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RODEIO DE CANELA OFERECE
MAIS DE R$ 60 MIL DE PREMIAÇÃO

Evento segue até domingo com provas artísticas e campeiras, além dos fandangos, no Parque do Saiqui. Pg 9

FOTO: ARQUIVO FOLHA

RENATO BORGHETTI ENCERRA A 
PROGRAMAÇÃO DO SONHO DE 
NATAL EM CANELA. PÁGINA 6

São Chico pode ter novo presídio
no Passo do Inferno. Pg 15

Canela oferece reforço didático e 
recreação nas férias escolares. Pg 3

Canela recebe 55 equipes
para competição de categoria
de base do Grêmio. Pg. 14
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VERÃO!
Este ano o verão 

transcorrerá com nor-
malidade, mas a ten-
dência é aquecimento 
do Oceano Pací� co.  No 
Rio Grande do Sul o ve-
rão já mostrou para que 
veio, com muito calor e 
temperaturas altas.

A condição de irre-
gularidades das preci-
pitações pode provocar 
dé� cit hídrico e risco de 
estiagem com prejuízos 
no campo e para o abas-
tecimento de água para 
os humanos e animais, 
pela queda dos níveis 
dos rios e reservatórios 
de água

 O Litoral Norte que 
sofre maior in� uência 
das correntes de umi-
dade que atuam nesta 
época do ano, como os 
litorais de Santa Cata-
rina e do Paraná terão 
menos chuvas, e tam-
bém muito calor.

Cuidados com
a Saúde.
Deve ser redobrada 

no verão, estação mais 
quente do ano, que traz 
a necessidade que todos 
nós temos de sair, apro-
veitar a vida ao ar livre 
e praticar atividades 
como ir à praia, à pisci-
na (clube), tomar banho 
de rio e cachoeira. A� -
nal, ninguém aguenta 
� car trancado em casa 
sentindo calor. 

Mas as altas tem-
peraturas exigem cui-
dados especiais com a 
saúde, especialmente 
com alimentação, com 
a hidratação e com a 
pele.

Praias. Procure sa-
ber se elas estão libe-
radas para o banho de 
mar, pois tanto a água 
quanto a areia pode ofe-
recer riscos de infecções 
como hepatite, doenças 
gastrointestinais e mi-
coses que afetam a pele, 
além de parasitas trans-
mitidos principalmente 
por animais, por meio 
de fezes ou pelos, como 
dos cães.

Piscinas. O cuidado 
maior deve ser em rela-
ção às doenças conta-
giosas, como micoses, 
infecções bacterianas, 
gripe, conjuntivite, as 
mais comuns são im-
petigo e furúnculo ou 
infecções por vírus, mo-
lusco contagioso e ver-
rugas.

Rios, Lagos e Ca-
choeiras. É importan-
te conhecer as regiões 
do país, pois além dos 
agentes acima mencio-
nados, em certas locali-
dades vamos encontrar 
insetos, pulgas, mos-
quitos transmissores de 
dengue, leishmaniose, 
bicho de pé, entre ou-
tras doenças. Nestas 
circunstâncias, o uso de 

“QUE ESTE ANO  TODOS TENHAM PAZ  NO CORAÇÃO E
QUE AS AMIZADES SEJAM CULTUADAS COM MUITO AMOR,
CARINHO E RESPEITANDO AS DIFERENÇAS DECADA UM.”

Ofício SMGPG/DLC n.º 003/2020

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos se-
guintes editais:
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 29/2019 – Registro de preços para aquisição de divisó-
rias, portas perfi lagem e biombo interno.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 18/2019 – Contratação de empresa para execu-
ção de pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização, de trecho da Estrada Canela – São 
João, 3ª Etapa, com fornecimento e materiais e mão de obra. Contrato de repasse OGU 
MTUR 870809/2018 – Operação 1055824-96 – CEF
TERMO SUSPENSÃO – CONCORRÊNCIA 13/2019 – Contratação de empresa para exe-
cução de obra do Centro de Educação Infantil PROINFÂNCIA TIPO 1 – FNDE – EMEI Eva 
Alzira Batista Nunes Bianchi. Termo de Compromisso PAC2  4119/2013/FNDE.  
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, 09 de janeiro de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

repelente pode dimi-
nuir os riscos.

Portanto, � car 
atento a alguns cuida-
dos básicos na alimen-
tação durante o verão: 
“saber a procedência 
dos alimentos, aumen-
tar o consumo de água, 
lavar as mãos antes de 
manusear alimentos e 
aumentar o consumo de 
frutas”. Abusar de água 
mineral, água de coco, 
sucos e chás. Não es-
quecer as frutas, verdu-
ras e legumes que con-
tenham bastante água.

Nossa cidade.
Canelense, con-

tinue comprando em 
nosso município e não 
se esqueça de utilizar 
a prestação de serviços 
daqui!
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VENHA APRENDER COM JESUS!

CANELA: igrejacanela@gmail.com
Rua Tio Elias nº 653,  B. Leodoro Azevedo

Domingos às 10h | Terças às 20h
GRAMADO: igrejagramado@gmail.com

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

O condicionamento mental é uma espé-
cie de obsessão, ou seja, significa crer em um 
princípio falso, tendo a convicção de que ele é 
a única verdade. Esse mal impede as pessoas 
de desenvolverem-se e de crescerem na relação 
de fé com seu Criador, por conseguinte, na vida 
também.

 Sabemos que todo indivíduo que se fecha 
para as novidades, principalmente para as novi-
dades espirituais, tem grande carência, estando 
fadado a viver em um mundo subdesenvolvido.

Homem sábio é aquele que diariamente du-
vida de suas convicções. Esse homem sempre 
estará aberto a aprender, recebendo as novida-
des que o farão prosperar no espírito, na alma e 
no corpo.

Oração do Novo nascimento
Amado Pai Celestial, em nome do Senhor 

Jesus Cristo, chego a Ti, pela fé, e neste momento 
confesso que sou um pecador e careço da Tua 
glória, eu me arrependo da minha vida de pe-
cados em que estive rejeitando a Tua graça e Te 
peço misericórdia e pelo Sangue de Jesus recebo o 
Teu perdão.

Eu abro o meu coração e Te convido a fazer 
em mim morada permanente, eu declaro que Te 
aceito como único Senhor e Salvador da minha 
vida. Senhor me integra hoje no Corpo de Cris-
to e escreve o meu nome no livro da vida. Eu Te 
agradeço e Te louvo em nome do Senhor Jesus 
Cristo. Amém.

Acesse:
http://bit.ly/apppaodejuda
http://bit.ly/Tvmenorah

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

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

CONDICIONAMENTO MENTAL:
IMPEDIMENTO AO PROGRESSO

Prefeitura de Canela presta
ontas de 2019 e projeta
crescimento em 2020

A Prefeitura de 
Canela reuniu a im-
prensa para entrevis-
ta coletiva, na última 
quarta (8), para apre-
sentar uma prestação 
de contas sobre o ano 
de 2019. Com auxílio 
de seus secretários, o 
prefeito  Constantino 
falou das ações de cada 
área do Governo e pro-
jetou o orçamento e in-
vestimentos para 2020.

O material com-
pleto com os núme-
ros estará disponível 
para consulta no Por-
tal da Folha na pró-
xima semana. Entre 
os destaques da pres-
tação de contas es-
tão os repasses para 
o Hospital de Canela, 
R$ 13.496.400,92, com 
mais de 50% vindos de 
verbas municipais, as 
mais de 900 vagas para 

a educação infantil e o 
crescimento dos even-
tos.

O fortalecimento 
das receitas próprias 
(IPTU, ITBI e ISSQN) 

também foi citado por 
Constantino, que pre-
tende, através da con-
tratação do georrefe-
renciamento, mapear 
e adequar a planta de 

valores do Município a 
partir deste ano.

A estimativa de or-
çamento para 2020 é de 
R$ 221.062.469,19, com 
previsão de 25,45% em 
educação, 19,93% em 
saúde e 19,36% em 
obras. Entre as prin-
cipais ações, está a 
implantação do turno 
integral nos segundos 
anos da rede munici-
pal de ensino.

“Temos saúde fi-
nanceira e vamos con-
tinuar avançando, não 
importa se é ano eleito-
ral, temos uma agenda 
para ser cumprida”, 
disse Orsolin.

Parte da coletiva 
foi utilizada para as-
suntos políticos, com 
foco nas eleições deste 
ano, assunto que você 
confere na página 15, 
Coluna 360 Graus.

FOTO: EDUARDO IDALINO

Reforço didático e
educação física nas férias 

escolares de Canela
A Secretaria Mu-

nicipal de Educação 
aproveitou as férias 
escolares e está ofere-
cendo reforço didático 
e educação física nas 
oito escolas urbanas da 
rede municipal. O servi-
ço está sendo realizado 
por cerca de 40 profes-
sores que não tinham 
direito a férias neste re-
cesso de verão, abrindo 
os portões das escolas e 

atendendo alunos que 
precisam de ajuda em 
determinadas discipli-
nas ou até mesmo de re-
creação, durante o mês 
de janeiro.

A iniciativa visa 
aproveitar os professo-
res que precisam cum-
prir suas cargas horárias 
e oferecer um serviço 
diferenciado à comuni-
dade com praticamente 
nenhum custo.

Atividade recreativa na Escola Cônego João Marchesi, no Ulisses de Abreu
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Alunos recebem reforço em disciplinas
como matemática e língua portuguesa
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UCS SÊNIOR HORTÊNSIAS
INSCRIÇÕES ABERTAS

O UCS Sênior Hortênsias é um programa voltado 
para pessoas acima dos 50 anos
de idade que buscam conhecimento e
qualidade de vida. Para o primeiro semestre
de 2020, a UCS Hortênsias oferece as
seguintes atividades:
- Fios e Tramas: Arte Têxtil
- Inglês Sênior - Básico 1 e 2
- Tecnologias Digitais
- Jardim e Horta Orgânica
- Oficina de Canto Coral
- Memória Afiada
- Dança como Exercício Mental e Corporal
- Laboratório de Escrita Criativa
- Fotografia Digital

 PROCESSO SELETIVO CONTÍNUO  

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

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

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

Curso: Planejamento Estratégico na
Prática - Parceria UCS e CDL Gramado
Data: 3 a 6 de fevereiro de 2020
Horário: segunda a quinta-feira, das 18h30min às 
22h30min
Inscrições até 26 de janeiro de 2020

Aumente sua Renda com Pratos Saborosos
e de Fácil Execução: Sobremesas no Pote
Parceria UCS e Abrasel Hortênsias
Data: 6 de fevereiro de 2020
Horário: quinta-feira, das 19h às 22h
Inscrições até 02 de fevereiro de 2020

Curso: Composição no Olhar Fotográfico
Data: 10, 12, 14, 15 e 17 de fevereiro de 2020
Horário: segundas, quarta e sexta-feira, das 19h às 
21h, e sábado, das 9h às 11h
Inscrições até 05 de fevereiro de 2020

Inaugurada mais
uma escola de educação

infantil em Canela
Com capacidade 

para atender cerca de 
100 alunos, na faixa 
etária de dois a cin-
co anos, a Escola In-
fantil Carmen Urbani 
Schlieper foi inaugu-
rada na segunda-feira 
(6), em Canela. A nova 
unidade, que funciona 
no bairro Dante, aten-
de também as comu-
nidades do São José e 
Santa Marta.

O nome da insti-
tuição é uma homena-
gem as contribuições 
da professora Carmen 
Urbani Schlieper, ao 
magistério da rede pú-
blica e privada.

A escola será do-
tada de salas de aula 
e espaços específicos 
para melhor atender 
ao segmento infantil. 
Além disso, o espaço 
também conta com 
banheiros adaptados, 
secretaria, refeitório, 
cozinha e uma praci-
nha.

911 novas
vagas criadas
A Prefeitura, por 

meio da secretaria de 
Educação, Esporte e 
Lazer realizou grande 
investimento na área 
da educacional, pos-
sibilitando a criação 
de 911 novas vagas 
na Educação Infan-
til e a implantação de 

cinco novas escolas: 
a Ernesto Dornelles 
(está sendo construí-
do o novo prédio para 
Educação Infantil e foi 
recuperado o prédio 
superior), a Diva Pe-
droso da Cunha (foi 
concluído o prédio e já 
está em funcionamen-
to), a Adriana Spall/
Convênio ADPECS (já 

em funcionamento); a 
EMEI Lucimara Basei/
Convênio AECF (bairro 
São Lucas), teve suas 
atividades iniciadas 
em 6 de janeiro e a Car-
men Schlieper/Convê-
nio Associação Comu-
nitário Educativa de 
Assistência e Infância 
(bairro Dante) inaugu-
rada recentemente.
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Carnês do IPTU de Canela
são distribuídos aos munícipes

Os carnês do Im-
posto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU) de 
Canela já estão sendo 
distribuídos pelos Cor-
reios. O reajuste para 
2020 será de 2,54%, 
conforme o Decreto nº 
8.578/19 – menor do 
que a inflação do pe-
ríodo.

A parcela para pa-
gamento único vence 
no dia 31 deste mês. 
Quem quitá-la nessa 
condição garante 7% 
de desconto, e outros 
3% já inclusos para os 
contribuintes sem dé-
bitos com a Tesouraria 
Municipal. Assim, na 
quitação à vista o des-
conto pode chegar a 
10%.

Para quem optar 
pelo parcelamento, o 
pagamento será em 11 
vezes, de fevereiro a 

dezembro, com o ven-
cimento no dia 15 de 
cada mês. O IPTU pode 
ser quitado na Prefei-
tura ou nas agências 
da Caixa, do Banrisul, 
do Itaú e do Bradesco.

Segundo Álva-
ro Grulke, secretário 
municipal de Fazen-

da e Desenvolvimento 
Econômico de Canela, 
a previsão de arreca-
dação com o imposto 
deste ano gira em tor-
no de R$ 34 milhões.

Os munícipes que 
não receberem seus 
carnês podem impri-
mí-los pelo site do Mu-

nicípio (canela.rs.gov.
br) ou solicitá-los pelo 
e-mail iptu@canela.rs.
gov.br. Também é pos-
sível buscar as vias no 
paço municipal, onde 
o contribuinte pode 
esclarecer dúvidas e, 
se preciso, solicitar re-
visão tributária.
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A pavimentação da 
estrada Caracol - Ferra-
dura inciam ainda nesta 
semana com o trabalho 
de topografia. O ter-
mo de início das obras 
foi assinado na manhã 
desta quinta (9), em so-
lenidade na Churrasca-
ria Garfo & Bombacha.

Para pavimentar 
o trecho de aproxima-
damente cinco qui-
lômetros, a empresa 
Encopav Engenharia 
receberá cerca de R$ 8 
milhões, destes, R$ 900 
mil já estão disponíveis. 

A previsão de entrega é 
entre os meses de agos-
to e setembro deste 
ano.

O prefeito Cons-
tantino ressaltou que 
esta região está na mira 
de grandes empreende-
dores e deverá receber 
investimentos em breve 
que fomentarão os co-
fres municipais princi-
palmente com a arreca-
dação de ISS – Imposto 
Sobre Serviço. “A estra-
da Caracol/Ferradura 
asfaltada será um novo 
marco para o turismo 

de Canela e de toda a 
região. Hoje é um dia 
histórico para Canela”, 
afirmou Orsolin.

Além da pavimen-
tação asfáltica a obra 
contempla a instalação 
de redes de drenagem 
e sinalização de trânsi-
to no trecho. Destaque 
para a revitalização do 
Caminho das Graças, 
com imagens religio-
sas ao longo do trecho, 
uma ciclovia e ainda o 
plantio de árvores de 
flores ao longo dos cin-
co quilômetros.

Pavimentação da Caracol - 
Ferradura inicia nesta semana
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EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO • CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FUNÇÕES PÚBLICAS

Conforme Edital nº 02/2020, estarão abertas inscrições aos interessados em participar de 
Processo Seletivo Simplificado para contratação administrativa de serviço temporário nas 
seguintes vagas das funções públicas, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, 
Esportes e Lazer:

Período e horário de inscrições: de 20 a 24 de janeiro de 2020, das 8h às 11h e das 13h 
às 16h30min.
Local: Sede da Prefeitura, na Rua Dona Carlinda, nº 455, Centro, no Departamento de 
Gestão de Pessoas.
Forma de seleção: prova de títulos devendo atingir pontuação mínima exigida de 20%, con-
forme Anexo I e II do Edital e que deverão ser apresentados somente no ato da inscrição.
O Edital na íntegra encontra-se publicado no mural da Prefeitura bem como no site: www.
canela.rs.gov.br,  em Publicações Legais > Contratos temporários – DGP.

Em 10/01/2020
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

DENOMINAÇÃO VAGAS CARGA 
HORÁRIA
SEMANAL 

VENCIMENTO
BÁSICO

PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO
COM HABILITAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS
DO ENSINO FUNDAMENTAL

09 20 horas R$ 1.278,87

PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO COM
HABILITAÇÃO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
MODERNA  (LÍNGUA INGLESA)

03 20 horas R$ 1.460,51

Edital de Casamento nº 6260 • Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: RODRIGO 
DANIEL MEYER CAVALLI, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, assistente de 
manutenção, solteiro, domiciliado e residente na Rua Antônio Francisco dos Santos, 
nº 125, Centro, nesta Cidade e JUCIELLE MORAES DANTAS, natural do Estado de 
Goiás, nascida na Cidade de Goiânia, assistente administrativo, solteira, domiciliada 
e residente na Rua Antônio Francisco dos Santos, nº 125, Centro, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 03 de Janeiro de 2020.
Eva Catharina Lampert da Silva • Registradora



Sexta-feira, 10 de janeiro de 202006 EVENTO www.portaldafolha.com.br

Renato Borghetti
sobe ao palco do

32º Sonho de Natal 
neste sábado

REPERTÓRIO VAI MESCLAR REFERÊNCIAS
REGIONALISTAS COM RITMOS BRASILEIROS

Ícone da música 
instrumental gaúcha 
reconhecido interna-
cionalmente, Renato 
Borghetti é a atração 
da noite deste sábado, 
(11), no Multipalco da 
praça João Corrêa, em 
Canela, no último final 
de semana do Sonho 
de Natal. Ele irá dividir 
o palco com um quar-
teto formado por Pedro 
Figueiredo, saxofone 
e flauta; Vitor Peixoto, 
piano; e Daniel Sá, vio-
lão, além da gaita.
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Emoção marcou
Terno de Reis da
Família Seibt no
Sonho de Natal

O Dia de Reis, celebrado em 6 de 
janeiro, contou com uma programa-
ção especial no 32º Sonho de Natal de 
Canela. A data, que tem forte cunho 
religioso, foi celebrada conforme rege 
a tradição cristã, com o Terno de Reis 
que percorre as casas da comunidade 
do dia 25 de dezembro até o dia 6 de 
janeiro levando música, canto e ora-
ções às famílias.

O mais tradicional grupo que re-
presenta os Reis Magos e seus pasto-
res em Canela está completando 60 
anos. A apresentação é considerada 
histórica pela família Seibt. Em 1959, 

Edvino Otto Seibt fundou um Terno 
de Reis com a sua família, que desde 
então revive a peregrinação, visitan-
do centenas de lares em Canela.

A noite de segunda (6), no Mul-
tipalco da praça João Corrêa foi mar-
cante para os sete irmãos – Leonides, 
Antônio, Pedrinho, João, Gilberto, 
Carmen, Maria, mais o genro do fun-
dador, Luiz, o bisneto do fundador, 
Igor, e o gaiteiro Rodrigo, considera-
do um "irmão de coração" – interpre-
taram as canções tradicionais dessa 
data: o canto de chegada, os hinos de 
Natal e os cânticos de despedida.

Desmontagem das Árvores do 
Sonho é na próxima segunda
O sucesso do projeto Ár-

vores do Sonho foi tanto que 
a Secretaria de Turismo e 
Cultura decidiu adiar para a 
próxima segunda-feira (13), 
às 15h, a desmontagem dos 
pinheirinhos instalados ao 
longo da avenida Julio de 
Castilhos. Inicialmente, a 
desmontagem estava progra-
mada para ocorrer nesta se-
gunda-feira (06), Dia de Reis.

Com a medida, a deco-
ração fica instalada até o en-
cerramento do 32° Sonho de 
Natal de Canela. O secretário 
Ângelo Sanches explica que 
a mudança foi um pedido da 
comunidade.
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Encerramento do Natal Luz 
acontece com no Domingo

Estamos na última semana do maior evento 
natalino do Brasil. A 34ª edição do Natal Luz de 
Gramado encerra neste domingo (12) com a apre-
sentação do Grande Desfile de Natal. Foram 81 
dias de atrações com um público aproximado de 
2,3 milhões de visitantes em todo o período.

A programação oficial apresenta diversos es-
petáculos de sexta a domingo e você pode conferir 
no Portal da Folha, na internet.

FOTO: CLEITON THIELE
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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) ::

Fernanda Menezes Port
dando de leve um sorrisinho.

Lindo Valentim com 7 meses em clima de verão.
Toda a simpatia da Pietra 

Dambros C. de Souza!

Ontem, 9 foi o dia dessa gatinha linda. 
Carolina Biasi 4 anos! Parabéns

Otávio e Francisco registrando esse
amor de irmãos no ensaio de Natal!

Ruan,  participando do Projeto Natal
Especial, porque a fotografia também pode

ser um instrumento de inclusão social!
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69 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

A make up artist gaúcha Vanessa Carra inicia 2020
celebrando o primeiro ano de seu espaço de beleza,

em Caxias do Sul. No dia 19 de janeiro, ela programa
reunião festiva com clientes, amigos e parceiros

profissionais para marcar o primeiro aniversário da
Vanessa Carra Beauty House, que ocupa uma charmosa 

casa da década de 1940, repaginada com design
assinado por sua irmã, a arquiteta Jordana Carra.

Nota: Falta exatamente um mês para o início da sexta 
edição do Gramado in Concert – Festival Internacio-
nal de Música. O evento acontece em Gramado, de 7 
a 15 de fevereiro de 2020, e vai oferecer o melhor da 
música erudita em uma programação totalmente gra-
tuita com concertos de orquestras, grupos de câmara 
e solistas além de oficinas que recebem cerca de 400 
alunos do Brasil e América Latina.

Nos dias 11 e 12 de Janeiro, 8 e 9 de Fevereiro e 1 e 2
de Março, o Snowland apresentará os espetáculos de 

patinação artística no gelo “Queen” e “O Sonho na Neve”, 
protagonizados pela equipe de atletas do Parque Snowland 

e pelo personagem Yeti – “O Adorável Homem das Neves”, 
na pista do Shopping Iguatemi em Florianópolis.
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Maicon Quadros,
Bruno Bruffato e
Mateus Demétrio,
DJs catarinenses 
na última edição 
da Sunset do
Botequim 
Sant'anna.

GUSTAVO MEROLLI

Paula Pimentel, Luana Leoni, Letícia  Pimentel e Gabi Monaretto 
em recente evento na Amicis.
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Meeting Surf n' Turf acontece no dia 15 de
janeiro no La Estación- comandadas pela  expert 
em cozinha rústica Caroline Heckmann (foto) do 

Alecrim na Brasa ao lado de Luciana Leonardo. 
A ideia de unir ingredientes do mar e da terra em 

um único prato de dar água na boca será o
cardápio do evento gastronômico que acontecerá 

no dia 15 de janeiro no La Estación, em Canela. 
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Tradição Gaúcha será
enaltecida no Rodeio de Canela

INICIOU NESTA QUARTA-FEIRA (08), O 36º RODEIO CRIOULO DE CANELA, COM PROVAS
ARTÍSTICAS E CAMPEIRAS, HOMENAGENS E FANDANGOS. O EVENTO SEGUE ATÉ DIA 12

São esperados cer-
ca de 1.500 participan-
tes no evento, que deve 
contar com um público 
assistente de mais de 30 
mil pessoas, apreciado-
res da cultura gaúcha, 
que acompanham as 
provas de tiro de laço, 
nas suas 22 modali-
dades, gineteadas e as 
provas artísticas, que 
contam com 18 modali-
dades.

As provas da cam-
peira tiveram início já 
na quarta-feira, com a 
confirmação de cava-
los crioulos pela ABCC 
(Associação Brasileira 
de Cavalos Crioulos) e 
prova de laço, na qual 
só podem participar ca-
valos desta raça, seguido 
de outra prova, na qual 
participaram os criado-

res de cavalos crioulos 
e, para encerrar o iní-
cio do Laço Trio. Nesta 
sexta (10), terá também 
início da classificatória 
da prova de Gineteada, 
que conta com 60 gine-
tes inscritos.

No domingo, o Par-
que de Rodeios abre as 
cancelas para as finais 
das provas campeiras 
e, no Centro de Eventos 
do Santuário de Cara-
vaggio, que fica junto 
ao Parque de Rodeios, 
ocorrerão as provas ar-
tísticas, reunindo in-
vernadas de diversas 
cidades do Estados, nas 
provas Danças Tradicio-
nais, Vocal, Declama-
ção, Gaita Piano e Gaita 
Botão e, Declamação. 
Essas são divididas por 
idade.

A premiação do 
Rodeio de Canela soma 
mais de 60 mil reais em 
prêmios, sendo realiza-
do pelo CTG Querên-
cia, com promoção da 
Prefeitura Municipal e 
apoio da Brigada Militar.

Os fandangos se 
destacam na progra-
mação, já que trazem 
nomes conhecidos da 
música gaúcha como 
Volnei Gomes e grupo 
Cantando o Rio Grande 
e Estação Fandanguei-
ra, na quinta a noite, Os 
Tiranos, na sexta e, Tchê 
Garotos, no sábado.

O evento conta com 
entrada franca e ocorre 
no Parque de Rodeios 
Saiqui, cerca de 7km dis-
tante do centro de Ca-
nela, em direção a São 
Francisco de Paula.
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O que é cobrado no rodeio:
•	 Ingressos	antecipados	para	fandangos:		20	reais	na	quinta,	25	reais	na	

sexta e, 30 reais na sexta. Na hora, aumenta 10 reais.  Venda antecipada na 
secretaria do CTG, Bazar do Giba e Star Vídeo, em Canela; e, loja Estância 
Gaúcha.

•	 Mesas	para	fandangos:		25	reais	para	sócios	e	50	reais	para	não	sócios.
•	 Terrenos	para	 acampamento:	 sócios	do	CTG	Querência	R$	 200	por	

lote, com apresentação do recibo de pagamento da mensalidade do mês de 
dezembro,	sendo	liberado	apenas	1	lote	por	sócio.	Não	sócio	R$	500.

•	 Estacionamento	R$	15.

A linda Mamãe Andrieli
curtindo à  espera da Alice!

Lindo ensaio na praia em Atlântida
à espera do Otávio. Papais Jéssika

e Felipe e mano Jan Felipe

Mamãe Katiuscia, 
Papai Elenilto e a
Mana Isabelli,
ansiosos à espera
do Arthur!!

Mamãe Sabrina, Papai Marcos e o Mano
Ravengar, à espera da Maria Judite!!!
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OBITUÁRIO
• Comunicamos o falecimento
da Sra. Rita de Aguiar Braz, aos
70 anos, residente na cidade de
Canela. Deixa seu esposo Jauzino 
e os filhos José Giovane, José Jonei, 
Jair, Giovana, Gislaine, Rosilene
e Andréia. Seu corpo foi velado
na capela 02 do São Lucas e o 
sepultamento dia 29/12/2019 no 
Cemitério de Cambará do Sul.

• Comunicamos o falecimento da 
Sra. Maria Iracema dos Santos, 
aos 66 anos, residente na cidade 
de Canela. Seu corpo foi velado na 
capela 01 do Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias e sepultado 
dia 30/12/2019 às 09:00 no
Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da 
Sra. Isabel Batista Duarte Fogaça, 
aos 85 anos, residente na cidade
de Canela. Viúva, deixa os filhos 
José Nelci, Valdori, Valdemir,
Loreni, Deblair, Vanderlei, Isanete 
e Evonete. Seu corpo foi velado
na capela 01 do Centro e sepultado 
dia 30/12/2019 ás 16:00 no
Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento
da Sra. Jane Pereira dos Santos, 
aos 71 anos, residente na cidade 
de Canela. Seu corpo foi velado na 
capela 02 do São Lucas e sepultado 
dia 30/12/2019 ás 14:30 no
Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do 
Sr. Hélio João da Silva, aos 88 anos, 
residente na cidade de Canela. 
Seu corpo foi velado na capela 02 
do Centro e o sepultamento dia 
22/12/2019 ás 17:00 no Cemitério 
do Caracol.

• Comunicamos o falecimento
do Sr. João Batista Kerschner,
aos 82 anos, residente na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado
na capela 01 do Centro e
sepultado dia 26/12/2019 no
Cemitério Municipal 
de Canela.

• Comunicamos o
falecimento da Sra. 
Ivone Vaccari Dias, 
aos 83 anos, residente 
na cidade de Canela. 
Deixa os filhos
Alexandre e Fabiano. 
Seu corpo foi velado
na capela 02 do
Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias 
e o sepultamento
dia 28/12/2019 no 
Cemitério Municipal 
de Canela.

• Comunicamos o falecimento
da Sra. Rosa Maria L Seibt, aos
68 anos. Seu corpo foi velado na 
capela 01 do Centro e sepultado 
dia 01/01/2020 ás 16:00 no
Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento
do Sr. Edi Tiaraju dos Santos
Colmann, aos 55 anos, residente 
na cidade de Canela. Seu corpo
foi velado na capela 01 do
Cemitério Ecumênico Parque
das Araucárias e o sepultamento 
dia 27/12/2019 ás 17:00 no
Cemitério Ecumênico Parque
das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento
de Eliane Terezinha de Souza,
aos 58 anos, residente na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado
na capela 02 do São Lucas e 
sepultado dia 07/01/2020 no
Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento
de Osiel André Silva Sales Filho, 
aos 19 anos, residente na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado
na capela 01 do Centro e
sepultado dia 06/01/2020 no
Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento
da Sra Maria Siloé Dias Terres,
aos 85 anos, residente na cidade
de Canela. Deixa o filho José.
Seu corpo foi velado na capela 01 
do Centro e o sepultamento dia 
07/01/2020 no Cemitério do
Muniz Cadeinha.

• Comunicamos o falecimento
do Sr Francisco Aurélio Viezzer, 
aos 70 anos, residente na cidade
de Canela. Deixa os filhos Diego, 
Rodrigo, Aline, João e Ana Paula. 
Seu corpo foi velado na capela 02 
do Cemitério Ecumênico Parque 
das Araucárias e o sepultamento 
dia 05/01/2020 no Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias.

EXTRATO DE EDITAL
EXTRATO DO EDITAL 01/2020, 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 >Publica-
ções Legais > Contratos Temporários - DGP), o Edital nº 01/2020, referente ao processo 
seletivo simplificado para a função pública de Motorista, que publica o resultado do sorteio 
público e homologa a classificação final.

Canela,10 de janeiro de 2020
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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> Edital de Casamento nº 6263 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: ANTÔNIO TADEU VARGAS PADILHA, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Cambará do 
Sul, marceneiro, viúvo, domiciliado e residente na Rua 
Ernildo Waldolino Jacks, nº 231, Bairro São Luiz, nesta 
Cidade e LIZABEL DE MOURA PEREIRA, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de São Francisco de Paula, 
cuidadora de idosos, solteira, domiciliada e residente 
na Rua Ernildo Waldolino Jacks, nº 231, Bairro São Luiz, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 06 de Janeiro de 2020.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora

É importante dar atenção extra aos 
assuntos de trabalho. Não desanime 
frente aos desafios, mas também 
não perca tempo demais em busca 
daquilo que você já sabe que não 
vai funcionar. Não é hora de deixar 
a teimosia dominar. 

Você pode sentir tudo mais intenso 
esses dias, e perceber que as mu-
danças serão mesmo necessárias. É 
uma boa semana para fazer conta-
tos profissionais e dar novos passos 
rumo ao seu futuro. A semana é boa 
para estudos e viagens e também 
para planejar melhor o seu futuro. 
Busque aquilo que faz bem a você.

Seja firme em suas decisões. E
só prometa aquilo que tem certeza 
que vai fazer. É hora de planejar 
mudanças, com sensatez e
mantendo em sua vida somente 
o que de fato faz sentido ou traz 
algum benefício pra você.

Suas emoções estão mesmo à flor
da pele, e você sem dúvida sentirá 
tudo com muito mais intensidade. 
É importante se conectar com o que 
está sentindo, mas sem sofrer mais 
do que o necessário. Seja sensato e 
maduro ao lidar com as pessoas. Você 
pode se sentir cobrado. Fique firme.

Semana super importante no tra-
balho. Um novo ciclo pode começar 
nesse momento, trazendo grandes 
desafios e responsabilidades que, 
com o tempo, podem trazer ótimos 
resultados. Dias bons para resolver 
pendências.

É hora de rever suas metas. Re-
veja também seus valores e tudo 
mais que está fazendo na vida. É 
um momento importante e você 
tem a chance de construir novos 
caminhos que podem trazer mais 
resultados. É um ótimo momento 
para estar com seus amigos.

Talvez sua família precise de mais 
atenção. Mas lembre-se que seguir 
seu próprio caminho também é fun-
damental e os assuntos de trabalho 
podem ganhar mais intensidade 
também. Podem ser dias de mais 
visibilidade e sucesso e sua carreira 
também precisa de dedicação.

Observa mais, escute mais. Fale 
quando tiver certeza, mas sabendo 
de que será super cobrado depois 
para fazer tudo que está prome-
tendo. São bons dias para viajar ou 
estudar ou sair da rotina de alguma 
maneira. É preciso organização e 
para manter o cronograma.

Cuide melhor das suas finanças. 
Esse, que será um dos temas do seu 
ano, pode surgir agora com certa 
intensidade. Uma semana intensa, 
mas ótima para planejar e até mes-
mo para fazer algumas mudanças 
em sua vida.

Você pode se sentir muito mais 
sensível. Tem muita coisa acon-
tecendo com você e é importante 
avaliar o que fazer diante de cada 
situação. Pense melhor sobre como 
tem conduzido suas relações, e não 
tenha medo de abrir seu coração e 
também de pedir ajuda.

Você pode seguir com vontade de 
olhar mais para dentro. São bons 
dias para cuidar melhor de si mes-
mo. Da saúde física, à saúde emocio-
nal, é importante se cuidar e olhar 
com atenção a tudo que tem senti-
do. Vale repensar hábitos para que 
você se sintabem consigo mesmo.

Um ótimo momento para repensar 
suas companhias. Se está junto, é pra 
ser pra valer e por isso as relações 
tem que valer muito a pena. São 
ótimos dias para ousar e buscar no-
vidades em sua vida. Pense grande e  
trabalhe com afinco para fazer com 
que seus projetos possam acontecer.

HORÓSCOPO DA FOLHA

> Edital de Casamento nº 6264 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: BIANCA DE AZEVEDO CARNEIRO, nat-
ural deste Estado, nascida na Cidade de Porto Alegre, 
jornalista, divorciada, domiciliada e residente na Rua 
Felisberto Soares, nº 54, Apto. 306, nesta Cidade e CAR-
OLINA PARMEGIANI RODRIGUES, natural deste Esta-
do, nascida na Cidade de Gramado, produtora de even-
tos, solteira, domiciliada e residente na Rua Felisberto 
Soares, nº 54, Apto. 306, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 07 de Janeiro de 2020.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora

Nome: Jairine Spier Gaberlon.
Idade: 22 anos.
Filiação: Josiane Spier Gaberlon e Jairo Lisboa 
Gaberlon.
Formação: Massoterapeuta e graduanda
em estética.
Trabalho: Clínica Ser Mais Centro
Multiprofissional.
Fato marcante em sua vida: Minhas conquistas, 
pois sei que foram graças a meu esforço.
O que te deixa sem jeito: Elogios.
Uma alegria: Minha profissão.
Uma decepção: Falsidade.
Ponto forte: Independência.
Ponto fraco: Querer ter tudo sob controle.
Cor preferida: Preto.
Prato preferido: Pizza.
Bebida: Coca-cola.
Esporte: Musculação.
Hobby: Olhar série. 
Programa de TV: Netflix.
Que fazer no domingo: curtir e descansar.
Animal de estimação: Cachorro Becca.
Um filme: Harry Potter. <3
Uma música: Sertanejo, sempre. (Risos)
Um livro: “Minha vida fora de série”
Paula Pimenta.
Um defeito: ciumenta.
Uma qualidade: determinada.
Uma saudade: infância.
Um sonho de criança: quando criança, meu
sonho era ser professora.
O que mais admira numa pessoa: Pessoas
extrovertidas.
O que mais detesta numa pessoa: Gente que te 
puxa para baixo.
O que tu mudaria em Canela: Canela está
mudando cada vez mais, o que me deixa
muito feliz, então a ideia é ficar ainda melhor. 
 
TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Sem perspectiva de melhoras.
Educação: Processo de aprendizagem,
conhecimento e interação de pessoas.
Religião: Crenças e filosofias diferentes.
Amor: Um sentimento que transborda.
Família: Minha base, meu pilar.
Amizade: Poucas, porém verdadeiras.
Casamento: Amor, união, confiança, respeito, 
companheirismo.
 
*UM RECADO: Se ame, se cuide, cuide do seu
corpo! Da sua saúde mental. Seu corpo é sua
casa, se queira bem!

Jairine
Spier Gaberlon

PAPO
SIMPLES

> Edital de Casamento nº 6261 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: SILVANO DIAS DA ROSA, natural deste 
Estado, nascido nesta Cidade, empresário, solteiro, do-
miciliado e residente na Rua Constantino Fernandes 
Raymundo, nº 39, Centro, nesta Cidade e QUELI LU-
SIANI MES, natural deste Estado, nascida na Cidade 
de Tenente Portela, empresária, solteira, domiciliada e 
residente na Rua Constantino Fernandes Raymundo, nº 
39, Centro, nesta Cidade. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

Canela, 03 de Janeiro de 2020.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

> Edital de Casamento nº 6262 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: RAMON CAVALLIN CARVALHO, natural 
deste Estado, nascido na Cidade de Igrejinha, estudante, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Londres, nº 
138, apto 402, Bairro Eugênio Ferreira, nesta Cidade e 
MILENA SCHNEIDER BOCH, natural deste Estado, 
nascida na Cidade de Gramado, estudante, solteira, do-
miciliada e residente na Rua Londres, nº 138, apto 402, 
Bairro Eugênio Ferreira, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 06 de Janeiro de 2020.
Eva Catharina Lampert da Silva - Registradora
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MERCADO A VENDA 
(COMPLETO). Pronto 
para trabalhar no Bairro 
Leodoro de Azevedo. 
Interessados entrar em
contato pelo Whatsapp: 
(54) 99927.0343.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

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

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

ALUGO Casa no centro. 
Fone: 54 99979.2050

Ar Condicionado
Fugitsu 24.000 
Btus Inverter,
usado, revisado,
ótimo estado,
pronto para instalar.
R$ 3.000,00.
Interessado chamar 
54-99665-1574.

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

• COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO
DE TALÃO DE NOTAS FISCAIS •

LIDIMAR PEROTTO DA SILVA, CPF 685.193.890-15, 
comunica a perda de talões de notas fiscais de pres-
tação de serviço de número 001 à 200 segundo PRO-
TOCOLO DE REGISTRO DE PERDA n° 2020 0106 
6061 344. Comunicante localizado na Rua Gabriel de 
Souza, 785 - DISTRITO INDUSTRIAL, CANELA - RS, 
95680-000.

Canela, 10 de JANEIRO de 2020.

> Edital de Casamento nº 6265 <

Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Regis-
tro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: JULIANO GARDEL DE MOURA DIAS, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, auxiliar de 
lavanderia, divorciado, domiciliado e residente na Rua 
Bernardino Timóteo da Fonseca, nº 766, Bairro Vila 
Boeira, nesta Cidade e FERNANDA PAIM FERREIRA, 
natural deste Estado, nascida na Cidade de Bom Jesus, 
camareira, solteira, domiciliada e residente na Rua Ber-
nardino Timóteo da Fonseca, nº 766, Bairro Vila Boeira, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 08 de Janeiro de 2020.
Eva Catharina Lampert da Silva

Registradora

• 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.

• 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.
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1. SÚMULA DOS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2019

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de DEZEMBRO/2019: CONTRATO NÚMERO 288/2019- CRVR – COMPANHIA 
RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SA, CNPJ 03.505.185/0003-46. Dispensa Art. 24 IV. Objeto- contratação do serviço disposição final ambientalmente adequada dos resíduos 
(rejeitos) gerados a partir do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos coletados no município de Canela. Valor- R$ 106,40 (cento e seis reais e quarenta centavos) por tonelada efetivamente recebida 
na unidade de disposição final. Vigência – 02 de Março de 2020.Assinatura –03 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 289/2019–  SERRA E MAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 
sob número 00.103.780/0001-03. Dispensa Art. 24 IV. Objeto- Contratação dos serviços de empresa especializada para execução da coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos recicláveis (Lote 1), 
orgânicos compostáveis e rejeitáveis (Lote 2), especiais (Lote 3) e verdes (Lote 4) gerados no município de Canela e disponibilização de 100 contêineres (Lote 5); com serviços, pessoal e equipamentos 
para separação, triagem e comercialização dos seletivos recicláveis e do processamento dos orgânicos através de compostagem ou método compatível e transbordo dos rejeitos, ampliando-se 
progressivamente o percentual direcionado para a reciclagem e reduzindo os quantitativos remetidos para aterro; bem como, do serviço de transporte com recipientes estanques para disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos gerados a partir dos procedimentos coleta e processamento dos resíduos sólidos provenientes do serviço de limpeza pública do município de Canela .Valor- R$ 
375.650,01 (trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e um centavo).Vigência – 02 de Março de 2020.Assinatura –03 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 290/2019 – B & 
B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 28.080.732/0001-58. Tomada de Preços 16/2019.Objeto- Contratação de empresa, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇOS 
UNITÁRIOS, para execução e implantação de ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS Tipo A e Tipo B. Valor- R$ 100.565,47 (cem mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).Vigência 
– 03 de Dezembro de 2019.Assinatura –01 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 291/2019 – RPJ FISIOTERAPIA LTDA – ME, CNPJ sob número 06.321.775/0002-26. Credenciamento 03/2019.
Objeto- Contratação para prestação de serviços ambulatórias de fisioterapia, de acordo com os valores praticados na tabela SUS, acrescida de 100% (cem por cento), observados os seguintes limites 
mensais. Valor- Conforme tabela. Vigência – 03 de Dezembro de 2020.Assinatura –04  de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 292/2019 –  SANTOS & MARTINOTTO, CNPJ 05.765.408/0001-78. 
Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto- Contratação de três apresentações ao vivo do espetáculo natalino “CHRISTMAS IN CONCERT”, para o evento 32º Sonho de Natal Canela 2019.Valor- R$ 199.000,00 
(cento e noventa e nove mil reais).Vigência – 22 de Janeiro de 2020.Assinatura –06 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 293/2019– INCORPORADORA NOVA ALTERNATIVA LTDA., CNPJ 
94.401.395/0001-88. Concorrência Pública 11/2019.Objeto- Concessão Real de Uso, por tempo determinado, DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CANELA, local denominado “Parque 
do Pinheiro Grosso”, localizado na RS 466, nº 1701, Km 5,5, Bairro Caracol, Canela/RS, com área total de 125.773.07 m², conforme descrito e registrado na matrícula nº 20.501 do Registro de Imóveis da 
Comarca de Canela e criado através da Lei Municipal n.º 1.374, de 17 de abril de 1995 e suas alterações posteriores. Vigência – 08 de Dezembro de 2044.Assinatura –09 de Dezembro de 2019.
CONTRATO NÚMERO 294/2019– FRASSETO & RIZZON LTDA ME, CNPJ 17.061.906/0001-19. Pregão Presencial 43/2019.Objeto-Contratação de empresa especializada para realização de 250 
(duzentos e cinquenta) pontos elétricos na Secretaria de Saúde, endereço Rua João Pessoa, 622-  Centro em Canela/RS. Valor- R$ 6.100,00 (seis mil e cem reais). Vigência – 07 de Fevereiro de 2020.
Assinatura –09 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 295/2019–  PAYPAG SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, CNPJ 32.557.448/0001-05. Credenciamento 07/2019.Objeto- 
Credenciamento de empresas e/ou operadoras que forneçam mecanismos e ferramentas para auxiliar no serviço de arrecadação por meio de pagamentos com cartões de crédito. Valor-O MUNICÍPIO 
não efetuará qualquer pagamento à CREDENCIADA, pois a mesma será remunerada através da taxa e/ou juros aplicados na transação de pagamentos e parcelamentos dos cartões de crédito, tratando-
se de contrato SEM ÔNUS PARA O MUNICÍPIO. Vigência – 10 de Dezembro de 2020.Assinatura –11 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 296/2019– CARLA REIS MEI, CNPJ 15.241.535/0001-
21. Inexigibilidade Art. 25 III.Objeto- contratação de 24 (vinte e quatro)) apresentações da peça teatral “A Mágica Noite do Pijama” para proporcionar, através da arte, alegria e diversão para os alunos da 
rede municipal. Valor- R$ 21.580,00  (vinte e um mil, quinhentos e oitenta reais). Vigência – 30 de Dezembro de 2019.Assinatura –12 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 297/2019 –  IMPACTO 
VENTO NORTE PRODUÇÕES TÉCNICAS LTDA, CNPJ 08.519.719/0001-45. Pregão Presencial 68/2019.Objeto- Contratação dos serviços de pré-produção, produção e pós-produção para o show do 
cantor Daniel, dia 28.12.2019, para o 75° Aniversário de Emancipação Politica de Canela. Valor- R$ 84.400,00 (oitenta e quatro mil, quatrocentos reais).Vigência – 28 de Janeiro de 2020.Assinatura –16 
de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 298/2019–  BANCO DO BRASIL SA, CNPJ 00.000.000/0001-91. Chamamento Público 06/2019.Objeto- Credenciamento de instituições financeiras para 
prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais, através de DAM – Documento de Arrecadação Municipal, em padrão FEBRABAN, por intermédio de 
suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. Valor- R$ 2,10 (dois reais e dez centavos), por recebimento de DAM. Vigência – 01 de Janeiro de 2021.Assinatura 
–16 de Dezembro de 2019CONTRATO NÚMERO 299/2019– OWS CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ 23.872.730/0001-88. Dispensa Art. 24 I. Objeto- Reforma na EMEI Ítala Reis para adequação de 
prédio para melhor atendimento as crianças inscritas na lista de espera. Valor- R$ 32.794,14 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatorze centavos).Vigência – 16 de Fevereiro de 
2020.Assinatura –16 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 300/2019 –  CARLA REIS ME, CNPJ 15.241.535/0001-21. Inexigibilidade Art. 25III.Objeto- contratação de três apresentações ao vivo 
do espetáculo natalino “Auto de Natal”, para o evento 32º Sonho de Natal Canela 2019.Valor- R$ 64.900,00 (sessenta e quatro mil e novecentos reais).Vigência – 12 de Janeiro de 2020.Assinatura –17 
de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 301/2019– C&P PRODUÇÕES, EVENTOS E CENOGRAFIAS, CNPJ 34.979.030/0001-03. Dispensa Art. 24 II. Objeto-  Locação de trem e vagões 
personalizados para promoção e propagação das marcas dos patrocinadores do 32º Sonho de Natal Canela 2019.Valor -R$ 16.995,00 (dezesseis mil, novecentos e noventa e cinco reais).Vigência – 12 
de Janeiro de 2020.Assinatura –20 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 302/2019 –ITAÚ UNIBANCO S.A, CNPJ 60.701.190/0001-04. Chamamento público 06/2019.Objeto- credenciamento 
de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais, através de DAM – Documento de Arrecadação Municipal, em padrão 
FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. Valor- R$ 2,10 (dois reais e dez centavos), por recebimento de DAM. Vigência – 31 
de Dezembro de 2020.Assinatura –23 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 303/2019– GREEN LAB ANÁLISES QUÍMICAS E TOXICOLÓGICAS LTDA, CNPJ 00.230.751/0001-02. Dispensa 
Art. 24 II.Objeto-  Realização das análises das águas do sistema de barragens Salto, através de 04 amostras de água do recurso hídrico natural. Valor- R$ 10.401,40 (dez mil quatrocentos e um reais e 
quarenta centavos).Vigência – 31 de Dezembro de 2019.Assinatura –23 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 304/2019– JOSIANE DE MORAES KLEMANN 01161275037, CNPJ 
29.059.065/0001-94. Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto-  Contratação do Show Musical da “Banda Show Brasil”, no 32° Sonho de Natal Canela e Réveillon 2019/2020.Valor- R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Vigência – 04 de Fevereiro de 2020.Assinatura –27 de Dezembro de 2019. CONTRATO NÚMERO 306/2019– ENCOPAV ENGENHARIA LTDA, CNPJ 00.061.493/0001-70. Concorrência Pública 
12/2019.Objeto- Contratação de empresa para execução de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização, da Estrada Caracol Ferradura, com fornecimento de materiais e mão de obra. Valor- R$ 
6.425.373,42 (seis milhões, quatrocentose vinte e cinco mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e dois centavos)Vigência – 08  (oito) meses a contar do Termo de Início da Obra. Assinatura –27 
de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 307/2019A. G. VIEIRA & CIA LTDA ME, CNPJ 13.790.354/0001-29. Credenciamento 03/2019.Objeto- Contratação para prestação de serviços ambulatórias 
de fisioterapia, de acordo com os valores praticados a tabela SUS, acrescida de 100% (cem por cento), observados os seguintes limites mensais. Valor- Conforme tabela. Vigência – 06 de Janeiro de 
2021.Assinatura –30 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 308/2019– SILVIA CARINA FERREIRA ME, CNPJ 28.110.514/0001-19. Credenciamento 03/2019.Objeto- Contratação para prestação 
de serviços ambulatórias de fisioterapia, de acordo com os valores praticados a tabela SUS, acrescida de 100% (cem por cento), observados os seguintes limites mensais. Valor- Conforme tabela. 
Vigência – 06 de Janeiro de 2021.Assinatura –30 de Dezembro de 2019.CONTRATO NÚMERO 309/2019– TATIANA MARLOWE CUNHA BRUNINI, CNPJ 34.638.397./0001-63. Credenciamento 
01/2019.Objeto- Contratação de profissionais especializados, para prestarem serviços de saúde, visando o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Valor- R$ 55,00 (cinquenta e 
cinco reais).Vigência – 06 de Janeiro de 2021.Assinatura –30 de Dezembro de 2019. CONTRATO NÚMERO 310/2019 – BRACATINGA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 11.496.606/0001-86, Dispensa 
de Licitação, art. 24, X. Objeto – Locação de imóvel localizado à Rua Santa Terezinha, número 549 B, bairro Santa Terezinha, em Canela, destinado à manutenção e funcionamento das atividades do 
Departamento de Limpeza Urbana, da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura. Valor – R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) mensais. Vigência – 30 de dezembro de 2020. 
Assinatura – 30 de dezembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 147/2019 – SAN MARTINI FERREIRA, DAP SDW 0016732430612704181020, Chamada Pública 01/2019. Objeto 
– Fica incluído na aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, o seguinte quantitativo, conforme segue: Suco de uva integral: 473 litros. 
Assinatura – 02 de dezembro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 266/2018 – PROCIDADES CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO URBANO SOCIEDADE SIMPLES, CNPJ 
07.396.817/0001-70, Tomada de Preços 11/2018. Vigência – 05 de maio de 2020. Assinatura – 02 de dezembro de 2019. QUINTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 057/2016 – SANVITRON 
CONTROLE E AUTOMAÇÃO LTDA., CNPJ 01.624.853/0001-67, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, I. Valor – R$ 78,01 (setenta e oito reais e um centavo), pelo suporte técnico mensal de cada relógio 
ponto instalado. Vigência – 01 de junho de 2020. Assinatura – 02 de dezembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 215/2019 –  VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ 17.856.392/0001-98, Pregão Presencial 06/2019. Objeto - O presente Aditivo tem por objeto a contratação de mão de obra para retirada e assentamento de 120m² 
(cento e vinte metros quadrados) de paralelepípedo na sede da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. Valor - R$ 3.588,00 (três mil, quinhentos e oitenta e oito reais). Assinatura – 04 de 
dezembro de 2019. SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 153/2018 – TERRAVALE DRENAGENS LTDA – ME, CNPJ 07.131.384/0001-20, Tomada de Preços 03/2018. Objeto – Fica concedido 
o reequilíbrio financeiro a Cláusula Primeira – Do Objeto do referido Contrato, os serviços especificados nas planilhas que fazem parte do presente processo. Valor – Aditivado R$ 23.571,08 (vinte e três 
mil, quinhentos e setenta e um reais e oito centavos). Vigência – 28 de dezembro de 2019. Assinatura – 05 de dezembro de 2019. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 170/2018 – ADEPCS 
– ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E SOCIAIS, CNPJ 08.763.582/0001-70, Chamamento Público 07/2018. Objeto – É concedido o reajuste, 
conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020, a contar de 06 de janeiro de 2019. Valor – R$ 87.156,58 (oitenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) mensais. 
Assinatura – 06 de dezembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 209/2019 – RAMIL E UMA PRODUÇÕES LTDA, CNPJ 06.143.436/0001-16, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, 
III. Objeto – O presente aditivo tem por objeto a alteração de Cláusulas do Contrato 209/2019, conforme especificadas a seguir: Alteração da Cláusula 2.1.2; Alteração da cláusula 3.1; Alteração da cláusula 
4.1; Alteração da cláusula 12.1. Assinatura – 11 de dezembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 122/2019 – FRASSETO & RIZZON LTDA ME, CNPJ 17.061.906/0001-19, Pregão 
Presencial 13/2019. Vigência – 29 de maio de 2020. Assinatura – 16 de dezembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 005/2018 – GEOPROCSUL ENGENHARIA E 
GEOPROCESSAMENTO LTDA EPP, CNPJ 18.827.594/0001-74, Concorrência Pública 01/2017. Vigência – 31 de maio de 2020. Assinatura – 16 de dezembro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO 
CONTRATO NÚMERO 106/2019 – MÉTRICA GEOENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS EIRELI, CNPJ 05.594.264/0001-34, Pregão Eletrônico 06/2019. Objeto – Fica incluído da Cláusula 
Primeira – Do Objeto do referido Contrato, os serviços especificados na planilha que faz parte do presente processo.Valor – R$ 32.593,94 (trinta e dois mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e 
quatro centavos). Vigência – 28 de fevereiro de 2020. Assinatura – 18 de dezembro de 2019. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 131/2018 – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON 
LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04, Concorrência Pública 04/2018. Vigência – 09 de março de 2020. Assinatura – 20 de dezembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 211/2019 – 
HALDER DA SILVA RAMOS-ME, CNPJ 12.111.095/0001-08, Pregão Presencial nº 36/2019. OBJETO – Contratação dos serviços de Assessoria de Imprensa Municipal para a cobertura do Aniversário de 
Canela e do Réveillon que ocorrem dentro do período do 32° Sonho de Natal Canela 2019. Valor – R$8.290,00 (oito mil, duzentos e noventa reais). Assinatura – 20 de dezembro de 2019. PRIMEIRO 
ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 220/2019 – TRANSVACCARI TRANSPORTE LTDA, CNPJ 07.375.620/0001-54, Concorrência Pública 08/2019. Vigência – 31 de julho de 2020. Assinatura – 20 de 
dezembro de 2019. SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 122/2018 – GOMES E FERREIRA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 23.025.558/0001-27, Tomada de Preços 02/2018. Objeto – Fica incluído 
da Cláusula Primeira – Do Objeto do referido Contrato, os serviços especificados nas planilhas que fazem parte do presente processo. Valor – Aditivado R$ 19.120,07 (dezenove mil, cento e vinte reais e 
sete centavos). Prazo – 17 de janeiro de 2019. Assinatura – 20 de dezembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 248/2019 – T. M. CAMARGO VARELA E CIA LTDA, CNPJ 
11.750.649/0001-46, Pregão Presencial 57/2019. Objeto – O presente Aditivo tem por objeto a inclusão de postos de segurança e limpeza junto a Praça da Matriz, Praça João Corrêa, Centro de Feiras e 
Câmara Municipal de Vereadores, para a 32ª Edição do Sonho de Natal Canela 2019. Valor – R$ 24.330,60 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta reais e sessenta centavos). Assinatura – 27 de dezembro 
de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 249/2019 – ALL TIME MUSIC HALL LTDA-EPP, CNPJ 03.763.736/0001-00, Pregão Presencial 52/2019. Objeto – O presente Aditivo tem por 
objeto a realização do espetáculo ‘Chegada do Papai Noel’ da 32ª Edição do Sonho de Natal Canela 2019, o qual ocorreria no dia 22 de novembro e foi transferido para o dia 24 de novembro em virtude 
das condições climáticas. Valor – R$ 99.680,00 (noventa e nove mil, seiscentos e oitenta reais). Assinatura – 27 de dezembro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 250/2019 – ALL 
TIME MUSIC HALL LTDA-EPP, CNPJ 03.763.736/0001-00, Pregão Presencial 53/2019. Objeto – O presente Aditivo tem por objeto a inclusão do espetáculo “Projeto Vida Mágica Florybal” na programação
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da 32ª Edição do Sonho de Natal Canela 2019 e instalação de gradis de contenção para a rua 
Borges de Medeiros e avenida Júlio de Castilhos para isolamento dos carros alegóricos na largada 
e na dispersão do Desfi le de Natal. Valor – R$ 16.730,00 (dezesseis mil, setecentos e trinta 
reais). Assinatura – 27 de dezembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
316/2018–  IRMÃOS RODRIGUES LTDA, CNPJ 21.286910/0001-52, Pregão Presencial 72/2018. 
Vigência – 19 de dezembro de 2020. Valor – R$ 1.840,36 (hum mil, oitocentos e quarenta reais e 
trinta e seis centavos) pela locação de veículo básico com condutor habilitado mais o valor de R$ 
3,07 (três reais e sete centavos) por km rodado. Assinatura – 27 de dezembro de 2019. TERCEIRO 
ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 214/2017 – DIAGNÓSTICA ANÁLISES CLÍNICAS E 
ANATOMIA PATOLÓGICA S/S EPP, CNPJ 06.305.638/0006-21, Inexigibilidade de Licitação, art. 
25, caput. Prazo – 07 de dezembro de 2020. Assinatura – 27 de dezembro de 2019. QUARTO 
ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 241/2018 – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON 
LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04, Concorrência Pública 07/2018. Valor – R$ 162.034,66 (cento 
e sessenta e dois mil e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos). Prazo – 25 de julho de 
2020. Assinatura – 27 de dezembro de 2019. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
225/2017 – PROHEALTH LTDA – ME, CNPJ 12.334.997/0001-03, Pregão Presencial 66/2017. 
Valor – R$ 123,21 (cento e vinte e três reais e vinte e um centavos) por hora de Clínico Geral ou 
Geral Comunitário; R$115,52 (cento e quinze reais e cinquenta e dois centavos) por hora para 
especialidades médicas. Prazo – 13 de dezembro de 2020. Assinatura – 27 de dezembro de 
2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 274/2019 – ATMOS FERA PRODUÇÕES 
CULTURAIS E AUDIOVISUAIS LTDA, CNPJ 13.706.149/0001-32, Inexigibilidade de Licitação, 
art. 25, III. Objeto – Inclusão de 01 (uma) apresentação da ORQUESTRA ATMOS FERA na 32ª 
Edição do Sonho de Natal Canela 2019, no dia 24 de novembro de 2019 às 20 horas em frente 
a Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Valor – R$21.400,00 (vinte e um mil e quatrocentos reais). 
Assinatura – 27 de dezembro de 2019. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 278/2019 
– BAZAR BAHIA LTDA, CNPJ 94.307.154/0001-74, Pregão Presencial 65/2019. Objeto – O 
presente Aditivo tem por objeto o aumento no tempo do show pirotécnico  contratado para o show 
do cantor Daniel, em comemoração ao aniversário da Cidade e para o show de Réveillon. Valor 
– R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Assinatura – 30 de dezembro de 2019. DÉCIMO PRIMEIRO 
ADITIVO AO CONTRATO 129/2016 – HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA, CNPJ  
88.210.794/0001-69, Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput. Objeto – O presente Aditivo tem 
por objeto repactuar o Contrato, com base nos Decretos Municipais 8.335, de 23 de Abril de 2019, 
onde Declara Estado de Calamidade Pública no setor Hospitalar do Sistema Único de Saúde do 
Município de Canela e Decreto 8.518, de 24 de Outubro de 2019, que prorroga a vigência do 
Decreto 8.335/2019, e o Documento Descritivo, com base na Portaria de Consolidação nº 02 de 
28 de Julho de 2017, Anexo 2 do Anexo XXIV. Vigência - 28 de dezembro de 2020. Assinatura 
– 27 de dezembro de 2019. 

Canela, 10 de janeiro de 2020.

Luciano do Nascimento de Melo
Sec. Mun. de Governança, Planejamento e Gestão

Pedro Augusto Machado Schutz
Diretor do Depto de Suprimentos

HIDROMINERADORA
PASSO DO LOURO
11.427.238/0001-14

Torna público que requereu 
à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Trânsito e 
Urbanismo de Canela a Re-
novação/Regularização de 
Licença de Operação, para 
a atividade de Engarrafa-
mento de Bebidas, inclusive 
Engarrafamento e Gaseifi -
cação de Água Mineral, com 
ou sem Extração Mineral, 
que opera na Estrada Passo 
do Louro, nº 1.000, Canas-
tra, Canela/RS. Não foi de-
terminado estudo de impac-
to ambiental.

Centenas de jovens em Canela 
para a 14ª Copa Tricolor

Canela receberá 
984 jovens futebolistas 
para a 14ª Copa Trico-
lor, cuja abertura acon-
tecerá neste domingo 
(12), às 20h30, no giná-
sio do Sesi.

A competição é 
gratuita e aberta à co-
munidade. Organizada 
pela Liga Sulicampe em 
parceria com a Escola 
de Futebol do Grêmio 
Foot-Ball Porto Ale-
grense, acontecerá até 
o dia 17 nos campos do 
Sesi, da Celulose e do E. 
C. Serrano.

Além do Rio Gran-
de do Sul, as agremia-
ções vêm de Rondônia, 
Rio Grande do Norte, 
São Paulo, Paraná e 
Santa Catarina. Serão 
44 equipes masculi-
nas (sub-13 a sub-16) e 
oito femininas (sub-15 
e sub-17). Os atletas e 
seus coordenadores � -
carão hospedados em 

escolas municipais, 
onde poderão dispor 
de banho e alimenta-
ção.

Para a secretária
-adjunta de Educação, 
Esporte e Lazer de Ca-
nela, Ana Paula Bazzan, 
o apoio institucional 

para a competição de 
nível nacional incen-
tiva também não só a 
prática esportiva como 
também o turismo, 
pois muitos jovens es-
tarão acompanhados 
por familiares que mo-
vimentarão a economia 

local.
Conforme Orneide 

Tondin, da Liga Suli-
campe, as 12 primeiras 
edições do evento fo-
ram realizadas no CT 
Cristal, em Porto Ale-
gre, e a 13ª ocorreu na 
vizinha Três Coroas.
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ENQUANTO ISSO NO RODEIO DE CANELA...

O cavalo
sempre
vence...

ENQUANTO ISSO NO RODEIO DE CANELA... O nome
dele é

boleto!
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São Chico pode
ter novo presídio no

Passo do Inferno
Um projeto muito 

debatido na época em 
que Yeda Crusius estava 
a frente do Governo do 
Estado volta a ganhar 
força na Região das 
Hortênsias: a constru-
ção de um presídio na 
localidade de Passo do 
Inferno, em São Fran-
cisco de Paula.

O projeto prevê 600 
vagas, que seriam ocu-
pados por detentos da 
região. A construção 

seria modulada, assim a 
obra estaria pronta em 
alguns meses.

Essa possibilidade 
desafogaria o presídio 
de Canela e abriria va-
gas para Gramado.

Porém, o projeto 
encontra resistência 
junto à comunidade de 
São Francisco de Paula, 
talvez por isso o assun-
to esteja sendo tratado 
a bocas pequenas, até 
agora.

Polícia não pode mais divulgar fotos,
vídeos, iniciais e nome de presos

Nesta semana, a 
imprensa regional re-
cebeu oficialmente a 
informação de que a 
Polícia Civil não irá 
mais divulgar fotos ou 
vídeos de presos e de-
tentos/detidos, bem 
como nome ou ini-
ciais.

Nem mesmo as fo-
tos de costas poderão 
ser mais divulgadas.

A orientação se dá 
pela entrada em vigor 
da Lei de Abuso de 

Autoridade, que diz o 
seguinte: Constranger 
o preso ou o detento, 
mediante violência, 
grave ameaça ou redu-
ção de sua capacidade 
de resistência, a exi-
bir-se ou ter seu corpo 
ou parte dele exibido 
à curiosidade pública 
(Art. 13, I). Pena – de-
tenção, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos, e multa, 
sem prejuízo da pena 
cominada à violência.

Tal lei é um ab-

surdo e poderia ser 
até chamada de Lei da 
Impunidade, dado a 
sua abrangência que 
visa reduzir o poder 
de ação das polícias, 
ministério público e 
judiciário.

Em vez de nossos 
políticos atenderem 
os anseios da popu-
lação e endurecer as 
leis, eles amolecem, 
com o intuito de auto-
proteção, não impor-
tando se tais atitudes 

acabem contribuindo, 
ainda mais, com a im-
punidade neste país.

A Folha de Canela 
compreende e se so-
lidariza com Ministé-
rio Público, Policias e 
Judiciário e reafirma 
seu compromisso de 
trazer as notícias cada 
vez mais completas e, 
sempre, dentro do que 
a lei estabelece, vai 
procurar trazer ima-
gens e informações 
para seus leitores.

Constantino: chapa pura é a última opção
Na manhã desta 

quarta (8), durante en-
trevista coletiva à im-
prensa, com a prestação 
de contas da Adminis-
tração Municipal do 
exercício de 2019, o pre-
feito de Canela, Cons-
tantino Orsolin (MDB), 
a¤ rmou que “uma can-
didatura com chapa 
pura é a última opção”.

Durante o ¤ nal do 

ano passado, militan-
tes do MDB canelense 
¤ zeram ganhar força a 
hipótese de uma candi-
datura com chapa pura, 
ou seja, candidatos a 
prefeito e vice do mes-
mo partido. Apesar de 
considerar justo o pleito 
do partido, Orsolin ga-
rante que esta é mesma 
a última opção, estando 
até mesmo a possibili-

dade de uma troca de 
partido a frente.

Claro que Cons-
tantino não vai, nem 
pretende, sair do MDB, 
o que ele disse é que, 
na sua visão, o grande 
projeto para o desen-
volvimento da cidade é 
a “paci¤ cação política”, 
expressão que o prefei-
to utiliza para denomi-
nar o envolvimento e 

participação de todos 
os partidos na Adminis-
tração Municipal e no 
Legislativo. Tão impor-
tante é a “paci¤ cação” 
para Constantino que 
ele a¤ rmou que para 
mantê-la poderia até 
“trocar de partido”. “Só 
eu sei o que me custou a 
‘pacifi cação’ e estou dis-
posto a fazer sacrifícios 
por ela”, disse.

Diversos secretários municipais devem
deixar o cargo em março, visando a eleição

Um fenômeno que 
vai acontecer em di-
versas cidades e esta-
dos está previsto para 
31 de março, prazo 
para quem ocupa de-
terminado cargo e pre-
tende disputar um car-
go eletivo se afastar, é 
a famosa descompati-
bilização, que prome-
te mudar a fotografia 
do primeiro e segundo 
escalão de prefeituras 
e governos do Estado, 

em Canela, não é dife-
rente.

Somente quem irá 
concorrer à releição, 
no caso do prefeito, 
vice e vereadores, não 
precisa se afastar de 
seu cargo no dia 31 de 
março. Porém, no caso 
do vice-prefeito se for 
concorrer a outro car-
go, como prefeito ou 
vereador, precisa se 
descompatibilizar.

Assim, a mudança 

de fotografia pode ser 
grande, passando pelo 
vice, secretários e sub-
secretários.

Nomes como Gil-
berto Tegner (PDT), 
Luiz Carlos da Silva, 
o Ratinho, Luciano 
Melo, Artur Pacheco, 
Andresa da Conceição 
e Vilmar Santos, to-
dos do MDB, devem se 
afastar, causando mu-
danças nas secretarias 
de Obras, Governo, Fa-

zenda, Assistência So-
cial e Saúde.

Ou seja, somente 
as secretarias de Tu-
rismo, Fazenda e Meio 
Ambiente, além da 
Procuradoria Geral do 
Município, não terão 
mudança na fotogra-
fia, aqui em Canela, ao 
que tudo indica.

Mas, e sempre há 
um más em tudo, só 
saberemos no dia 31 de 
março...

Curtas
• Andam falando por aí que Ca-

nela poderá ter uma secretária de 
saúde, e mais, que ela seria do PP.

• Constantino deixou a porta 
aberta para candidatos que não se-
jam ¤ éis a ele e ao projeto.

• O PDT deve ser o paradeiro 
de diversos candidatos que devem 
trocar de sigla em função das mu-
danças da lei eleitoral para 2020.
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Homem é preso por
tráfico de drogas e tentativa 

de suborno em Canela
Em 2019 foram 230 prisões em canela relacionadas as drogas

Na noite de sexta-
feira (03), por volta das 
21h30min, o Pelotão de 
Operações Especiais 
(POE), durante barreira 
policial na Rua Reomil-
do Domingos Weirich, 
no Bairro Saiqui, em 
Canela, abordou um 
veículo VW /Gol, pla-
cas de São Francisco de 
Paula.

O condutor, de 25 
anos, era um indivíduo 
conhecido das guarni-
ções por seus antece-
dentes, diversos furtos, 
tráfico de drogas e ho-
micídio tentado. Du-
rante revista pessoal 
foram encontrados no 
bolso esquerdo de sua 
calça dois cigarros de 
maconha e 15 pedras de 
crack. No bolso direito 
tinha dinheiro, assim 
como no console do 
veículo, totalizando R$ 
1.544,00, em notas tro-

cadas. Ainda uma faca 
com lâmina de cerca de 
10 cm, com resquícios 
de uso para corte da 
substância (crack). 

Indagado sobre a 
origem do dinheiro ele 
não soube informar. 
Logo, ofereceu todo o 
dinheiro aos policiais a 
fim de que fosse libera-
do, inclusive tal fato foi 
gravado em vídeo.

Na carona do veí-
culo ainda estava uma 
mulher de 19 anos que 
disse aos policiais mi-
litares que estava des-
locando com o homem 
para fazer um programa 
em troca de drogas. 

O autor foi preso 
em flagrante por tráfico 
de drogas e corrupção 
ativa, sendo encami-
nhado ao presídio de 
Canela.

No último ano

foram 230  prisões 
em Canela com
relação a drogas
A Brigada Militar 

realizou, em 2019, so-
mente na cidade de 

Canela, 230 prisões re-
lacionadas as drogas. 
Foram 80 prisões por 
tráfico de drogas e 150 
por posses de entorpe-
centes.
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Brigada Militar atendeu mais de 7 mil ocorrências 
em Canela e Gramado no último ano

Capitão Lemartine 
Venzo, comandante do 
policiamento da Briga-
da Militar de Gramado 
e respondendo pelo 
Comando de Canela, 
ressalta o trabalho rea-
lizado em 2019: no ano 
de 2019 foram 7.085 
ocorrências atendidas, 
sendo 3.670 pela Briga-
da Militar em Gramado, 
com 494 prisões; e 3.415 
atendidas pela BM em 
Canela, com 851 pri-
sões. Se contar os dois 
municípios foram 1.345 
prisões, foi um pequeno 
aumento nas ocorrên-

cias em relação ao ano 
de 2018, quando foram 
executadas 1.260 pri-
sões. 

Importante desta-
car o número de abor-
dagens de pessoas e 
fiscalização em veícu-
los: Em Gramado foram 
mais de 49 mil pessoas 
identificadas e quase 35 
mil veículos. Em Cane-
la foram quase 26 mil 
pessoas e 15 mil veícu-
los. Outra preocupação 
com a prevenção são 
as visitas nas escolas, 
seja com o Proerd ou 
com a patrulha escolar, 
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que ocorreram mais de 
1.800 vezes durante o 
ano que passou. 

O oficial ainda lem-
bra o incremento do 
efetivo permanente nos 

municípios e o reforço 
para os eventos. “Em 
2020 a Brigada Militar 
vai continuar traba-
lhando para prevenir os 
crimes e proteger o cida-

dão de bem”, finaliza o 
capitão Venzo.

Confira nas tabelas 
abaixo os dados de cri-
mes em 2019:

PC de Gramado prende 
dupla responsável por

furtos em veículos
Na manhã de quar-

ta-feira (08), a Polícia 
Civil de Gramado con-
tou com o apoio do re-
forço da Operação Serra 
e de Órgãos Policiais da 
3ª Delegacia de Policial 
Regional Metropolita-
na para prender a du-
pla suspeita de envol-
vimento em inúmeros 
furtos em veículo ocor-
ridos em Gramado em 
2019.

A partir das inves-
tigações realizadas, foi 
possível realizar as pri-
sões, de forma preven-
tiva, em São Leopoldo e 
Sapucaia do Sul.

Na ação de busca 
e apreensão nas resi-
dências dos suspeitos, 
foram encontrados di-
versos objetos de valor, 
sem procedência com-
provada, inclusive um 
talão de cheques que foi 
furtado em um veículo 
na cidade de Caxias do 
Sul.

Segundo as inves-
tigações, a dupla foi 
quem protagonizou o 
furto em um veículo de 

turista em Gramado, 
onde foram flagrados 
por câmeras de moni-
toramento, viralizando 
logo após.

A Polícia Civil acre-
dita que a dupla esteja 
envolvida em diversos 
furtos em veículos em 
outras regiões do esta-
do.

Os suspeitos presos 
na manhã de ontem, 
possuem inúmeros an-
tecedentes policiais, em 
especial por furto em 
veículo, com passagem 
pelo sistema prisional. 
Após os trâmites legais, 
foram recolhidos ao sis-
tema carcerário.
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