Bicho, que 
mantém um canil no sí-
tio localizado na linha 
Caçador, que anunciou 
o encerramento das 
suas atividades, a Pre-
feitura de Canela se ma-
nifestou anunciando o 
início da construção de 
um canil municipal.

Segundo nota en-
viada pelo Departa-
mento de Comunica-
ção, por meio de um 
TAC (Termo de Ajusta-
mento de Conduta) fir-
mado com o Ministério 
Público, a Prefeitura de 
Canela está realizando a 
construção de um canil 
municipal na localidade 
Banhado Grande, po-
pularmente conhecida 
como Estrada do Ibama. 
O investimento na obra 
será de R$ 250.000,00, 
com recursos oriundos 
de compensação am-
biental, para a constru-
ção de uma edificação 
com área total de 538,73 
m².

Conforme o secre-

tário de Meio Ambien-
te, Urbanismo e Mobi-
lidade Urbana Jackson 
Müller, o Canil Munici-
pal de Canela terá capa-
cidade para acomodar 
de forma transitória 
entre 300 e 400 cães e 
gatos, além de uma área 
para receber animais 
urbanos de grande por-
te como cavalos e um 
espaço destinado aos 
animais silvestres. “Será 
uma estrutura total-
mente nova, com uma 
concepção moderna, 
com o objetivo de me-
lhorar o serviço prestado 
à população”, ressalta o 
secretário.

Nova política de 
tratamento animal
Além da estrutura 

física, Jackson Müller – 
que já foi interventor do 
Canil Municipal de Gra-
vataí e possui experiên-
cia no tema – destaca 
que será implementada 
uma nova política de 
tratamento animal no 
município de Canela. 

“Vamos fazer uma ges-
tão para resolver os pro-
blemas da causa ani-
mal urbana. Estamos 
buscando uma solução 
abrangente e definitiva, 
com um padrão de ope-
ração”, afirma o secre-
tário Jackson Müller.

Para isso, serão re-
forçadas as campanhas 
de adoção e guarda 
responsável, além de 
intensificar as ações de 
castrações. Outra pro-
posta é realizar a chipa-
gem dos animais aban-
donados nas ruas. “O 
Município está propon-
do esta nova estrutura 
organizacional, assu-
mindo suas responsabi-
lidades e prerrogativas 
legais”, avalia Jackson 
Müller.

Possibilidade de 
terceirizar a gestão
Segundo a Prefei-

tura, o Canil Municipal 
contará com uma am-
pla estrutura que inclui 
recintos em alvenaria 
para os animais, far-

mácia para estoque de 
medicamentos, salas 
de cirurgia e castrações, 
sala para serviços admi-
nistrativos, banheiros, 
baias para cavalos, ani-
mais de grande porte e 
silvestres, além de um 
poço artesiano para re-
servatório de água.

A Secretaria de 
Obras, Serviços Urba-

nos e Agricultura já rea-
lizou a preparação do 
terreno e os trabalhos 
de construção do canil 
devem iniciar-se nas 
próximas semanas.

A Prefeitura está es-
tudando, ainda, a forma 
de gestão do Canil Mu-
nicipal e a parceria com 
alguma entidade ou as-
sociação não está des-

cartada. “Vamos organi-
zar a situação e avaliar 
qual entidade poderá 
ajudar a manter este es-
paço e implementar as 
políticas públicas”, afir-
ma o secretário Jackson 
Müller.

A estimativa é de 
que a obra esteja pronta 
até o final do 1º semes-
tre de 2020.
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Grupo de Capoeira
Liberdade envolve

jovens que integram
projetos sociais

O grupo de Capoei-
ra Liberdade promoveu 
uma competição no 
último sábado (23), no 
ginásio do bairro San-
ta Marta, envolvendo 
jovens que frequentam 
projetos sociais nos 
CRAS Canelinha e Santa 
Marta e no Centro So-
cial Padre Franco. Alu-
nos da Escola Estadual 
Neusa Mari Pacheco 
também participaram 
da atividade.

O coordenador 
do projeto de Capoei-
ra nos CRAS, instrutor 
Luis Carlos, ressalta que 
foram entregues me-
dalhas aos alunos que 
destacaram-se pelo em-
penho e dedicação. A 
organização do evento 

FOTO: DIVULGAÇÃO

faz um agradecimento 
especial aos instrutores 
Itamar e Inácio, além de 

todos que colaboraram 
para o sucesso da com-
petição.

Apae divulga
nova diretoria

Nesta semana, a Apae Canela di-
vulgou a sua diretoria para o triênio 
2020/2022. Confira:

Diretoria Executiva: Presiden-
te: Adelmo Soares; Vice-Presidente: 
Luciano Brasil Perotoni; 1° Diretor 
Secretário: Haide Bazzan; 2° Diretor 
Secretário: Ciro Cristóvão Dias; 1° Di-
retor Financeiro: Attílio Stopassola; 
2° Diretor Financeiro: Ricardo Silves-
trin;

Diretor de Patrimônio: Pedro 
Fausto Heckel

Diretor Social: Cira Teresa Alves 
Dutra e Vanderlei Pedro de Oliveira

Conselho de Administração: 
Nazira Ramos Port, Márcia Regina 
Herrmann Rech, Erico Luiz Michael-
sen, Fabiane Blankenheim, Waldemir 
de Abreu, Jussara R. Bonalume, Larri 
Bertuol, Leoni Neuwald, Luiz Carlos 
Coelho e José Fagundes

Procurador Jurídico: Michelle 
Aparecida Agostinho e Cátia Denise 
da Rosa Gonçalves Veloso

Conselho Fiscal: José Inácio 
Barbacovi, Roy Michaelsen e Angela 
Chearello Holer

Suplentes: Mario Rogerio Zanat-
ta, Joel Pereira e Telmo Soares.

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O



Sexta-feira, 29 de novembro de 2019 23OPINIÃOwww.portaldafolha.com.br

Viva o Sonho de Natal
Como vocês sabem, Canela é a melhor cidade 

do mundo e a Rua Sete a melhor rua da cidade, 
não que eu seja bairrista, isso é uma constatação, 
muito óbvia, aliás…

O Sonho de Natal é o melhor espetáculo de 
Natal e ponto, mas, em alguns anos ele não foi tão 
grande como deveria ser.

Em 2019, não, ele está enorme!
A minha Chegada do Papai Noel preferida é 

a de 1999, este é hors concours. O espetáculo de 
2019, veja bem, 20 anos depois, se coloca ao lado 
daquela.

Eis as duas melhores Chegadas de Papai Noel 
dos 32 anos do Sonho de Natal! São épocas dife-
rentes, hoje com mais tecnologia e recursos, claro, 
mas são anos emblemáticos.

E, mesmo com toda a tecnologia empregada, 
o que faz o espetáculo ser especial é simples: a 
descida do Papai Noel da torre da Catedral - coisa 
que não vai poder ser imitada em lugar nenhum 
no mundo, a� nal, só nós temos esta igreja de pe-
dra, iluminada, no alto de um morro! - e a utiliza-
ção das crianças, um acerto da organização que 
iniciou ano passado e neste ano mostrou ao que 
veio.

Parabéns à organização, pelo melhor Sonho 
de Natal (empatado com 1999)!

Teorias da Conspiração
Existem diversas teorias da conspiração em 

todo o mundo, desde as mais conhecidas e ela-
boradas, como a que prega que o homem não foi 
à lua, até as mais simples e estapafúrdias, como 
a que diz que a Rua Sete não é a principal via de 
Canela.

Seja como for, por mais louca que seja a teo-
ria, muitas pessoas passam a acreditar e defender 
estas ideias. Somente nesta semana, escutei umas 
dez ou nove.

A maioria dessas teorias malucas são propa-
gadas porque as pessoas não aceitam a verdade 
ou porque não têm capacidade para entender algo 
complexo da explicação.

Por exemplo, acreditar que o Brasil está sendo 
levado, propositalmente, a uma guerra civil para 
um golpe militar é loucura. Basta ver que os mili-
tares já chegaram ao poder, pelo voto.

O que nosso país está passando é 95% con-
sequência de governos anteriores e 5% do atual 
governo federal. Assim como qualquer trauma, 
entender o motivo, aceitar e evitar cair novamente 
no erro é o remédio. Ou seja, a solução seria a po-
pulação aprender a votar e não reeleger políticos 
corruptos, improdutivos e por aí vai.

Sinais: use papel-alumínio!

Quem assistiu a sessão da Câmara de Verea-
dores da última segunda (25), vê claramente a 
eleição 2020 chegando. O pau pegou, amigo!

Além disto, outros sinais já são percebidos 
entre os políticos canelenses. Ânimos alterados, 
brigas constantes, partidos punindo membros 
para evitar quebras de acordos.

Tudo, tudo é um sinal! Tal qual o � lme Sinais, 
em que Mel Gibson interpreta um homem perdi-
do, sem fé, tentando proteger sua família de uma 
estranha força do mal.

Em determinado momento, os extraterres-
tres entram na cabeça das pessoas, forçando-as a 
tomarem atitudes que não são normais.

A família, então, coloca chapéus de papel-alu-
mínio, para tentar evitar que os ETs controle suas 
mentes.

Qualquer semelhança com a vida real e as 
eleições de 2020, claro, são meras coincidências, 
mas pelo sim, pelo não, esqueça o “use � ltro so-
lar” e parta para o “use papel-alumínio”!
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Juntos somos mais fortes   ---   ---   ---   ---   ---   ---  ---  ---
Lembram do “não 

pelos 20 centavos”? Pois 
é, a ideia é quase a mes-
ma: não é só pelos pro-
fessores, mas é por eles 
também. Um País, um 
Estado, que não valori-
za a educação não pode 
ser sério.

Tem também a 
questão da segurança e 
da saúde.

Os professores es-
taduais pararam porque 
não há como continuar 
e precisam do apoio da 

comunidade nesta sua 
batalha, mas é impor-
tante que a população 
acorde e veja que este 
modelo político que aí 
está é uma m#%d@!

Cada movimento 
do governo, seja ele fe-
deral, estadual ou mu-
nicipal vem no sentido 
de arrecadar mais im-
postos e bater nos mais 
fracos.

Tirar direitos e di-

nheiro do professor é 
uma pouca vergonha.

Por que, então, não 
cortar na verba do Con-
gresso Federal, das As-
sembleias Legislativas, 
das Câmaras de Verea-
dores, do Judiciário le-
niente e privilegiado?

Precisamos de um 
novo pacto federativo, 
mas não esta proposta 
meia boca que está sen-
do apresentada.

Precisamos de uma 
nova constituição para 
substituir esta colcha 
de retalhos, frouxa e pa-
ternalista que é a nossa. 
Precisamos muito, mui-
to mais.

Devemos estar jun-
to dos professores, dos 
policiais, dos trabalha-
dores deste país, e parar 
de lamber saco de polí-
ticos que vivem à custa 
de nossos impostos.

Governador,
professores e policiais 

paralizaram contra 
o senhor...

Eu sei, mas
eu paralizei contra

eles faz tempo!

Encontro de Açougueiros
e Folha entregam doação
Uma ação conjunta 

da Folha de Canela e dos 
organizadores do Encon-
tro de Açougueiros de 
Canela bene� ciou o pe-
queno Natan dos Santos 
Rabelo, 6 anos, que sofre 
com microcefalia e ne-
cessita alimentação es-
pecial e menina Geova-
na Ribeiro Azevedo, que 
se alimenta por sonda e 
perdeu mobilidade após 
uma convulsão.

A Folha repassou 
aos organizadores do 
encontro uma quantia 
em dinheiro, percentual 
dos anúncios comercia-
lizados pela passagem do 
Dia do Açougueiro, com 
o qual foram adquiridos 
leite para Natan e fralda 
para Geovana.

As famílias conti-
nuam necessitando de 

doação e quem quiser 
colaborar pode entrar 
em contato com a mãe 
do Natan pelo fone 
(54) 98407-0338 e com 
a mãe da Geovana pelo 
(54) 99935-8856.

A família Folha pa-
rabeniza os açougueiros 
pelo espírito solidário.
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Canela e Gramado vão
receber os caminhões 

da Coca-Cola
O Natal da Região 

das Hortênsias vai ficar 
mais vibrante com a Ca-
ravana de Natal da Co-
ca-Cola, que começam 
seu giro pelo País, a par-
tir deste dia 30.

A ação contará com 
três caminhões: o tradi-
cional, com sonorização 
e painéis de LED nas la-
terais; e dois cenográfi-
cos, um transportando 
o bom velhinho e outro 
com o tema “Juntos em 
família!”. 

Em solo gaúcho, a 
caravana deve passar 
por Canela, Canoas, 
Caxias do Sul, Erechim, 
Esteio, Gramado, Gra-

vataí, Novo Hamburgo, 
Passo Fundo, Pelotas, 
Santa Cruz do Sul, San-
ta Maria, São Leopoldo, 
Sapucaia do Sul e Vera 

Cruz.
Em Canela, o com-

boio chega no dia 18 de 
dezembro, com previ-
são de passagem pelas 

principais vias centrais 
a partir das 19h. Após, 
os caminhões se diri-
gem ao centro de Gra-
mado
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Eventos na UCS Hortênsias
destacam-se pelo forte apelo social

A tônica da UCS 
Hortênsias, nestes últi-
mos dias, foi envolver 
a comunidade em tor-
no de dois eventos que 
beneficiaram o trabalho 
de entidades ligadas a 
questões sociais. O pri-
meiro deles foi o inédi-
to Sabores de Boteco, 
idealizado por acadê-
micos dos cursos de 
Eventos, Gastronomia e 
Hotelaria.

O objetivo do Sabo-
res, que aconteceu no 
Espaço Hospitalidade 
da UCS Hortênsias, no 
dia 22 passado, era ar-
recadar recursos para 
a promoção de duas 
festas natalinas benefi-
centes – uma na Escola 
Severino Travi, em Ca-
nela, e outra no Institu-
to Santíssima Trindade, 
de Gramado.

A noite contou 
com um clima clássico 
de boteco. Enquanto o 
som rolava, os frequen-
tadores chegavam aos 
poucos, encontravam 
conhecidos e degusta-
vam coquetéis com cai-
pirinha e pratos prepa-
rados muito elogiados. 
Depois, o som rolou 
com o grupo Quintal do 
Bruno.

Conforme o profes-
sor Maguil Marsilio, que 
coordenou a promoção 
com os acadêmicos, a 
arrecadação chegou a 
R$ 7.624,00, provenien-
te da venda de cerca de 
100 convites mais o au-
xílio de patrocinadores.

Na quarta-feira (27) 
à tarde, a festa de Natal 
reuniu estudantes na 
Escola Severino Travi. 
Lá teve teatro, cachor-

ro-quente e refrigeran-
tes e, no final, as crian-
ças ganharam doces e 
balas Já a programação 
do Instituto Santíssima 
Trindade, em Gramado, 
será nesta sexta-feira 
(29), para um público 
de mais de 350 crianças 
e 17 idosos.

5ª noite de talentos
A outra ação da 

UCS Hortênsias, mar-
cada pela solidariedade, 
aconteceu na terça-fei-
ra (26). Na 5ª Noite de 
Talentos do UCS Sênior, 
mais de 150 estudantes 
com mais de 50 anos de 
idade mostraram de-
senvoltura em apresen-
tações que versaram da 
música à literatura.

Cada espectador foi 
convidado a prestigiar o 
evento, doando um qui-
lo de alimento não pe-

recível para a Casa Lar. 
O abrigo de Canela aco-
lhe crianças e jovens em 
vulnerabilidade social. 
Os organizadores não 
contabilizaram ainda o 
montante e nem defini-
ram a data para a entre-
ga dos donativos, mas 
como o auditório teve 
lotação total, a arreca-
dação foi significativa.

"Este ano, além de 
manter o caráter solidá-
rio, os professores opta-
ram fazer um trabalho 
interdisciplinar, envol-
vendo turmas em uma 
mesma apresentação. 
Também desenvolvemos 
a intergeracionalida-
de, com netos de alunos 
participando em alguns 
trabalhos. Foi muito 
lindo", diz a professora 
Marina Siota, coorde-
nadora da Noite de Ta-

Festa de Natal reuniu estudantes
na Escola Severino Travi
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lentos.
“Nesta época, a so-

ciedade se organiza de 
várias formas para pro-
mover o bem comum. 
No nosso caso, a UCS 
Hortênsias se sente or-
gulhosa pelo fato de a 

comunidade acadêmica 
também entrar nesse cli-
ma e mostrar que pode 
fazer a diferença, no caso 
das entidades assistidas 
nos eventos”, comenta 
a diretora do campus, 
Margarete Lucca.

Churrascada
em prol do

Padre Franco
O Rotaract Clube 

de Canela realiza uma 
ação em prol do Centro 
Social Padre Franco, no 
próximo dia 8 de de-
zembro: a Churrascada 
do Bem. A instituição 
beneficiada é filantró-
pica e atua há 36 anos 
com cerca de180 crian-
ças e adolescentes, de 6 
a 14 anos, em turno in-
verso ao da escola.

A ideia é realizar o 
Plano de Prevenção e 
Combate a Incêndio – 
PPCI, com a renda do 
evento.

O churrasco será 
preparado pelo ganha-
dor do BBQ Brasil, Fer-
nando Schimanoski, o 
Schima Assador. A en-
trega será realizada no 
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salão da APAE e o es-
peto custa R$ 40,00. Os 
ingressos podem ser ad-
quiridos na De Los Galt-
chos e com os membros 
do Rotaract.


