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Sol e praia.
Durante o verão, a 

radiação solar incide com 
maior intensidade na 
Terra, aumentando o ris-
co de queimadura solar e 
câncer de pele.

Por isso, devemos ter 
cuidados especiais com 
a proteção das crianças, 
especialmente na praia, 
onde ocorre a maior ex-
posição ao sol.

Orientações básicas 
para a proteção da pele 
na infância:

Durante os primeiros 
6 meses de vida, os bebês 
não devem utilizar � ltro 
solar, pois as substancias 
químicas da formulação 
podem ser absorvidas 
pela pele. Portanto, evi-
tar superexposição e usar 
roupas adequadas é da 
maior importância nessa 
faixa etária.

A partir dos seis me-
ses de vida as exposições 
solares devem ser curtas 
e em horários apropria-
dos. Queimadura solar 
em crianças abaixo de 
um ano de vida pode ser 
grave e constituir emer-
gência médica.

Ao longo de toda a 
infância a exposição so-
lar deve ser feita, sempre, 
até as 10 horas e após as 
16 horas, quando os raios 
solares são menos inten-
sos. Portanto, passeios e 
atividades ao ar livre de-
vem ser feitos no início 

da manhã ou no � nal da 
tarde.

Nas exposições so-
lares prolongadas (em 
praias, clubes e piscinas), 
além do � ltro solar, reco-
menda-se o uso de cha-
péu e roupas de algodão, 
porque eles retêm cerca 
de 90% das radiações so-
lares. A criança maior e 
adolescente deve usar 
óculos de sol a � m de 
também prevenir catara-
ta e lesão da córnea.

Orientamos a per-
manência na sombra ou 
no guarda-sol pelo maior 
tempo possível. É impor-
tante lembrar que per-
manecer na sombra ou 
sob o guarda-sol não ga-
rante proteção total, pois 
a areia e o cimento são 
superfícies re� etoras dos 
raios solares. Assim, o uso 
do � ltro continua sendo 
necessário.

Nos dias nublados 
o protetor solar também 
deve ser aplicado. Apesar 
de o sol estar encoberto, 
80% das radiações ultra-
violetas atingem a super-
fície da Terra e podem 
causar queimaduras.

Uso do fi ltro solar.
Os � ltros solares 

contêm em sua formu-
lação substâncias que 
absorvem ou bloqueiam 
as radiações ultraviole-
tas. Porém, o seu uso não 

deve ser uma desculpa 
para deixar as crianças 
expostas ao sol por tem-
po prolongado.

O produto deve ser 
adequado à pele mais 
sensível da criança. Os 
� ltros físicos são mais in-
dicados por terem menos 
substancias químicas. 
As versões com Fator de 
Proteção Solar (FPS) 15 
ou 20 podem ser usadas 
no dia a dia e o FPS 30 ou 
superior é ideal para ex-
posições ao sol mais pro-
longadas. O pediatra ou 
o dermatologista podem 
orientar qual o melhor 
tipo de � ltro solar para 
cada caso.

O � ltro tem de ser 
aplicado 20 a 30 minu-
tos antes da exposição ao 
sol, para que haja tempo 
de ser absorvido e de-
sempenhar o efeito pro-
tetor.

Importante: Filtro 
solar protege contra o 
câncer, mas só se aplicar 
direito.

Devemos aplicá-lo 
em todas as áreas expos-
tas, inclusive orelhas, 
dorso das mãos e dorso 
dos pés. E passar cuida-
dosamente ao redor dos 
olhos, evitando as pálpe-
bras inferiores e superio-
res. As crianças têm o há-
bito de esfregar os olhos 
e alguns produtos podem 
ser irritantes. Se ocorrer 

ardor ou irritação, lave os 
olhos imediatamente.

IMPORTANTE: nas 
praias, o protetor solar 
deve ser aplicado tam-
bém debaixo das roupas, 
uma vez que a radiação 
solar pode penetrar em 
alguns tipos de tecidos, 
principalmente se estive-
rem molhados. Vale sa-
lientar que camisetas de 
malha de cor branca con-
ferem pouca proteção, 
permitindo a passagem 
da radiação ultravioleta 
e, se estiverem molha-
das, praticamente não 
apresentam proteção.

Os protetores so-
lares ainda devem ser 
passados normalmente 
a cada duas horas de ex-
posição e após a imersão 
em água, sempre com a 
pele bem seca antes da 
reaplicação.

Antes da primeira 
aplicação, o � ltro solar 
precisa ser testado em 
uma pequena área da 
pele para observar se al-
guma irritação ocorre em 
24 horas. O melhor local 
para o teste é a superfície 
interna do antebraço.

Fonte: Dra. Silmara 
Cestari é dermatologista, 
professora da Universida-
de Federal de São Paulo 
e presidente do Departa-
mento de Dermatologia 
da Sociedade de Pediatria 
de São Paulo.

“Nunca mude seu jeito de ser pra satisfazer as pessoas que você gosta.
Pois quem gosta de você não te muda e sim te completa”. Wesley Araújo.

Carina
Veeck Idalino

PAPO
SIMPLES

Nome: Carina Veeck Idalino.
Idade: 38 anos.
Filiação: Manoel Carlos 
Idalino e Clair Teresinha 
Veeck Idalino.
Formação: Psicóloga - Pós
Graduanda em Neuropsi-
cologia
e Avaliação Psicológica.
Trabalho: Clinica Ser Mais 
Centro Multiprofi ssional.
Fato marcante em sua 
vida:
Minha Formatura.
O que te deixa sem jeito: 
Falar em publico.
Uma alegria: Meus Pais.
Uma decepção: A cruel-
dade
humana.
Ponto forte: Persistência.
Ponto fraco: Uma Sensibili-
dade Exacerbada.
Cor preferida: Preto e 
Amarelo.
Prato preferido: Massas.
Bebida: Café.
Esporte: Não pratico.
Hobby: Meditação e Leitura.
Programa de TV: Assistia 
muito novelas, hoje já não 
tenho mais este habito.
Que fazer no domingo: 
Relaxar, amo fi car na minha 
casa curtindo o Domingo.
Animal de estimação: 13 
Gatos e 3 Cachorros.
Um fi lme: Diario de uma 
Paixão.
Uma música: Pra Você 
Guardei o Amor (Nando 
Reis).
Um livro: Quando Nietzsche
Chorou (Irvin D Yalon).
Um defeito: Só um??? (Ri-
sos) Acho que sou teimosa, 
somos seres imperfeitos, 
mas sempre em busca de 
nos tornarmos melhores a 
cada dia.

Uma qualidade: Afetuosa,
acolhedora, paciente, 
alegre.
Uma saudade: Meu Avô 
Ernani Veeck.
Um sonho de criança: 
Cantar (risos).
O que mais admira numa 
pessoa: Honestidade, 
empatia, humildade.
O que mais detesta numa 
pessoa: Grosseria,
desrespeito, arrogância.
O que tu mudaria em
Canela: Amo a minha
cidade, mas investiria
mais em saúde pública.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: Essencial para o
desenvolvimento de um 
País,
porém a cada dia sua
credibilidade diminui.
Educação: “Quem ensina 
aprende ao ensinar. E quem 
aprende ensina ao Apren-
der”. (Paulo Freire)
Religião: Esperança e Fé.
Amor: Amor é carinho, é
verdade, é aconchego, 
sou uma eterna romântica, 
acredito que o amor impul-
siona os sonhos, traz mais 
sentido à vida.
Família: A base de tudo, 
meu porto seguro
Amizade: A família que nos
permitimos escolher
Casamento: Companhei-
rismo, respeito, amor, 
amizade

*UM RECADO:
“Seja de verdade em tudo o 
que você faz, nós somos a 
transformação que quere-
mos para o mundo, olhe 
para dentro do seu coração 
e comece por Você”.
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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

Contribuinte que não
recebeu seu IPTU deve 

retirar o carnê na Prefeitura
Os contribuintes 

que, por motivo de es-
torno ou outra situação, 
ainda não receberam o 
carnê do IPTU em sua 
residência devem reti-
rar o mesmo na Prefei-
tura de Canela.

A retirada dos car-
nês no Paço Municipal 
pode ser realizada das 
8h às 11h e das 13h às 
16h30min. Os Correios 
já encerraram o traba-
lho de entrega dos car-
nês. 

A parcela única, 
com desconto de até 
10% (pagamento à vista 
+ imóvel em dia) vence 
no próximo dia 31 de 
janeiro. Já para os con-
tribuintes que optarem 
pelo pagamento par-
celado a 1ª parcela tem 
vencimento no dia 15 
de fevereiro.

2ª VIA PELO
SITE OU E-MAIL
A 2ª via do Carnê do 

IPTU também pode ser 
impressa diretamente 
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pelo site da Prefeitura, 
na aba ‘Serviços On-Li-
ne’ - ‘Emissão de 2ª Via’. 

Outra alternativa é soli-
citar a 2ª via pelo e-mail 
iptu@canela.rs.gov.br.

Passeio de voo pela Tri Táxi
Aéreo beneficiará o HCC

Equipe da Tri e do HCC durante anúncio da promoção
A Tri Táxi Aéreo 

lançou na tarde de ter-
ça-feira (21), no Hospi-
tal de Caridade de Ca-
nela, uma ação voltada 
a moradores da cidade 
e da vizinha Grama-
do. No caso, canelen-
ses e gramadenses que 
contratarem o passeio 
Voo Cascata do Cara-
col pagarão R$ 149,90 
mediante apresentação 
de comprovante de re-
sidência. Desse valor, 
um terço será revertido 
em doações para o HCC 
(o preço normal é R$ 
249,90).

A promoção é váli-
da até 31 de março des-
te ano, e o agendamen-
to é feito pelo telefone 
(54) 9 9999.1636. Segun-
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do o gerente Leonardo 
Machado, da Tri, o HCC 
sempre conta com auxí-
lio de vários setores da 
sociedade e da iniciati-
va privada, e a empresa 
sentiu-se no compro-
misso de também cola-

borar com o único hos-
pital do município.

"É importante o 
apoio de empresas que 
podem oferecer seu pro-
duto e, ao mesmo tem-
po, colaborar e servir 
de exemplo para mais 

ações por parte da ini-
ciativa privada", diz 
o secretário de Saúde 
e interventor do HCC 
Vilmar Santos de Porto 
Alegre, onde se encon-
tra para compromissos 
de governo.
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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 anteri-
ores da UCS.
Outra opção é a realização de uma prova de 
redação, que ocorre nos dias 16 de janeiro, 30 de 
janeiro, 20 de fevereiro, 13 de março e 17 de abril 
de 2020.
Além dos bacharelados em Direito, Nutrição, 
Administração e Ciências Contábeis, a UCS 
Hortênsias oferece cursos superiores de tecno-
logia (graduação de curta duração) em Even-
tos, Gastronomia, Gestão Comercial, Gestão de 
Recursos Humanos, Hotelaria, Gestão Financeira 
e Marketing.

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

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

Curso: Gestão e Vendas no Direito
Data: 11 e 12 de fevereiro de 2019
Horário: terça e quarta, das 19h30min às 
22h30min
Inscrições até 05 de fevereiro de 2020 

Aumente sua Renda com Pratos Saborosos e de 
Fácil Execução: Saladas no Pote - Parceria UCS 
e Abrasel Hortênsias
Data: 13 de fevereiro de 2020
Horário: quinta-feira, das 19h às 22h
Inscrições até 09 de fevereiro de 2020

Projeto 'Alfabetizando nas
Férias' atende estudantes

no recesso escolar
A Prefeitura de Ca-

nela está desenvolven-
do um projeto com o 
objetivo de recuperar 
conhecimentos entre 
aqueles estudantes que 
tiveram algum tipo de 
dificuldade na apren-
dizagem durante o ano 
letivo.

Trata-se do Projeto 
'Alfabetizando nas Fé-
rias' que está ocorrendo 
em oito Escolas Muni-
cipais: Santa Terezinha, 
João Alfredo Corrêa 
Pinto, Ernesto Dornel-
les, Dante Bertoluci, 
Cônego João Marchesi, 
Bertholdo Oppitz, Se-
verino Travi e Barão do 
Rio Branco.

O secretário de 
Educação, Gilberto Teg-
ner, explica que o proje-
to envolve estudantes 
do Ensino Fundamen-

tal, dos 1º, 2º e 3º anos, 
com foco em atividades 
de leitura e escrita. Os 
atendimentos aconte-
cem nas segundas e ter-
ças-feiras, das 13h30 às 
15 horas. "Além de con-
tribuir para o crescimen-
to escolar destes jovens, 
também é uma forma de 
ocupação saudável para 
estes estudantes em um 
período em que muitos 
pais seguem trabalhan-
do", destaca Gilberto 
Tegner.

ATIVIDADES
SEGUEM ATÉ 
31 DE JANEIRO
O Projeto 'Alfabe-

tizando nas Férias' ini-
ciou no dia 6 de janeiro 
e segue até o próximo 
dia 31. Além dos ensi-
namentos em sala de 
aula, nas terças-feiras 

também são oferecidas 
atividades esportivas 
nas oito escolas enga-
jadas no projeto. "Isso 
tudo está sendo reali-
zado sem custo algum 
ao município. Estamos 
otimizando recursos, 

pois os professores que 
estão participando não 
teriam direito a férias e 
toparam mais este de-
safio em prol dos nossos 
estudantes", destaca o 
secretário Gilberto Teg-
ner.

FOTO: EDUARDO IDALINO

Prefeitura e Sebrae traçam ações 
para a capacitação de empresários
O secretário de Go-

vernança, Planejamento 
e Gestão, Luciano Melo, 
participou recentemen-
te de uma reunião com 
o analista do Sebrae/RS, 
Paulo Sérgio Wichmann, 
com o objetivo de traçar 
algumas ações a serem 
realizadas em Canela.

Durante o encontro 
Luciano e Paulo debate-
ram sobre a necessidade 
de oferecer capacitações 
aos empresários, execu-

tar ações para incentivar 
o ingresso de jovens no 
mercado de trabalho e a 
busca de parcerias para 
implantação do CIDICA 
– Centro Integrado de 
Inovação e Desenvolvi-
mento de Canela.

Na ocasião, Sérgio 
Wichmann também 
apresentou o plano de 
ação do Sebrae/RS na 
região e elogiou a vi-
são moderna de gestão 
da atual Administração 

Municipal. "Canela tem 
um grande potencial de 
crescimento na área de 
empreendedorismo", co-
mentou Sérgio.

CANELA CIDADE
EMPREENDEDORA
Já o secretário Lu-

ciano Melo destacou o 
programa Canela Cida-
de Empreendedora que 
busca criar uma matriz 
econômica para o mu-
nicípio através da tec-

nologia e inovação, fo-
mentando a economia 
local.

"Trata-se de um 
programa de desen-
volvimento econômico 
que tem a finalidade de 
atrair empreendimen-
tos, incentivar a criação 
de novos postos de tra-
balho, além de promo-
ver a integração do setor 
privado em relação ao 
público", explicou Lu-
ciano Melo.
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Paralelo Festival movimentou o fim de semana
em São Chico com shows às margens do Lago São Bernardo

A cidade de São 
Francisco de Paula foi 
palco de mais um fim de 
semana musical intenso 
com a segunda edição 
do Paralelo Festival. No 
último sábado e domin-
go (18 e 19 de janeiro), 
oito atrações do Brasil, 
Uruguai, Argentina e 
Estados Unidos movi-
mentaram as margens 
do Lago São Bernardo 
com shows que mistu-
raram diferentes gêne-
ros como jazz, música 
popular brasileira, rock 
e milonga. Durante os 
dois dias, cerca de oito 
mil pessoas conferiram 
o evento.

O festival come-
çou no sábado com 
duas atrações gaúchas: 
o grupo 50 Tons Pre-
tas, que foi responsável 
pelo show de abertura, 
e a apresentação instru-
mental dos músicos da 
Moio.

Já no domingo, 
quem deu início à ma-
ratona musical foi o 
tecladista Luciano 
Leães. Acompanha-
do pela banda The Big 
Chiefs. Quem também 
animou a galera foi a 
Trabalhos Espaciais 
Manuais. A pequena 
orquestra gaúcha colo-
cou o público para dan-

çar em um verdadeiro 
baile-show durante o 
pôr do sol. Depois, o 
guitarrista e vocalista 
norte-americano Dex 
Romweber fez sua es-
treia em solo brasileiro 
mostrando a mistura 
de rock que influenciou 
bandas como The Whi-
te Stripes. O encerra-
mento do festival ficou 
por conta de Toquinho, 
que fez o público can-
tar junto alguns dos 
maiores clássicos da 
MPB, como Tarde em 
Itapuã.

O evento ainda foi 
apresentado pelo ator 
Werner Schünemann, 

que introduziu os ar-
tistas que passaram 
pelo palco. Além dos 
shows, o festival trouxe 
diferentes espaços para 
aproveitar e descansar, 
como um mini play-
ground para as crian-
ças, foodtrucks com 
diferentes opções de 
lanches e lounges dos 
patrocinadores para 
que pessoas de todas 
as idades e estilos pu-
dessem aproveitar ao 
máximo.

Com o sucesso des-
ta edição, a próxima já 
está confirmada para 
os dias 23 e 24 de janei-
ro de 2021.
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Festival de DJ’s na Temporada de Verão de Canela
Confira a programação:
24 de janeiro (sexta-feira), 
19h às 22h
Festival de DJs: Projeto Ho-
lickers (DJ Greg Moraes e DJ 
Rodrigo Beeds). Multipalco.

25 de janeiro (sábado), 16h 
às 20h.
Festival de DJs: DJ Greg 
Moraes / DJ Alison Vieira 
/ DJ Guilherme Dinardi. 
Multipalco.

26 de janeiro (domingo), 
16h às 20h.
Festival de DJs: Trap Hills 
(Beat Sessions), Coletivo 
Rap na Pista, Coletivo Co-
nexão Desperta. Parque do 
Lago.
31 de janeiro (sexta-feira), 
19h às 22h.
Festival de Djs: Projeto Ho-
lickers (DJ Greg Moraes e DJ 
Rodrigo Beeds). Multipalco.

1° de fevereiro (sábado), 
16h às 20h.
Festival de DJs: Back to 
Back da Confraria e Beto 
Krass. Multipalco.

2 de fevereiro (domingo), 
16h às 20h.
Festival de Djs: DJ Alison 
Vieira, DJ Rafael De La 
Rosa. Multipalco.
7 de fevereiro (sexta-feira), 
19h às, 22h.
Banda Cariocas Samba 
Club Contato e DJ Guilher-
me Dinardi. Multipalco.

8 de fevereiro (sábado), 16h 
às 20h.
Eder de Castro e Grupo e DJ 
Rafael De La Rosa. Multi-
palco.

9 de fevereiro (domin-
go),16h às 20h.
Festival de DJs: Latin-Tropi-
cal Sessions
(DJ Gui Dinardi, DJs Cage & 
Rodrigo Beeds , DJ Gabriel 
Campos). Parque do Lago.

14 de fevereiro (sexta-feira), 
19h às 22h.
Projeto Holickers (DJ 
Greg Moraes e DJ Rodrigo 
Beeds). Multipalco.

15 de fevereiro (sábado), 
16h às 20h.
DJs: DJ Sauros da Serra 
(Foca, Cage) Vinyl Sessions. 
Multipalco.

16 de fevereiro (domingo), 
16h às 20h.
Festival de Djs Chills Lake: 
Dben Sound, Luna, Vita-
tron, Grão-Rahyz. Parque 
do Lago. 
7 de março (sábado), 16h às 
22h.
Festival de Djs: DJ Alison 
Vieira / DJ Guilherme 
Dinardi e DJ Rafael De La 
Rosa. Multipalco.
8 de março (domingo), 16h 
às 19h.
Dia da Mulher – DJ Michele 
Wender / Da Confraria DJ 
Sauros da Serra.

Canela é destino 
para visitantes em todas 
as estações, ainda mais 
na época mais quente 
da Serra gaúcha. O ca-
lor contrasta com tem-
peraturas mais amenas 
– típicas da Serra gaú-
cha –, o que torna um 
atrativo não só para a 
comunidade como para 
os visitantes, que po-
dem aproveitar as mais 
variadas opções do mu-
nicípio, incluindo os 
eventos.

Por isso, a Secreta-
ria Municipal de Turis-
mo e Cultura dará início 
à Temporada de Verão, 
com variada programa-
ção até 8 de março – Dia 
Internacional da Mu-
lher. As atrações serão 
divididas entre o mul-
tipalco da praça João 
Corrêa e o Parque do 
Lago Willibaldi Rinaldo 
Dieterich. O Festival de 
DJ’s dará início ao even-
to nesta sexta-feira (24).

O Festival
O Festival de DJs de 

Canela, integrante da 
Temporada de Verão 
de Canela 2020, con-
tará com 20 projetos 
artísticos locais e mais 
de 30 apresentações no 
decorrer da agenda da 
Temporada de Verão de 
Canela. O último dia, 8 
de março, antecederá o 
Dia Estadual do DJ no 

DJ Rodrigo, que tocou na virada do ano,
estará no Festival que tem início nesta sexta

FOTO: CLEITON THIELE

Rio Grande do Sul, data oficiali-
zada por meio do Projeto de Lei 
102/2013).

A programação do Festival 

foi dividida em sete temáticas, 
com encontros específicos para 
cada estilo musical que a classe 
artística de DJs de Canela.

Parque do Lago será um dos locais do Festival 
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Guerreiro Sports
oferece colônia de férias

Pesquisas afirmam que crianças 
que participam de atividades físicas, 
jogos e brincadeiras que exercitam a 
potencialidade do corpo, possuem 
maior saúde física e mental.

Pensando nisso a escola Guer-
reiro Sports está promovendo uma 
colônia de férias denominada Guer-
reiro Diversão. O projeto conta com 
atividades de esporte, cultura e lazer 
e tem como parâmetro fortalecer a 
amizade entre as crianças. Atividades 
como “ fut-tênis”, peteca, “circuito 
de futebol”, “desafio da trave”, “desa-
fio do conhecimento”, “torneio musi-

cal”, entre outras, sem deixar de lado 
é o tradicional jogo de futebol.

O projeto acontece de segunda a 
sexta e vai até o dia 31 de janeiro no 
Parque Guerreiro situado no Rancho 
Jane no município de Canela, aten-
dendo crianças de 7 a 14 anos e ocor-
re no período vespertino das 14h às 
18h.

Inscrições aberta a toda comu-
nidade, pacotes de 1,2,3 ou 5 dias 
mais informações pelo Whatsapp 
(54) 99953-9768 ou (54) 99988-2154 
ou pela página Guerreiro Sports no 
Facebook.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Nova Petrópolis espera
15 mil visitantes para a 

47ª Festa do Figo
MAIOR FESTA DO INTERIOR DO MUNICÍPIO OCORRE DIAS

1º E 2 DE FEVEREIRO NA LOCALIDADE DE LINHA BRASIL

Os preparativos para 
a 47ª Festa do Figo estão 
intensos. Nova Petrópo-
lis se prepara para rece-
ber, aproximadamen-
te, 15 mil visitantes nos 
dias 1º e 2 de fevereiro, 
na Sociedade Cultural e 
Esportiva Linha Brasil. 
O evento contará com 
uma programação espe-
cial que enaltece a fruta, 
o produtor e traz diver-
sas atrações ao público. 
A Festa do Figo 2020 tem 
entrada franca e estacio-
namento gratuito.

As soberanas da 47ª 
Festa do Figo, Rainha 
Justine de Morais Jahnel 
Gonçalves, e as Princesas 
Ingrid Machado e Natié-
le Vitória Rauch serão as 
anfitriãs.

A 47ª Festa do Figo 
contará com a comercia-
lização de frutas in natu-
ra, variados produtos à 
base figo, produtos colo-
niais, chopp, cuca de figo 

FOTO: FRANCISCO ROCHA

e outras frutas; feira de 
máquinas e implemen-
tos agrícolas, artesanato, 
flores, mudas de figuei-
ras, entre outros.

Nos dois dias do 
evento, 1º e 2 de feverei-
ro, haverá almoço ao va-
lor de R$ 35, por pessoa. 
Churrasco servido na 
mesa, com carne bovina, 
suína, galeto e salsichão 
acompanhado de pão e 
saladas diversas.

A Festa do Figo tam-
bém envolve comunida-

de e visitantes durante as 
apresentações culturais. 
O Grupo de Danças Fol-
clóricas Sonnenschein 
e Wilceu Pause animam 
o público no sábado, 1º 
de fevereiro, a partir das 
15h. No Festival de Ban-
das de domingo, 2 de 
fevereiro, com início às 
14h, as Bandas 0800, Mi-
ramar Show, Brilha Som 
e Barbarella prometem 
agitar o público. Toda 
programação tem entra-
da franca.
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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) ::

Yasmin, 8 meses. Como lidar com tamanha fofura...

Isabella de 
Andrade 
Vargas cheia 
de alegria no 
ensaio de 1 
aninho

já cheio de estilo 
Arthur Ozelame

com apenas 1 ano
e 7 meses

Sarah, 8 meses de puro charminho

No último dia 21 Maísa Ramos 
Antunes completou 5 meses.

4 meses de fofuras
da Helena da Silva
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70 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Nota: O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa, de Gramado (RS), anunciou uma grande
novidade para quem pretende aproveitar a temporada de verão na Serra Gaúcha. Entre os dias 
20/01 e 31/03, a estrutura de lazer do resort poderá ser desfrutada na modalidade day use, de
segunda a quinta (exceto feriados). 
Com o day use, o visitante poderá utilizar diversas áreas do resort, como jacuzzis, piscinas,
sala de jogos, cinema, kids club, recreação, cyber space e academia. A diária, que inclui acesso
a toda área de lazer, toalha e roupão para uso interno no hotel, é válida para o horário das
10h às 18h. Os valores são de R$ 99.00 + 3% para adultos e R$ 45.00 + 3% para crianças de 6
a 12 anos. Crianças até 5 anos não pagam, mas devem estar acompanhadas por um adulto.
Ao fazer a reserva para o day use no Wyndham Gramado Termas, todos os hóspedes precisam
apresentar documento de identidade, inclusive crianças.

Atleta patrocinado pelo Snowland, de
Gramado (RS), e atual campeão brasileiro

de Snowboard, Guilherme Ribeiro está
representando o Brasil no “Desafio Brasil
Itália”. Realizado em Passo de Tonale, na
cidade de Trento, a competição acontece

até o dia 26 de janeiro e vai reunir
importantes nomes do ranking nacional.

Gestora da UniCesumar Caxias do Sul,
Tainey Schmitt Damas, participa de

apresentação de plataforma digital de
ensino, em Florianópolis (SC), para

apresentar o Projeto E2D 500, primeira
plataforma de ensino digital brasileiro
que terá amplo alcance e deverá estar

disponível já em abril deste ano .
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Simone de Souza e Bruno Guarise
selaram o amor em uma intimista
celebração, regada de muito amor.
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Carla Leidens e Patrícia Wiesel com
a renomada Chef Roberta Sudbrack
no evento Foggo no Parador Hampel

em São Francisco de Paula.

FOTO: TATI FELDENS

A Bruxa da Casa da Velha Bruxa prestigiou 
a amiga Lola, mascote do Hotel Alpestre, que 

comemorou 6 anos. Lola  recebeu seus amigos 
personagens e hóspedes  em uma festa super 

divertida nos jardins do hotel.

Sábado, verão e calor. Nada melhor do que
reunir os amigos para um almoço especial

regado de  alegria, alto astral, feijoada, muito 
samba no pé, presença da Dj Karen Dennes,

 chopp gelado e caipirinha, no Sant'anna
Gastropub em Canela. Na foto: Karen Dennes
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1º aninho da Antonella

Anthonia Viana Borba completou
11 anos no dia 19 de Janeiro

As manas Yasmin Athena de 5 anos
e Júlia Helena de 9 meses curtindo a praia.

Cassiele e Wiliam com este lindo ensaio à espera do Arthur.

Natália e Diego
esperam a Manu!
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É hora de se conectar mais com seus 
ideias, sonhos e projetos futuros. E 
olhar para frente com mais empol-
gação e com mais realismo também. 
Você pode ter notícias que mostram 
que nem tudo vai acontecer da for-
ma como você gostaria.

Sua semana pode ser um tanto 
caótica, especialmente porque você 
tende a ter compromissos desmar-
cados e uma série de coisas aconte-
cendo ao mesmo tempo. Isso vale 
especialmente para os assuntos de 
trabalho e é bom ter flexibilidade 
para não se estressar além da conta. 
Momento é favorável às mudanças.

Aproveite o embalo do céu e faça 
alguma coisa diferente. É hora de 
buscar novas possibilidades e ino-
var. Um bom céu para começar algo 
novo, mas não é tão favorável para 
mudar radicalmente alguma coisa 
sem pensar bem nas consequências. 

Tente organizar melhor sua rotina 
antes de se lançar para as novidades. 
Vale a pena você olhar com mais ca-
rinho pra suas próprias necessidades 
e buscar acolhimento e aconchego. É 
hora de desapegar de alguma coisa 
e não ficar em nenhuma situação só 
porque aquilo traz segurança. 

A semana é produtiva, mas cheia 
de imprevistos. Por isso deixar a 
agenda mais ou menos aberta será 
decisivo.
Deixe espaço para remarcar 
compromissos e encaixar as coisas 
novas que surgem em sua agenda. 

Sua rotina pode ficar caótica, espe-
cialmente porque os contratempos 
da semana pegam principalmente 
sua rotina e vida profissional. É im-
portante cuidar melhor da sua saú-
de e não passar dos limites para não 
sofrer na pele as consequências. 

Não será possível controlar os 
outros,. Por isso, não espere nada de 
ninguém. Se é muito importante pra 
você, faça, sem esperar que outra 
pessoa faça por você. Talvez aconte-
ça algum atrito em sua vida amoro-
sa e isso pode levar a uma discussão 
ou mudança importante. É hora de 
buscar novos prazeres na vida.

Alguma tensão familiar pode deixar 
você mais estressado. É bom respirar 
fundo e contar até vinte antes de 
brigar com alguém que você ama 
muito. Aproveite o clima da semana 
para arrumar a casa, com desapego 
suficiente para doar coisas, jogar fora 
e mudar. Abra espaço em sua vida.

Uma semana de comunicação inten-
sa, com risco de excesso de sinceri-
dade, objetividade dura demais e até 
mesmo alguma briga por falar a coisa 
errada na hora errada, ou de um jeito 
inapropriado. Cuidado com a direção, 
risco aumentado de acidentes.

Não gaste dinheiro se não precisa 
disso, capricorniano. Pense bem 
antes de investir. Tente não agir por 
impulso nos assuntos materiais. Isso 
vale também para trabalho. É hora 
de repensar alguns valores e rever a 
forma como tem investido também 
seu tempo em cada assunto.

O Sol chega em Aquário e começa 
seu período de aniversario, Olhe 
para o futuro com animação, mas 
não faça nada por impulso. O céu 
pede cautela com atitudes precipi-
tadas. Cuidado para não se estres-
sar também mais do que deve por 
bobagem.

Tente dar tempo ao tempo naquilo 
que não pode resolver agora e não 
faça ainda o que não tem certeza 
que quer mesmo fazer. O céu da se-
mana pede mais paciência e é ótimo 
para espiritualidade, arte, e assuntos 
que envolvem autoconhecimento. 
Olhe para dentro.

HORÓSCOPO DA FOLHA OBITUÁRIO
• Comunicamos o falecimento do Sr. Ione
Rodrigues Melos, aos 80 anos, residente na
cidade de Canela. Deixa seus filhos Willian,
Marcia, Marcelo, Ionilza, Isabela e Ivani. Seu
corpo foi velado na capela 01 do Centro e o
sepultamento dia 18/01 no Cemitério
Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Anibaldo 
Keller, aos 71 anos, residente na cidade de
Canela. Deixa seus filhos Luciana, Sandra e
Alessandro. Seu corpo foi velado na capela
02 do Centro e o sepultamento dia 19/01/2020
no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Cleo
Martins da Silva, aos 47 anos, residente na
cidade de Canela. Deixa seus filhos Jonatan,
Adilio e Andriele. Seu corpo foi velado na
capela 01 do Cemitério Ecumênico Parque
das Araucárias e o sepultamento dia
18/01/2020 no Cemitério Municipal
de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra.
Margarida de Oliveira Behling, aos 64 anos,
residente na cidade de Canela. Deixa o esposo 
Enio e os filhos Fabricio, Andréia
Rodrigo, Magda, Evandro e Mauricio. Seu corpo 
foi velado na capela 02 do Cemitério Ecumêni-
co Parque das Araucárias e o sepultamento dia 
17/01/2020 no Cemitério Municipal de Canela.



> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6274 <
Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, 
RS, faz saber que pretendem casar: FELIPE SOEIRO BITENCOURT, natural deste Estado, 
nascido nesta Cidade, auxiliar de produção, solteiro, domiciliado e residente na Estrada Tu-
biana, nº 2000, Bairro Saiqui, neste município e DAIANE DA SILVA SANTOS, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Rio Pardo, do lar, solteira, domiciliada e residente na Estrada 
Tubiana, nº 2000, Bairro Saiqui, nesta município. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.
Canela, 16 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6275 <
Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar: ÉVERSON SCHÁ, natural deste Estado, nascido na Cidade 
de Passo Fundo, empresário, solteiro, domiciliado e residente na Avenida Júlio de Casti-
lhos, nº 897, Apto. 12, Centro, nesta Cidade e GIOVANA HESS LISKOSKI, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Igrejinha, estudante, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Cassandra Fritcher, nº 2805, Bairro Santa Maria, na Cidade de Taquara. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei. 
Canela, 20 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6276 <
Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar: ANTÔNIO CRISTIANO KICH DA SILVA, natural deste Es-
tado, nascido nesta Cidade, autônomo, solteiro, domiciliado e residente na Rua Paul Harris, 
nº 310, Centro, nesta Cidade e CRISTIANE DA SILVA MACIEL, natural deste Estado, nas-
cida nesta Cidade, motorista, solteira, domiciliada e residente na Rua Paul Harris, nº 310, 
Centro, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 21 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6277 <
Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar: LUCAS DENILSON DREHMER, natural deste Estado, nas-
cido na Cidade de Três Coroas, autônomo, solteiro, domiciliado e residente na Rua Campo 
da Esperança, nº 55, Bairro São José, nesta Cidade e MONIQUE MACIEL VARGAS, natural 
deste Estado, nascida nesta Cidade, telefonista, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Campo da Esperança, nº 55, Bairro São José, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.
Canela, 21 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6278 <
Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar: DOUGLAS MACHADO DA SILVA, natural deste Estado, 
nascido na Cidade de Palmeira da Missões, policial militar, solteiro, domiciliado e residen-
te na Rua Gabriel de Souza, nº 387, Bairro São Rafael, nesta Cidade e CINTIA COUTO 
TISIAM, natural deste Estado, nascida na Cidade de Palmares do Sul, tosadora, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Gabriel de Souza, nº 387, Bairro São Rafael, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 21 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6279 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de Cane-
la, RS, faz saber que pretendem casar: MAICON CRISTIAN BERNADES DE AZEVEDO, 
natural deste Estado, nascido nesta Cidade, gerente de manutenção, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Marechal Costa e Silva, nº 244, Bairro Vila Boeira, nesta Cidade e JULIA-
NA RICHELE DE MORAES CUMÁN, natural deste Estado, nascida na Cidade de Gramado, 
caixa vendedora, divorciada, domiciliada e residente na Rua Marechal Costa e Silva, nº 244, 
Bairro Vila Boeira, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 23 de Janeiro de 2020 | Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6280 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de Ca-
nela, RS, faz saber que pretendem casar: SANDOMAR MORAES DA SILVA, natural deste 
Estado, nascido nesta Cidade, vigilante, solteiro, domiciliado e residente na Rua dos Pira-
tas, Bairro Santa Marta, nesta Cidade e JOCELI CUNHA DA SILVA, natural deste Estado, 
nascida na Cidade de Bom Jesus, doméstica, divorciada, domiciliada e residente na Rua 
dos Piratas, Bairro Santa Marta, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.
Canela, 23 de Janeiro de 2020 | Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta

Sexta-feira, 24 de janeiro de 2020 11GERALwww.portaldafolha.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 61

T
EFERENTE

MALMEQUER
TAPADIO
RABA

DIAS
PORTASTÃ

RESCALO
TEISTAAG

BESCOL
OPACASA

PLATINAC
AADONAI

CADAOVNA
OAKAZUL

Caracteri-
zou-se pe-
la presença
de vedetes

(?) x Flu,
clássico

do futebol
carioca

São desfei-
tos pelo
voto de
minerva

Praticante
do

naturismo
nas praias

Que tira e
conduz de

dentro
para fora

Erva
composta
de flores
amarelas

Deus, em
italiano

Constru-
ções como

West-
minster

Galante-
ador ve-
neziano

País do
Sudeste
Asiático

Que
acredita
em Deus

Al Gore,
político
dos EUA

A super-
fície que a

luz não
atravessa
Disco de

(?):
prêmio de
vendagem

Estácio de 
(?): fundou
a cidade
do Rio

Ave
insetívora
de bico
forte

(?) um por
si: lema

do indivi-
dualista

Designação
de Deus,
no Antigo 

Testamento
Arnaldo
Antunes, 
composi-

tor

Carvalho,
em inglês

A cor do
"sangue"

da
nobreza

Construção
da aranha

Desgaste do relevo
comum em regiões

muito
frias

Cheio novamente 
(o tanque dos
automóveis)

A fina flor da
sociedade

Documento que
comprova reuniões

Subo
como o
alpinista

Pancada 
com a mão
A entrada
da casa

Sódio
(símbolo)

Avô
(aférese)

3/dio — oak. 4/laos. 5/escol. 6/teísta.

EDITAIS DE CASAMENTO
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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.

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 
rabalhamos com reformas. Fone 98270-1451 e
98204-1366. Email: tatiana.cidade@gmail.com.

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

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

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

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

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

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

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

Sala comercial nº 01, 
com hall de entrada, 
sala grande, sala auxiliar 
e banheiro social. Loca-
lizada na Rua Augusto 
Pestana, nº160, Centro. 
Aluguel R$2.300,00 
mais taxas.

• Sítio, possui casa com 03 dormitórios, sala, cozinha,
área de serviço, banheiro e garagem para 02 carros,

conta ainda com área de + ou – 01 hectare para
plantações, cercado, cobertura para carros, galpão

campeiro com cancha de bocha e banheiro, anexo com
cozinha e fogão campeiro e salão, área coberta com

churrasqueira e espaço amplo. Apenas 4km de estrada
de chão batido. Localizado na Linha Morro Calçado,

Zona Rural, Canela/RS. Aluguel R$1.200,00 mais taxas.

• Apartamento 405 Mobiliado, 02 dormitórios,
cozinha, banheiro, sem garagem. Localizado na Rua

São Francisco, 575, Condomínio Residencial Vovó Elí,
Vila Boeira. Aluguel R$1.200,00 mais taxas.

 • Casa 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 Av. Dom Luis

Guanela, 848, São José. Aluguel R$1.450,00 mais taxas.

Salas comerciais, com 80 m² 
cada. Ótima localização, fácil 
acesso, excelente para o co-
mércio. Entrega prevista para 
ABRIL/2020. Localizadas na 
Rua Dona Carlinda, Centro. Alu-
guel R$6.000,00 mais taxas.

EXTRATO DE EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  • CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA FUNÇÕES PÚBLICAS

Conforme Edital nº 03/2020, estarão abertas inscrições aos interessados em participar de 
Processo Seletivo Simplificado para contração administrativa de serviço temporário para 05 
(CINCO) vagas da função pública de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, com lotação 
na Secretaria Municipal de Saúde (SMS):

DENOMINAÇÃO VAGAS CARGA HORÁ-
RIA SEMANAL 

NÍVEL VENCIMENTO 
BÁSICO

AGENTE DE COMBATE
ÀS ENDEMIAS 

05 40 horas NM I R$ 1.574,68

Período e horário de inscrições: de 03 a 07 de fevereiro 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, conforme 
Anexo I e III do Edital e que deverão ser apresentados somente no ato da inscrição. 

Os candidatos aprovados na função pública, obrigatoriamente, deverão frequentar curso 
de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas, com avaliação da frequência e 
dos conhecimentos adquiridos para possibilitar o exercício da função.

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 23/01/2020
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Ofício SMGPG/DLC n.º 014/2020

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos seguintes 
editais:
EDITAL ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 41/2018 – Aquisição de equipamentos e mate-
riais para Unidade Sanitária Leodoro de Azevedo, Emenda Parlamentar nº 12013.178000/1180-
02.
EDITAL ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 29 2019 – Registro de Preços para aquisição 
de divisórias, portas, perfilagem e biombo interno.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 31 2019 -  Aquisição de 03(três) ambulâncias tipo furgoneta.
Termo de Compromisso Ambulância – 4304401712260832532   - 4304401712211047571 – 
4304401712260818626.
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 54 2019 – Contratação de profissionais para realização de 
oficina de Jiu-Jitsu como ações complementares do serviço de convivência e fortalecimento de 
vínculos, a ser desenvolvida nas unidades do CRAS.
EDITAL ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 28 2019 – Aquisição de DATACENTER para 
atender as demandas de monitoramento e sistemas de gerenciamento para as redes de ilumi-
nação pública.
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 pre-
gao@canela.rs.gov.br.

Canela, 23 de janeiro de 2020.
Constantino Orsolin • Prefeito
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Exame de DNA pode
determinar de quem são

restos mortais encontrados 
na zona rural de Canela

A Polícia Civil de 
Canela investiga o apa-
recimento 
de uma os-
sada huma-
na, na loca-
lidade rural 
de Morro 
Calçado. Os 
restos mor-
tais foram 
localizados 
pelo pro-
prietário de um sítio, 
enquanto buscava por 
uma nascente de água, 
ele acabou batendo 
com uma ferramenta, 
revelando a ossada, no 
último domingo (19).

As autoridades fo-
ram avisadas do fato e a 
PC acionou a perícia do 
IGP que realizou a reti-
rada dos ossos.

Segundo o delega-
do de Canela, Vladimir 
Medeiros, preliminar-
mente, a família de Fa-
brício Foss, desapareci-
do em 2015, reconheceu 
as roupas como sendo 

dele, já na Delegacia de 
Polícia. A ossada foi en-

viada à perí-
cia para ve-
rificação de 
DNA com 
f a m i l i a r 
p r ó x i m o , 
ainda sem 
data para 
divulgação 
do resulta-
do.

A Polícia Civil tra-
balha com a hipótese de 
suicídio, tendo em vis-
ta a investigação desde 
seu desaparecimento.

Família aguarda
o resultado do DNA
A família de Fabrí-

cio aguardo o resultado 
do exame de DNA para 
confirmar se se tratam 
dos restos mortais do 
jovem. Nas redes so-
ciais, a mãe do jovem se 
manifestou afirmando 
ainda não ter certeza 
de que se trata de seu 
filho.

Ossos foram enviados para exame de DNS

Restos mortais foram localizados
em local de difícil acesso
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Polícia Civil de
Canela prende
integrante de

facção suspeito
de tentativa de

homicídio
Na manhã de des-

ta quarta (22), a Polícia 
Civil, por meio de ação 
conjunta das Delegacias 
de Polícia de Gramado 
e Canela, prendeu um 
suspeito de envolvi-
mento em tentativa de 
homicídio ocorrido em 
Canela, em 28 de ou-
tubro de 2019, quando 
dois homens efetuaram 
diversos disparos de 
arma de fogo contra a 
vítima, Sidnei de Olivei-
ra Ramos, o Toto, que 
conseguiu se esconder 
dentro de casa sem ser 
atingida. Conforme o 
delegado de Canela, 
Vladimir Haag Medei-
ros, o suspeito preso foi 
identificado como um 
dos autores da tentativa 
de homicídio.

Dias depois, em 
07 de novembro, Toto 
acabou sendo executa-
do por outro homem, 
que foi preso preven-
tivamente a partir das 
investigações realizadas 
pela DP Canela. O Dele-
gado Vladimir esclare-
ce que “ainda se apura 
se o homem preso nesta 
quarta tem relação com 
o segundo fato, onde a 
vítima acabou morta”.

O suspeito foi pre-
so na Linha Caraha, em 
Gramado, em cumpri-
mento a mandado de 
prisão preventiva expe-
dido pela Justiça de Ca-

nela, a partir das inves-
tigações. Conforme o 
delegado de Gramado, 
Gustavo Celiberto Bar-
cellos, “o investigado 
integra facção crimino-
sa envolvida no narco-
tráfico e já foi preso em 
ocasiões anteriores, a 
partir das investigações 
realizadas pela DP de 
Gramado, por tráfico 
de drogas, associação 
para o tráfico de drogas 
e homicídio/execução 
ocorrida em Gramado 
em outubro de 2017, 
também vinculada ao 
narcotráfico no âmbito 
de organização crimi-
nosa”. Após os trâmites 
legais, o suspeito foi re-
colhido ao sistema pri-
sional.
FOTO: REPRODUÇÃO/DP CANELA

Homem é preso por tráfico
de drogas em Gramado

No início da noite 
deste sábado (18), por 
volta das 19h30min, a 
Brigada Militar, atra-
vés do POE do 1° BPAT, 
realizou a prisão de um 
homem de 53 anos por 
tráfico de drogas. O sus-
peito foi abordado che-
gando em Gramado, a 
bordo de um Fiat/Palio 
emplacado em Cane-
la. Com ele os policiais 
apreenderam um tijolo 
de maconha, cocaína e 
uma quantia em dinhei-
ro fracionado em notas 
diversas, além de uma 
balança de precisão.

Os policiais milita-
res já tinham informa-
ções que o indivíduo 
buscava drogas todos 
os finais de semana na 
região do Vale do Si-
nos para revender em 

sua residência em Ca-
nela. No final da tarde 
de sábado avistaram 
o veículo do suspeito 
na RS 115 em direção à 
Gramado e realizaram 
a abordagem, próximo 
a Santinha. No interior 
do carro os policiais en-
contraram um tijolo de 
maconha de 521 gra-
mas.

Ele recebeu então 
voz de prisão pela práti-
ca de tráfico de drogas. 
Como o detido não ti-
nha contato dos fami-
liares para comunicar 
sua prisão, os policiais 
militares o conduziram 
até sua residência para 
que ele pudesse avisar 
sua esposa. No local, a 
mulher do suspeito in-
formou aos policias que 
ele possuía mais algu-

ma quantidade de dro-
gas em seu quarto. Ela 
realizou a entrega de 
44 gramas de cocaína e 
uma balança de preci-
são aos policiais.

Diante dos fatos, 
o suspeito foi apresen-
tado naDelegacia de 

Polícia em Gramado 
juntamente com todo 
o material apreendido 
para registro da ocor-
rência. O delegado 
plantonista decretou a 
prisão em flagrante do 
indivíduo, o qual ficará 
à disposição da justiça.

FOTO: REPRODUÇÃO/1º BPAT
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Falta de registro de ocorrência
podem dificultar as investigações

policiais e deixar criminosos impunes
LEITORA QUE TEVE SUA CASA FURTADA ALERTA PARA A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO À POLÍCIA

Uma leitora da Fo-
lha entrou em contato 
com nossa redação para 
fazer um alerta signifi-
cativo: a importância 
do registro de ocor-
rência, mesmo em pe-
quenos furtos. Ela teve 
sua casa arrombada na 
madrugada do último 
domingo (19). O casal 
acordou, o marido saiu 
do quarto e o criminoso 
fugiu, mas foi visto.

Na delegacia, ele 
reconheceu o homem 
que estava em sua casa, 
através de fotos de ar-
quivo, porém, como 
não havia câmera de se-
gurança, não houve in-
dícios suficientes para 
uma prisão.

Conversando com 
vizinhos, do Loteamen-
to Central, a leitora des-
cobriu que, pelo menos, 
mais quatro casas ha-
viam sido arrombadas 
em um período próxi-
mo, mas nenhum dos 
moradores registrou a 
ocorrência.

“Naquela noite, ti-
veram mais casas in-
vadidas, mas só nós re-
gistramos ocorrência. 
É como se os bandidos 
não estivessem fazendo 
nada. Sei que a polícia 
recuperou coisas caras 
naquela noite, mas não 
apareceram os donos. 
Sei que é um processo 
demorado, mas fomos 

muito bem tratados pe-
los policiais”, disse a lei-
tora.

Depósito da
DP está lotado
Segundo o delega-

do de Canela, Vladimir 
Medeiros, o depósito da 
Delegacia de Polícia de 
Canela está lotado. “São 
objetos recuperados ao 
longo de muitos anos. 
Como não foram identi-
ficados os proprietários, 
eles vão ficando. Agora, 
após os procedimentos 
legais, estamos limpan-
do, descartando alguns e 
doando outros objetos”, 
explica Medeiros.

Os registros de 
ocorrência facilitam a 
ligação entre os objetos 
apreendidos e os cri-
mes, consequentemen-
te aos criminosos.

Crimes contra
patrimônio caíram
Os crimes patri-

moniais, como arrom-
bamentos e furtos à 
residências e veículos 
são crimes que inco-
modam a comunidade 
canelense. A maioria 
tem relação com o uso 
de droga, quando o de-
pendente químico, sem 
condições de sustentar 
o seu vício parte para 
furtar objetos que serão 
trocados por droga, em 
especial o crack.

 Criminoso andando pela Rua Sete de Setembro
segundos após furtar a bateria de um veículo

FOTO: REPRODUÇÃO

Esses ocorrências 
vem diminuindo na ci-
dade, o furto (crimes 
contra o patrimônio 
sem violência ou amea-
ça à vítima) teve uma 
queda significativa, de 
cerca de 22% (foram 
627 registros em 2018, 
mas apenas 486 em 
2019), destacando-se 
as quedas no índices de 
furtos em veículo (de 59 
registros em 2018 para 
47 registros em 2019), 

mesmo assim, são nú-
meros significativos 
para uma cidade como 
Canela.

O processo de re-
gistro de uma ocorrên-
cia policial pode ser 
demorado, mas efica-
zes, pois ajudam no 
dinamismo das inves-
tigações e melhoram o 
controle da criminali-
dade por ser possível 
fazer relação entre os 
crimes e seus autores.

Incêndio na Santa Marta
pode ter sido criminoso

A Polícia Civil de Canela in-
vestiga as circunstâncias de um 
incêndio que aconteceu na ma-
drugada desta quinta (23), por 
volta das 3h30min, que deixou 
uma casa totalmente destruída na 
Rua F, no Maredial/Santa Marta.

A ocorrência foi atendida 
pelo Corpo de Bombeiros e teve 
apenas danos materiais.

Na manhã do mesmo dia, a 
perícia do IGP foi acionada, es-
tando no local e auxiliando na in-
vestigação.
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Amigos realizam “vaquinha”
para auxiliar família vítima

de incêndio, no Poço da Faca
Um incêndio, na 

noite do último dia 19, 
na localidade de Poço 
da Faca, em São Fran-
cisco de Paula, deixou 
destruída a residência 
de Silvana Patzinger, 
a Kuka. O fogo teria 
iniciado em um curto 
circuito.

Por este motivo, 
amigos realizam uma 
vaquinha virtual para 
auxiliar na reconstru-
ção da residência. A 
meta é arrecadar R$ 

60 mil, dos quais R$ 8 
mil já foram alcança-
dos.

O link para con-
tribuir é o http://vaka.
me/869712. Ainda, 
materiais de constru-
ção também podem 
ser doados. Os telefo-
nes para contato são o 
(54) 99980-6156, com 
Victoria Raymundi, e o 
(54) Kuka é conhecida 
em Canela e região por 
seu envolvimento com 
trabalhos sociais.
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Se Maomé não pode ir
à praia, a praia vem
até Maomé...

Nesta época do ano “� co de 
falha”, aproveito para salgar o couro 
nas águas do mar, gosto de conhecer 
a história dos lugares e por acaso, 
lendo o livro “Brasil uma história – 
Cinco séculos de um país em cons-
trução”, do Eduardo Bueno, encon-
trei a história sobre o nome da bela e 
acolhedora cidade de Florianópolis, 
capital de Santa Catarina.

Os primeiros habitantes foram 
os índios Tupi-Guarani, praticavam 
a agricultura, a pesca e a coleta de 
moluscos. Com a chegada do colo-
nizador europeu no início do sécu-
lo XVI, a ilha servia como local de 
reabastecimento de embarcações 
provenientes da bacia do Prata, por 
volta de 1675 Francisco Dias Velho 
junto com sua família e agregados, 
deu início a povoação da ilha com 
a fundação de Nossa Senhora do 
Desterro; com a intensi� cação da 
colonização, a ilha junto com Lagu-
na se tornou ponto estratégico para a 
dominação do território meridional 
do Brasil português. 

Entre as atividades primárias da 
região destacavam-se a agricultura 
e a extração de óleo de baleia. “Com 
a ocupação, tiveram prosperidade a 
agricultura e a indústria manufatu-
reira de algodão e linho, permane-
cendo, ainda hoje, resquícios desse 
passado no que se refere à confecção 
artesanal da farinha de mandioca 
e das rendas de bilro. Nesta época, 
meados do século XVIII, iniciou a 
implantação das “armações” para 
pesca da baleia, em Armação da 

Piedade (Governador Celso Ramos) e 
Armação do Pântano do Sul (Floria-
nópolis), cujo óleo era comercializa-
do pela Coroa fora de Santa Catarina, 
não trazendo benefício econômico à 
região.”

 O nome Nossa Senhora do 
Desterro faz referência a Maria mãe 
de Jesus com a relação à fuga da 
Sagrada Família para o Egito, logo 
após o nascimento de Cristo, quando 
o rei Herodes ordenou a execução de 
todos os recém nascidos da região.

O nome Florianópolis passou a 
ser utilizado em virtude da segunda 
“Revolta da Armada” iniciada em 6 
de setembro de 1893, movimento re-
volucionário, iniciado pela Marinha 
e comandada pelo contra-almirante 
Custódio de Melo, os revoltos eram 
contrários ao governo militar do en-
tão presidente do Brasil Floriano Pei-
xoto, segundo presidente da jovem 
república, proclamada em 1889.

“Quando os rebeldes da Revolta 
da Armada se uniram aos maragatos 
(revolucionários da “Revolução de 
1893”, contrários a Julio de Castilhos, 
governador do Rio Grande do Sul), e 
tomaram a cidade de Nossa Senho-
ra do Desterro, em Santa Catarina, 
Floriano mandou persegui-los. Em 
outubro de 1894, depois de fuzila-
mentos sumários, o marechal desfe-
riu um “castigo” à cidade revoltosa: 
trocou o antigo nome pelo seu pró-
prio. E assim surgiu... Florianópolis”.

Assim, a “Ilha da Magia” ganhou 
um novo nome, o “castigo” prevale-
ce até hoje, sempre  bela Florianópo-
lis, a cidade de Floriano.

O Castigo de Floriano

Preso suspeito de
abusar dos fi lhos

menores, em Gramado
Na manhã des-

ta quarta (22), a Polí-
cia Civil de Gramado, 
prendeu um homem de 
53, suspeito de abusar 
sexualmente dos pró-
prios � lhos. A prisão 
preventiva foi decre-
tada pela Justiça com 
base na investigação 
policial realizada pelo 
Órgão, a partir da qual 
foram obtidas provas 
seguras de que o inves-
tigado teria abusado 
sexualmente dos meni-
nos de 06 e 07 anos.

O delegado de Gra-
mado, Gustavo Celiber-
to Barcellos, ressaltou o 
competente trabalho 

desenvolvido no âm-
bito da RAC (Rede de 
Apoio à Cidadania de 
Gramado), uma vez 
que o Inquérito Policial 
foi instruído com re-
latório fundamentado 
do CREAS, bem como 
da escola em que as ví-
timas estudam, retra-
tando com detalhes a 
grave situação de risco 
a que estavam sujeitas.

Além disso, diante 
da situação de risco, as 
crianças foram acolhi-
das, com intervenção 
do Conselho Tutelar, 
a � m de afastá-las do 
ambiente de abusos a 
que estavam expostas. 

Portanto, a ação inte-
grada da Polícia Civil, 
Ministério Público, Po-
der Judiciário, CREAS, 
Conselho Tutelar e 
Secretaria Municipal 
de Educação foi fun-
damental no presente 
caso.

Segundo o delega-
do Gustavo, os meninos 
moravam com a mãe, 
separada do suspeito, 
porém, no mesmo ter-
reno, e cuidava dos � -
lhos à noite, enquanto 
a mãe trabalhava.

Após interrogató-
rio, o homem será re-
colhido ao sistema pri-
sional.

Trafi cante é preso em Gramado
Na noite desta ter-

ça-feira (20), por volta 
das 23h30min, a Briga-
da Militar, através do 
POE realizou a prisão 
em  ̄agrante de um in-
divíduo por trá� co de 
drogas na Avenida Bor-
ges de Medeiros, próxi-
mo ao Corpo de Bom-
beiros, no centro de 
Gramado.

Os Policiais reali-
zavam patrulhamento 
pela área central da ci-
dade quando avistaram 
dois veículos estacio-
nados lado a lado. Ao 
se aproximarem perce-
beram que o condutor 
de um veículo entregou 
uma embalagem para o 
condutor do outro veí-
culo ao lado.

Os policiais já ti-

nham informações que 
um dos veículos ali es-
tacionado, qual seja um 
VW/Gol de cor preta, 
estava sendo utilizado 
na comercialização de 
drogas nos Municípios 
de Gramado e Canela, 
na modalidade de “tele
-entrega”. Por isso, rea-
lizaram a abordagem 
deste veículo. O condu-
tor do outro veículo, ao 
perceber a abordagem, 
se evadiu do local.

Com o condutor do 
veículo GOL os policiais 
encontraram 03 buchas 
de cocaína e a quantia 
de R$ 90,00. Em revista 
ao interior do veículo os 
policiais encontraram 
mais porções de maco-
nha e crack. Ao todo, foi 
apreendido em poder 

do suspeito 10 gramas 
de crack, 15 gramas de 
cocaína e 48 gramas de 
maconha.

O motorista de 19 
anos admitiu que esta-
va fazendo a venda de 
entorpecentes no mo-
mento da abordagem. 
Ele foi preso em ̄  agran-
te e conduzido até a de-
legacia para registro da 
ocorrência. Após, ele foi 
conduzido ao presídio 
de Canela.

FOTO: REPRODUÇÃO/1º BPAT
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Pets podem viajar com seus donos sem taxa
extra em ônibus intermunicipais no RS

O Conselho de Tráfe-
go do Daer (Departamen-
to Autônomo de Estradas 
de Rodagem) definiu nes-
ta terça-feira (21), que não 
é mais obrigatória a taxa 
adicional de 50% sobre o 
valor da passagem para 
transportar os animais de 
estimação. A decisão ago-
ra passa a ser opcional das 
empresas de transportes.

De acordo com o di-
retor de Transportes Ro-
doviários do Daer, Lauro 
Hagemann, o assunto 
entrou em pauta devi-

do a uma solicitação da 
empresa Unesul. “Além 
de acatarmos o pedido, 
abrimos precedente para 
outros interessados en-
trarem em contato com 
a autarquia e aderirem à 
suspensão da cobrança”, 
ressalta. “A expectativa é 
de que outros transporta-
dores queiram adotar essa 
medida, levando em con-
sideração que as pessoas 
estão cada vez mais ape-
gadas aos seus mascotes”.

A decisão que modi-
fica a obrigatoriedade da 

tarifa não altera outras 
exigências da Resolução 
4.938/08, que determina 
que os animais transpor-
tados não podem ultra-
passar o limite de 8 quilos, 
exceto cães-guia. Todos 
os pets devem ser leva-
dos em caixas específicas, 
não podendo ocupar as-
sentos, e precisam contar 
com atestado do veteri-
nário e carteira de vaci-
nação. São permitidos até 
três animais por viagem, 
sendo dois domésticos e 
um cão-guia.


