
CANELA CONTA 
OS MESES PARA
A REABERTURA 
DO PARQUE
DO PINHEIRO 
GROSSO

Atrativo que será revitalizado
pela Novalternativa terá
passarela coberta, mirante,
observatório, espaço para
esportes radicais e borboletário

CONTRACAPA

CANELA JÁ ASSINOU
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 
PARA PPP DO ESGOTO
SANITÁRIO. PÁGINA 14

MINISTÉRIO PÚBLICO ABRE
INQUÉRITO PARA ACOMPANHAR 

E FISCALIZAR INSTALAÇÃO DA 
HAVAN EM CANELA

Segundo a Promotoria de Justiça, principais dúvidas
estão nas questões ambientais e de mobilidade. PÁGINA 3

CORSAN ANUNCIA
INVESTIMENTO DE R$
240 MILHÕES NA REGIÃO
DAS HORTÊNSIAS. PÁGINA 13

360 GRAUS: EMPRESA
COM 200 FUNCIONÁRIOS
EM CANELA RECEBEU
CONVITE PARA SE INSTALAR 
EM GRAMADO. PÁGINA 15

VÍDEO DE HOMEM
TORTURADO NA SANTA
MARTA É ANTIGO, MAS
VERDADEIRO. PÁGINA 15

Cidade deve ser uma das primeiras
a receber recursos privados para
ampliação e tratamento.
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Dicas para você ter
um 2020 melhor.

1 > Encare os problemas • 
Uma das coisas que mais atrapa-
lha o desenvolvimento humano 
ocorre quando fi camos presos 
aos obstáculos que surgem ao 
longo do caminho. Você precisa 
ter em mente que se não forem 
transpostos, eles continuarão lá, 
mas de forma alguma podem ser 
um empecilho e atrapalhar o fl u-
xo da vida.

Só há uma pessoa capaz de 
removê-los: esta é você, capaz 
de encontrar possíveis formas de 
remover os obstáculos e resolver 
os problemas, ganhar um fôlego 
e manter o foco no que planeja 
para o ano novo que se inicia.

2 > Pense em realizar pla-
nos e não sonhos • O maior pe-
rigo dos sonhos é que, em sua 
maioria, são coisas inatingíveis 
ou de difícil acesso, pelo menos 
em um primeiro momento. Por 
isso, os planos são mais acessí-
veis e quando falamos em plano, 
quer dizer planejar: criar meios 
de chegar a um determinado fi m.

Os meios são: a determina-
ção, o pensamento positivo, a 
força de vontade, a fé, a criativi-
dade e as coisas mais palpáveis, 
como pôr no papel o que você 
deve fazer, de que forma pode fa-
zer o prazo que tem e os insumos 
necessários.

3 > Sair da zona de conforto 
é necessário • Essa, sem dúvida, 
é a parte mais difícil. Largar ve-
lhos hábitos, mudar a rotina e 
modifi car até mesmo o modo de 
pensar pode ser extremamente 
complicado. O desconhecido as-
susta em um primeiro momento, 
mas você deve estar ciente de 
que no desconhecido podem es-
tar as realizações que você tanto 

almeja.
4 > Pensar positivamente e 

acreditar • Pensar positivamen-
te é a chave para dar os primei-
ros passos a caminhos que levem 
ao sucesso dos planos. Deixar o 
pessimismo de lado, assim como 
o medo, é a chave para liberar o 
caminho e deixar as coisas novas 
e boas chegarem até você.

Há estudos sobre isso, o 
pensamento positivo e a lei da 
atração, que trazem resultados 
bem impressionantes sobre a 
força do nosso “pensar positiva-
mente”.

Não podemos perder a espe-
rança e nem nos acomodarmos, 
acreditando que os deuses vi-
rão para mudar as nossas vidas, 
temos que ir em frente lutando 
e buscando alternativas para 
transformar e melhorar a nossa 
existência, a dos nossos fi lhos, 
amigos e demais.

5 > Não desistir se não der 
certo na primeira vez • Se não 
aconteceu como você planejou 
ou se você teve barreiras pelo 
caminho, nada impede de ten-
tar outra vez. Desistir é abrir as 
portas para pensamentos ne-
gativos. Em momentos assim, a 
persistência tem que sobressair 
ao medo e ao sentimento de fra-
casso. Você deve lembrar que a 
mente é a sua maior aliada, as-
sim como pode ser a sua maior 
inimiga, tem é que decidir como 
deixá-la agir.

ECONOMIZE DINHEIRO E
CALORIAS COMPRANDO
DE FORMA INTELIGENTE
Planejar as refeições e fazer 

uma lista de compras são atitu-
des que ajudam a economizar.

Algumas maneiras simples 
podem poupar tempo, dinhei-
ro e calorias extras na hora de ir 
fazer compras. Abaixo, dicas rá-
pidas para que você consiga se 
organizar de forma fácil e efi caz:

Planeje suas refeições: sem 
saber exatamente qual será o 
cardápio da semana, a chance 
de você ter que voltar ao merca-
do para comprar algo e acabar 
levando guloseimas ou outros 
alimentos desnecessários é mui-
to grande. Ao invés disso, plane-
je todas as refeições da semana 
e verifi que o que você precisa 
comprar para prepará-las.

Faça uma lista: antes de ir 
ao mercado, veja o que está fal-
tando no seu armário/geladeira/
freezer. Aproveite o planejamen-
to das refeições para fazer a sua 
lista. A lista é uma grande aliada 
da objetividade, já que você sabe 
onde precisa ir e não perde tem-
po andando por corredores des-
necessários, reduzindo o tempo 
gasto e a compra por impulso.

Coma antes de fazer com-
pras: quanto mais fome você tem 
na hora de fazer compras, mais 
tende a comprar por impulso, o 
que pode prejudicar o seu bolso 
e a sua saúde com alimentos não 
saudáveis.

Compre legumes e verduras 
da estação: além de mais baratos, 
produtos da estação são mais 
frescos e tem qualidade superior.

Fonte: Revista Vida e Saúde.

Vista seu melhor sorriso,
deixe as preocupações de
lado, encaixe um brilho

no olhar, perfume a alma
de bom humor, agarre a

felicidade. E um feliz 2020.

Os viajantes do sul do Brasil
Para descrevermos 

o passado histórico com 
maior fi delidade recorre-

mos à pesquisa, esta deve 
ser séria e honesta. O pes-
quisador tem como dever 
elucidar e analisar as fontes 
com a devida clareza que 
cada tema merece.

Quando pesquiso te-
mas regionais, quer sejam 
danças, indumentárias, re-
ligiosidade ou quaisquer 
outros ligados as origens 
dos povos formadores do 
estado sempre recorro à 
obra de Jean Baptiste De-
bret, o qual participou da 
Missão Artística Francesa 
no ano de 1817 ajudando a 
fundar na cidade do Rio de 
Janeiro a academia de Artes 
e Ofícios e posteriormen-
te a Academia Imperial de 
Belas Artes, onde lecionou. 
Ao voltar à França em 1831 
realizou a publicação do 
livro  “Viagem Pitoresca e 
Histórica ao Brasil”; a obra 
retrata aspectos da nature-
za, do homem e da socie-
dade brasileira no início do 
século XIX, da qual foi ex-
traído o texto a seguir, que 
de forma clara e precisa nos 
mostra como era um ver-
dadeiro acampamento dos 
antigos tropeiros dos esta-
dos de São Paulo, Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina.

“Mais difícil ainda se 
faz o acampamento do via-
jante isolado no meio dos 
campos dos confi ns das 
províncias de São Paulo, 
Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. Nesses desertos 
ele é obrigado a acampar 
atrás das canastras e dos 
arreios de seus animais, 
amarra seus cachorros 
nos cantos da “fortaleza” 

e conserva durante toda a 
noite uma guarda exterior 
ao pé da fogueira, cujo cla-
rão as onça teme.

Assim cercado de 
ameias (pequenos inter-
valos na parte superior 
das muralhas dos castelos 
e fortalezas que serviam 
para que os defensores pu-
dessem melhor se defen-
der dos atacantes) e com 
as armas  carregada, esse 
comerciante nômade, pro-
tegido da chuva e da umi-
dade do terreno por dois 
couros de boi, enrolado no 
seu poncho, esquece um 
momento das fadigas de 
uma viagem longa e não 
raro perigosa, enquanto 
os burros pastam em liber-
dade, a pequena distância. 
Mas de madrugada, carre-
gados de novo, esses dóceis 
animais levam os tesouros 
e as barricadas do dono 
para a nova parada a noi-
te.”

Este relato de Debret 
nos deixa claro o intenso 
comércio entre as provín-
cias citadas, as difi culdades 
de  transportar as mercado-
rias em pleno século XIX, 
a carência de mercadorias 
também era outra reali-
dade. Ainda a rudez das 
viagens, a rusticidade dos 
arreios, a singeleza e a co-
ragem dos viajantes que 
durante meses nas peno-
sas intempéries cruzavam 
caminhos para eles desco-
nhecidos. No lombo das 
mulas, burros, acompanha-
dos dos seus cachorros, ora 
também por escravos ne-
gros, faziam dos seus pon-
chos suas moradas e das 
suas canastras seus acam-
pamentos.
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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

Ministério Público abre
inquérito para acompanhar

e fiscalizar instalação da
Havan em Canela

Segundo a Promotoria de Justiça, principais dúvidas
estão nas questões ambientais e de mobilidade

O promotor de Jus-
tiça da Comarca de Ca-
nela, Paulo Eduardo de 
Almeida Vieira, divul-
gou que instaurou um 
inquérito civil público 
que vai acompanhar e 
fiscalizar o processo de 
instalação de uma loja 
da Havan na cidade.

Vieira recebeu a re-
portagem da Folha, na 
tarde da última quarta 
(29), quando conver-
sou com o jornalista 
Francisco Rocha, sobre 
o tema.

• Eu sou inteira-
mente favorável a qual-
quer empreendimento 
que vá criar postos de 
trabalho e incrementar 
a receita do município, 
então, sou totalmente 
favorável a instalação 
da Havan, por outro 
lado, sempre que um 
empreendimento desta 
envergadura será im-
plantado, temos que 
verificar sua compatibi-
lidade com questões de 
saneamento, segurança, 
mobilidade e ambien-
tais – disse Vieira.

• Não é um assunto 
simples e, por prudên-
cia, o Ministério Público 
vai acompanhar o pro-
cesso de licenciamento 
da Havan em Canela – 
frisou o promotor.

Ainda, segundo 
Vieira, existe uma gran-
de circulação veículos 
naquela região e são 

necessárias medidas 
para evitar congestio-
namentos e garantir a 
segurança de turistas e 
canelenses.

• Havia uma gran-
de discussão sobre a 
Estátua da Liberdade, 
mesmo não tendo apre-
ço pela estátua, acredito 
ser o menor dos proble-
mas – afirmou Vieira – 
poderia ser a estátua da 
Liberdade, do Lenin e 
até do Cristiano Ronal-
do, o que importa são 
as outras variáveis que 
precisam ser vistas com 

mais cuidados e acom-
panhar os estudos que 
deveriam ter sido feitos.

Para o promotor, 
a questão não é a ins-
talação da Havan, mas 
sim onde o empreen-
dimento vai ser instala-
do, chegando a sugerir 
que a loja poderia ter 
sido colocada na região 
leste da cidade, como 
próximo ao Parque do 
Lago ou na Cônego 
João Marchesi, ajudan-
do no desenvolvimento 
econômico daquelas 
regiões.

• Muitas vezes que 
são autorizados em-
preendimentos nestes 
espaços parece que Ca-
nela se coloca como um 
apêndice de Gramado, 
um bairro distante de 
Gramado. Onde nos 
queremos e para onde 
queremos ir? Questio-
nou Vieira.

• Sou favorável à 
concorrência, ao em-
prego, ao mercado. 
Acredito que a Havan 
vindo para cá vai fazer 
com que seus concor-
rentes se aprimorem, 
que as pessoas vejam 
que elas precisar, as ve-
zes, sair de uma zona de 
conforto. Qualquer em-
preendimento que vier 
trazer desenvolvimen-
to deveremos aplaudir. 
A questão é o local e o 
cumprimento das con-
dicionantes e se ficar 
evidente que o empreen-
dimento fica inviabi-
lizado pelas questões 
citadas anteriormente, 
o MP pode entrar com 
uma ação para que isso 
não aconteça. Veja, não 
é ‘não aconteça a Ha-
van’, é ‘não aconteça a 
Havan naquele local’, 
finalizou o promotor.

Promotor Paulo Eduardo de Almeida Vieira

FOTO: FRANCISCO ROCHA

CONFIRA A
ENTREVISTA

COMPLETA EM VÍDEO 
NO PORTAL DA FOLHA 

A PARTIR DA TARDE 
DESTA SEXTA (31)
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CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO/
INSCRIÇÕES ABERTAS
Inscrições: www.ucs.br/site/extensao/

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

Confraria da Harmonização: Vinhos 
Data: 14 de fevereiro de 2020
Horário: sexta, das 17h às 22h
Inscrições até 10 de fevereiro de 2020

Curso: Vegetarianismo - da Teoria à Prática
Data: 15 de fevereiro de 2020
Horário: 8h às 12h, e das 13h30min às 
17h30min
Inscrições até 10 de fevereiro de 2020

Curso: Excel Intermediário -
Parceria UCS e ACIC
Data: 17 a 20 de fevereiro de 2020
Horário: segunda a quinta, das 18h às 22h
Inscrições até 11 de fevereiro de 2020

Curso: Fotografia para os Amantes do
Turismo - Parceria UCS e ACIC
Data: 17 e 18 de fevereiro de 2020
Horário: segunda e terça-feira, das 
18h30min às 22h30min
Inscrições até 12 de fevereiro de 2020

Aumente sua Renda com Pratos
Saborosos e de Fácil Execução:
Marmitas Low Carb - Parceria UCS e
Abrasel Hortênsias
Data: 20 de fevereiro de 2020
Horário: quinta-feira, das 19h às 22h
Inscrições até 16 de fevereiro de 2020

www.portaldafolha.com.br

Nova empresa responsável
pela coleta de lixo já opera o
recolhimento em Gramado

A BA Meio Ambiente co-
meçou a operar os serviços de 
recolhimento de lixo em Gra-
mado nesta quarta-feira (29). 
O prazo inicial do contrato é 
de 12 meses, prorrogáveis até 
60 meses, conforme a lei das 
licitações. O valor mensal pela 
prestação dos serviços é de cer-
ca de R$ 232 mil.

Segundo a secretária do 
Meio Ambiente (SMA), Cris-
tiane Bandeira, as rotas e dias 
de recolhimento do lixo domi-
ciliar (orgânico e seletivo) se-
guem o calendário estabeleci-
do anteriormente.

“Na transição da empresa 
antiga para a nova, em algumas 
ruas não houve o devido reco-
lhimento do lixo, mas espera-
mos normalizar até sexta-feira, 

dia 31” explicou Cristiane.
Cristiane Bandeira adverte 

que apenas funcionários iden-
tificados da SMA podem abor-
dar moradores para tratar so-
bre a questão do lixo.

Tipo de recolhimento
O recolhimento de lixo do-

miciliar contratado pela Pre-
feitura com Empresa BA Meio 
Ambiente compreende o or-
gânico e o seletivo. Grandes 
volume de restos de obras, por 
exemplo, são de responsabili-
dade do proprietário do imó-
vel, que deve providenciar o 
destino dos restos.

Em situações anormais, 
a zeladoria da Secretaria de 
Obras e Serviços Urbano tam-
bém atua no recolhimento.

Secretária do Meio Ambiente 
(SMA), Cristiane Bandeira
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OAB Canela Gramado e UCS
Hortênsias fortalecem parceria

A parceria entre a 
OAB Subseção Canela 
Gramado e a UCS Cam-
pus Hortênsias é de 
longa data. E para fir-
mar ainda mais os laços 
entre as entidades no 
ano em que o curso de 
Direito da Universidade 
completa 20 anos, acon-
teceu um encontro, 
neste dia 28 de janeiro, 
para tratar de projetos 
conjuntos futuros.

Conforme a pre-
sidente da Subseção, 
Anne Grahl Müller: "nas 
comemorações da data 
deveremos fortalecer o 
projeto OAB vai à Uni-

versidade com palestras, 
cursos, além da parce-
ria para a realização de 
eventos comunitários".

Participaram da re-

união, além da já men-
cionada presidente da 
Subseção, os profes-
sores Daniela Miranda 
e Luiz Fernando Cas-

tilhos Silveira, a vice
-presidente da CAARS, 
Mariana Melara Reis, e 
a diretora-tesoureira da 
ESARS, Graziela Vanin.
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Equipe médica da Transul realiza 
parto na beira da estrada durante

transporte emergencial
Na manhã de sá-

bado (25), Mônica dos 
Santos e seu marido 
Edilson dos Santos, resi-
dentes de São Francisco 
de Paula, se deslocaram 
até o Hospital Arcanjo 
São Miguel ao ver que a 
bolsa amniótica estava 
prestes a estourar. Che-
gando no HASM, Môni-
ca foi informada que se-
ria transferida à Caxias 
do Sul, já que estava 
com apenas 34 semanas 
de gestação e o bebê de-
veria ser internado na 
UTI Neonatal.

A equipe médica da 
Transul Emergências 
Médicas, formada pelo 
motorista socorrista 
Jackson, pelo enfermei-
ro Mateus e pelo Dr. 
Tiago, foi chamada para 
fazer o transporte com o 
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Edilson, Mônica e Alice Equipe responsável pelo parto

acompanhamento médico até Caxias 
do Sul.

O trabalho de parto começou 
durante o transporte, então a equipe 
médica parou a ambulância em e ini-
ciou o procedimento para realizar o 
parto. O nascimento da menina Alice 
aconteceu na estrada que liga Nova 
Petrópolis e Caxias do Sul.

A mamãe Mônica terminou o 

processo do parto já em Caxias do 
Sul. A bebê Alice nasceu saudável e 
não precisou ficar internada na UTI. 
O casal agradece a agilidade e qua-
lidade do serviço da equipe médica 
que realizou o transporte e o parto. 
“Graças à agilidade e amor a profissão 
dos profissionais, tudo acabou bem. 
Hoje a Alice está linda e saudável”, fi-
nalizou o casal.

Canela começa o ano sendo
destaque em feiras internacionais

Neste começo de 
ano, a Secretaria de Tu-
rismo e Cultura de Ca-
nela divulgou a cidade 
em duas feiras inter-
nacionais a convite da 
Associação Brasileira 
das Operadoras de Tu-
rismo – Braztoa. De 22 
a 26 de janeiro a equipe 
esteve em Madri, Espa-
nha, para a Fitur – Feira 
Internacional de Turis-
mo e, na sequência, de 
28 a 30, na FIT Peru e 
Mundo, em Lima. Nos 
holofotes das grandes 

feiras do setor desde 
2017, o secretário Ân-
gelo Sanches destaca a 
importância da presen-
ça. “Quem não é visto, 
não é lembrado. A cada 
feira que participamos 
conseguimos fechar no-
vos negócios e parcerias, 
fazendo com que as pes-
soas jamais esqueçam de 
Canela”, frisa o secre-
tário. Folderes, mapas, 
vídeos e souvenires de 
Canela são distribuídos 
para agentes e operado-
res de viagens, além de 

jornalistas, influencia-
dores digitais e outros 
profissionais durante os 
eventos.

Turistas
estrangeiros
E os retornos são 

rápidos. Somente em 
2019, a Central de Aten-
dimento ao Turista re-
gistrou atendimento de 
1.061 visitantes latinos 
e mais de 50 europeus. 
Ao total, foram mais de 
1.159 estrangeiros soli-
citando informações na 

Praça João Corrêa. “Em 
2019 estivemos muito 
próximos de Canela e 
ficamos todos maravi-
lhados com o potencial 
natural e cultural da ci-
dade. Agora, durante a 
Fitur, foi inspirador ver 
a cidade mostrando es-
tas características para 
o público e empresários 
estrangeiros – uma es-
tratégia inteligente que 
pode gerar oportunida-
des de negócios não ape-
nas locais, mas para a 
cadeia de turismo recep-

tivo nacional”, comenta 
Roberto Nedelciu, pre-
sidente da Braztoa.

Promoção
turística
O calendário de 

promoção turística de 
2020 prevê a participa-

ção de Canela em cerca 
de 12 feiras e represen-
tantes de qualquer em-
preendimento turístico, 
como parques, hotéis 
e restaurantes, podem 
participar. Mais infor-
mações podem ser obti-
das pelo e-mail.

FOTO: REPRODUÇÃO

RGE encontrou
105 ligações

irregulares de
energia em Canela 

no último ano
Durante o ano de 

2019, as equipes de fis-
calização da RGE rea-
lizaram 701 inspeções 
para combater fraudes 
e furtos de energia no 
município de Canela. 
Nestas operações foram 
detectadas 105 ligações 
irregulares, correspon-

dendo a 14,9% do total. A 
energia recuperada, so-
mente em Canela, chega 
a 152,44 MWh, o sufi-
ciente para abastecer 84 
residências por um ano, 
levando em considera-
ção um consumo médio 
de 150 kWh ao mês para 
cada residência.
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Estação Campos de Canella completa 
um ano com programação gratuita

Mais de 200 empre-
gos gerados, a constru-
ção da Rua Coberta de 
Canela, a revitalização 
de um dos principais 
pontos da cidade, 16 
novas opções de gas-
tronomia e compras. 
Esse é o saldo da Esta-
ção Campos de Canella 
desde a sua inaugura-
ção até aqui, um ano 
depois. Com o fôlego e 
ousadia da juventude, 
o complexo turístico e 
comercial, projeto da 
incorporadora Noval-
ternativa, comemora 
o primeiro aniversário 
para seguir construin-
do seu legado. 

Até o próximo se-
mestre, pelo menos 
mais cinco operações 
deverão ampliar o mix 
do empreendimento 
que ainda irá encer-
rar em definitivo suas 
obras com a colocação 
da cúpula de vidro na 
nova ala inaugurada 
em dezembro. “Essa 

estrutura, é uma das 
mais modernas e im-
ponentes que teremos 
no Rio Grande do Sul, 
uma obra de engenha-
ria a altura do projeto 
Estação Campos de Ca-
nella”, explica Luis Fer-
nando Bassani, diretor 
da Novalternativa.

Para marcar o pri-
meiro aniversário do 
espaço, a Big Land abre 
as portas oficialmente. 
A atração que fica na 
nova área da Estação 
Campos de Canella 
será o primeiro parque 
do Brasil onde o gi-
gantismo é a temática. 
Serão mais de 500m² 
com jogos interativos 
e brinquedos de pro-
porções gigantescas, 
muitos de inspiração 
vintage, para oferecer 
uma experiência iné-
dita de imersão em um 
universo de fantasia e 
nostalgia.

O objetivo dos 
idealizadores do par-

que indoor, os irmãos 
Denis e Sandro Schau-
let, é resgatar o convívio 
offline e proporcionar 
o aprendizado entre as 
gerações criando um 
espaço com atrações 
para toda a família. 
Para isso, contam com 
objetos que resgatam 
a memória da infância 
como videogames de 
cartucho dos anos 80, 
blocos de montar, jo-
gos de tabuleiro e a ré-
plica (enorme) de uma 
televisão de 1968. 

A programação 
segue nos dias 1º e 2 
de fevereiro às 14h e 
16h30, sempre gratui-
tas, com intervenções 
artísticas da Madame 
Piquenique, perso-
nagem que convida o 
público a ouvir boas 
histórias. A atração en-
canta a crianças e adul-
tos que se entregam a 
uma atividade lúdica e 
divertida. No domingo 
também tem show do 

cantor Charles Diel às 
17h no Largo Benito 
Urbani. Todas as atra-
ções são abertas ao pú-
blico.

As operações do 
complexo também 
prometem promoções 
na semana de come-

morações. “Estamos 
em um processo de 
consolidação da Esta-
ção Campos de Canella 
como um propulsora 
do turismo na região. 
Este é um momento a 
ser comemorado, por 
isso convidamos a toda 

comunidade canelense 
e os turistas que estive-
rem visitando nossa ci-
dade para participarem 
da nossa programação 
de aniversário”, convo-
ca Alfredo Schaffer, Ge-
rente Administrativo 
do espaço.
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Temporada de Verão
segue neste final de semana 

com DJ's no Multipalco
A Temporada de Verão de Cane-

la segue neste final de semana com 
muita música no Multipalco da Praça 
João Corrêa. O Festival de DJ's apre-
senta estilos musicais diferentes en-

volvendo profissionais de Canela que 
ocupam espaços públicos levando 
diversão para canelenses e turistas. 
A programação da Temporada de Ve-
rão segue até o dia 8 de março.

PROGRAMAÇÃO:

31 de janeiro (sex-
ta-feira), 19h às 22h. 
Festival de Djs: Proje-
to Holickers (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 (do-
mingo), 16h às 20h. 
Festival de Djs: DJ Ali-
son Vieira, DJ Rafael 
De La Rosa. Multipal-
co.
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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) ::

Gabriela 5 meses

Gustavo
Hartleben
Cardoso
completou 3
meses na última 
sexta, dia 24! 

Luísa com 9 
meses curtindo 

o calor! 

Maria Cecília completou seus
7 aninhos de muita fofura.

Milena Cardoso Tissott Todo o estilo de Guilherme
Acauan, de 3 aninhos.

FOTO: CAMILA DEDÉ FOTOGRAFIA

FO
TO

: C
A

M
IL

A
 D

E
D

É
 FO

TO
G

R
A

F
IA

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO



Sexta-feira, 31 de janeiro de 202008 SOCIAL www.portaldafolha.com.br

74 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

Cristais de Gramado realiza evento
comemorativo. Os mais de 100 colaboradores

da Cristais de Gramado participaram, na
noite de terça-feira (28/01), de evento

comemorativo aos resultados obtidos em
2019 e para celebrar os 18 anos da empresa. A
diretora geral da Cristais de Gramado, Irane 

Land, recebeu os convidados na AABB.

Carolina Moras, Carla Leidens e Patrícia
Moras, estiveram à frente do evento de 10 anos 

do Restaurante Josephina em Gramado.

FO
TO

: R
A

FA
E

L C
A

V
A

L
L

I
FO

TO
: D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

Inauguração da loja de moda feminina Alma Santa, nos
domínios do Shopping Iguatemi Caxias do Sul. Na foto: Stefi

Jaconi, Stane Oliveira e Altieria da Silva.

FOTO: JULIANO VICENZI

Comissão festeira, 
com o reitor Victor 

Moisés Farias; da 
romaria de 2019;

e da obra no
Santuário

de Caravagio
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Os irmãos e empresários
Sandro e Dênis Schaulet,
comemoram a inauguração 
da Big Land, na Estação
Campos de Canella.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Equipe
Josephina
Gramado
comemorando 
10 anos.
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Adriel e Francisca 
na doce espera 

de Valentiny

Joanna com 
4 meses!

Lucas e Priscila na espera de Heitor

Mamãe Jô com o pequeno Vicente,
completando seus 2 meses.

Nathally Shofie
com a mamãe

à espera da mana 
Maria Luiza.

Papai Jonas e 
mamãe Paula na 
comemoração
dos  2 aninhos
da Valentine.

Thaís e Conrado ensaio AMAmentar. 
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Cuidado pra não se distrair nem 
negligenciar com coisas importan-
tes e não se deixe levar pela pressão 
alheia – nem pressione ninguém. 
Neste momento, cada um deve en-
contrar seu próprio ritmo e focar no 
que é mais importante para si.

Um pouco de pressa e ansiedade po-
dem atrapalhar o rumo das coisas. 
Tente respirar e fundo, confiar mais 
nas boas influencias do universo, e 
ouvir mais a sua intuição. O traba-
lho deve ser o tema central neste 
momento e isso inclui pensar em 
novas formas, estratégias e planos 
para o futuro. 

O céu está pedindo movimento, e 
você tem tudo para dar passos im-
portantes esses dias. Um momento 
decisivo e de sucesso no trabalho, 
com ótimos Contatos e possibili-
dades. Bom clima para viagens, 
estudos e novidades. 

O céu do momento pede mais flexibi-
lidade, jogo de cintura e mudanças. 
Uma ótima semana para arrumar 
coisas, desapegando e abrindo mão 
do que não usa ou não quer mais. 
Dias produtivos no trabalho e muito 
bons para rever hábitos e atitudes no 
dia a dia, que melhorem sua saúde.

Você pode enfrentar desafios, con-
tratempos e turbulências. Isso vem 
especialmente do não comprometi-
mento de outras pessoas. Não conte 
demais com os outros, não espere 
que outros façam alguma coisa que 
você mesmo pode fazer.

Aproveite o céu extremamente 
favorável e faça acontecer. Hora de 
colocar novos projetos em prática, 
divulgar suas melhores ideias e 
dar um up em sua carreira. Foco 
especial nas coisas de trabalho, com 
bom movimento e sucesso. 

Um bom momento para se pergun-
tar sobre o quanto está se diver-
tindo. Se sua vida tem estado boa, 
tranquila, feliz. Se suas relações 
são saudáveis de verdade e o que 
você pode fazer a respeito. São bons 
dias para vida social e atividades 
culturais, mas nem tudo saíra como 
você quer.

Não espere que o mundo resolva as 
coisas para você. Faça você mesmo 
tudo que estiver ao seu alcance. Uma 
certa ansiedade pode deixar você 
mais impaciente e levar a brigas com 
pessoas importantes. Cuidado com a 
distração e a confusão diante de situ-
ações que não estavam previstas. 

Cuidado extra com a comunicação. 
Você pode falar demais e acabar até 
sendo agressivo com alguém. O céu 
do momento oferece oportunidades 
que vem dos encontros e relações. 
Tem gente querendo ajudar você, 
aproveite. 

Valorize mais o que está fazendo 
de bom. E isso inclui repensar seus 
ganhos, como salário ou como você 
divulga seu trabalho. As conversas 
seguem sendo inspiradoras e estar 
junto de outras pessoas ajuda a 
tomar as melhores decisões
Isso faz diferença na vida.

Um momento de novidades impor-
tantes, mas de imprevistos, con-
tratempos, mudanças nos planos e 
muita coisa que não sai como você 
havia previsto. O céu da semana 
pede mais movimento, decisões 
importantes e pode te trazer bons 
presentes e oportunidades. 

Seu momento é bastante inspirador. 
Aproveite para se cuidar e se valori-
zar mais. Foco em você, mesmo que 
para isso você tenha que parecer 
mais egoísta. E um período perfeito 
para olhar para dentro em busca de 
mais autoconhecimento e estrutura 
interior.

HORÓSCOPO DA FOLHA OBITUÁRIO
• Comunicamos o falecimento do Sr. Wilson
Wanderlei Port, aos 65 anos, residente na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do
São Lucas e o sepultamento ocorreu dia 22/01,
ás 10:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Maria
Edilia Elias da Silva, aos 74 anos, residente na 
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na
capela 02 do CEPA e o sepultamento ocorreu dia 
23/01/2020, no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Aracy
Sartori - Kiko, aos 72 anos, residente na cidade
de Canela. Deixa a esposa Lucir e os filhos
Emerson e Tiago. Seu corpo foi velado na capela 
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e 
a cerimônia de despedida ocorreu dia 25/01,
no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento de Maria
Almerinda Alves da Silva, aos 39 anos, residente 
na cidade de Canela. Deixa os filhos Natiele,
Emili e Cesar. Seu corpo foi velado na capela 02
do Centro e o sepultamento ocorreu dia 28/01,
ás 09:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Valdevina 
Antônia Tomazi Wingert, aos 73 anos, residente 
na cidade de Canela. Deixa o esposo Arnildo, os
filhos Arildo e Marilda e os netos Alan, Laura,
Diana e Manuela. Seu corpo foi velado na capela 
do Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias
e o sepultamento ocorreu dia 28/01/2020, ás
10:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Oci Remi
de Souza Corrêa, aos 64 anos, residente na
cidade de Canela. Deixa a esposa Jurema e os 
filhos Flaviano, Daniela, Juliano, Natiele, Juliana
e Andrelise. Seu corpo foi velado na capela 01
do Centro e a cerimônia de despedida ocorreu 
dia 27/01/2020, ás 16:30 no Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias.

Ofício SMGPG/DLC n.º 003/2020

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos seguintes 
editais:
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 29/2019 – Registro de preços para aquisição de divisórias, 
portas perfilagem e biombo interno.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 18/2019 – Contratação de empresa para execução de 
pavimentação asfáltica, drenagem e sinalização, de trecho da Estrada Canela – São João, 3ª Eta-
pa, 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 execução 
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

FAÇA AS SUAS
PUBLICAÇÕES
LEGAIS NA

FOLHA!

CONSULTE
NOSSOS
VALORES!
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 69

CS
PARASITA

REMUNERA
ADESTRAR
BONERVA
IDORIAN

SALOBRED
SUAORBE
ASSIMAL
UEMPADA
DMELE

LINEARRA
TELEGNT

MATARONAI

Cortar a
palavra

para fazer
um aparte 

Família de
cães de

caça

Saudação
do Can-
domblé

Luminária
presa

à parede

Ser vivo
como o
vírus

Jon (?)
Jovi,

cantor dos
EUA

Base do 
medica-
mento fi-
toterápico

Que tem o
sabor da
água de

coco

"O Retrato
de (?)
Gray",

romance
Situação
em que
reina a

desordem

Pronome 
possessi-
vo (fem.)

Qualquer
corpo

celeste

Deste ou
daquele
modo

Estado
natal de
Djavan
(sigla)

Combustí-
vel de

reatores
(símbolo)

Simples;
direto
(fig.)

Gaivota
(bras.)

Guiomar
Novaes,
pianista

brasileira

Canal do 
"Superbo-
nita" (TV)

Cora (?),
jornalista
brasileira

Interjeição de
espanto

O maior exportador
mundial de petróleo

Paga
salário a 

Domesticar
animais 

Meridio-
nal

Aquele
homem

Aeronáuti-
ca (abrev.)

"Longe", em
"telescópio"

Selva;
bosque

O recheio 
da bacla-
va (Cul.)

Permite o acesso gra-
tuito aos
hospitais
(sigla)

Salgado
assado

em
forminhas
Filha do

filho

3/ati. 4/orbe. 5/credo. 6/dorian — linear.

PAAGEL – Oficina Auto Mecânica 
LTDA. - CNPJ 88.672.258/0001-85.

Torna público que requereu à Secreta-
ria Municipal do Meio Ambiente, Tran-
sito e Urbanismo de Canela a Licença 
de Operação de regularização, para a 
atividade de Oficina Mecânica/Chape-
ação n° CODRAM 3430-20, localizada 
na Rua Paul Harris, 729, Vila Luiza 
-Canela/RS. Não foi determinado estu-
do de impacto ambiental.

Bióloga Daniela Selbach
Fone/whats (54)98169.6998
daniselbach@hotmail.com

LEONARDO DOS SANTOS CORUJA 
ME. - CNPJ 35.841.172/0001-72.

Torna público que requereu à Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente, 
Transito e Urbanismo de Canela a Li-
cença de Operação de Regularização 
para a atividade de hotel/pousada, 
CODRAM n° 5110-00, localizada na 
Rua Pinheirais, 24, Vila Suzana -Ca-
nela/RS. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental.

Bióloga Daniela Selbach
Fone • Whatsapp (54) 98169.6998

daniselbach@hotmail.com

Faltam 22 dias úteis
para encerrar o prazo
do recadastramento

 biométrico
Faltando 22 dias 

úteis para encerrar o 
prazo para o recadas-
tramento biométrico 
dos eleitores de Canela, 
mais de 11 mil pessoas 
ainda precisam realizar 
o procedimento.

O chefe do Cartó-
rio Eleitoral de Canela, 
Guilherme Cavagno-
li, volta a convocar os 
eleitores a realizarem 
a biometria obrigató-
ria. O procedimento é 
rápido e simples, basta 
levar um documento de 
identidade e um com-
provante de residência.

A ideia é não deixar 
para última hora e evi-
tar filas, que, com certe-
za, acontecerão.

Neste final de se-
mana tem plantão para 
atender quem não tem 
como comparecer ao 
cartório em dias úteis.

Equipe do Cartório Eleitoral

Procedimento é rápido e simples
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Abrasel divulga nota oficial
sobre acidente que vitimou 

funcionário de fondue
Pronunciamento Oficial
Abrasel Hortênsias
O objetivo da Abrasel Hortênsias 

é representar e fomentar negócios para 
o setor de alimentação fora do lar, na 
região, e representamos os interesses 
não só dos 120 associados, mas também 
de toda a categoria.

Dado essa função promovemos 
curso de aperfeiçoamento, qualificação 
de profissionalismo do setor e fomen-
tamos todos os registros, leis e normas 
técnicas que se aplicam aos nossos 
estabelecimentos. Em muitos casos, 
abrimos os cursos e palestras, além 
dos associados, para quem quiser se 
aperfeiçoar. Mas, nosso maior objetivo 
é trazer informação e conhecimento 
aos nossos associados, desenvolvendo o 
setor para melhor como um todo.

Considerando o que expomos 
acima, e sobre o recente acontecimento 
que vitimou um funcionário do seg-
mento da gastronomia, esperamos que 
o poder público, juntamente com todas 
as forças necessárias, façam a devida 
investigação para que este fato sirva de 
exemplo para que essa tragédia não se 
repita. Como foi o caso da Lei Kiss, que 
tornou mais rígidas as leis para even-
tos, bombeiros e alvarás depois que um 
acidente vitimou mais de 200 pessoas.

A Abrasel reitera a importância 

de que todos os órgãos fiscalizadores 
executem de forma rígida uma revisão 
geral em todos os estabelecimentos da 
Região das Hortênsias, para avaliar, 
orientar e corrigir as empresas que 
estiverem fora das normas que regem o 
segmento da alimentação fora do lar.

Salientamos para todas as pessoas 
que trabalhem no ramo da gastrono-
mia para que saibam e entendam a 
importância do treinamento, segurança 
alimentar, cumprimentos das leis e nor-
mas para o restaurante. Entendemos 
também que todo esse cuidado gera 
custos e sabemos que estes custos devem 
ser incluídos no preço final do produto 
oferecido. Isso também influencia nas 
políticas de salários de cada empresa, 
pois oferece aos funcionários treina-
mento, qualidade e cuidado com as 
leis, e consequentemente estes valo-
res também podem ser considerados 
como benefícios salariais. Quando um 
empresário abre mão de todos estes 
cuidados em prol de baixos custos, para 
que no final da conta, ganhe mais, ele 
consegue pagar salários melhores, com 
certeza, mas no final o custo é mais 
alto, porque se paga com segurança, 
com ética e também com a vida.

Alberto Ecker
Executivo Abrasel Hortênsias
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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.

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

VENDO Pousada. Ótimo bairro em Canela.
Grande Oportunidade. Fone: 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.
Localizada na Rua 
Augusto Pestana, N° 
160, 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$1.250,00 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 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA

ÀS FUNÇÕES PÚBLICAS DE PROFISSIONAL DO
MAGISTÉRIO COM HABILITAÇÃO EM SÉRIES

INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PROFISSIONAL 
DO MAGISTÉRIO COM HABILITAÇÃO EM

LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA (LÍNGUA
INGLESA), ABERTO PELO EDITAL Nº 02/2020

Encontra-se publicado no mural e site oficial do Município 
(www.canela.rs.gov.br > Publicações Legais > Contratos 
Temporários – DGP), o Edital nº 04/2020, que homologa to-
das as inscrições apresentadas às funções na área da edu-
cação.

Canela, 31 de janeiro de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

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

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6281 <
Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: SAMUEL CÁSSIO SANTOS DE SOUZA, natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, assistente 
operacional, solteiro, domiciliado e residente na Rua Uruguai, nº 27, Bairro Palace Hotel, nesta Cidade e GREICE 
KELLY BRITO DA SILVA, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, coordenadora de programação, solteira, domi-
ciliada e residente na Rua Uruguai, nº 27, Bairro Palace Hotel, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.
Canela, 24 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6282 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: ALAN MARCOLIN, natural deste Estado, nascido na Cidade de Bento Gonçalves, policial militar, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Bernardino Timóteo da Fonseca, nº 527, Bairro Vila Boeira, nesta Cidade 
e LAÍS BORTOLINI, natural deste Estado, nascida na Cidade de Bento Gonçalves, auxiliar administrativa, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Bernardino Timóteo da Fonseca, nº 527, Bairro Vila Boeira, nesta Cidade. Quem co-
nhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 24 de Janeiro de 2020 | Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6283 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: JEAN MICHEL LUCCHESE MELLO, natural deste Estado, nascido na Cidade de Ijuí, advogado, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua João Baldasso, nº 168, casa 2, nesta Cidade e MARÍLIA BERTI, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Gramado, bancária, solteira, domiciliada e residente na João Baldasso, nº 168, casa 2, 
nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 24 de Janeiro de 2020 | Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6284 <
Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: JEFERSON RIBEIRO, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, vigilante, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua Francisco Bertoluci, nº 745, Bairro Eugênio Ferreira, nesta Cidade e RENATA MATOS RODRIGUERO, natural do 
Estado de Santa Catarina, nascida na Cidade de Lages, vendedora, solteira, domiciliada e residente na Rua Francisco 
Bertoluci, nº 745, Bairro Eugênio Ferreira, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 24 de Janeiro de 2020. | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6285 <
Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: DIONATAS LEITE, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, servente, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua da Igreja, nº 271, nesta Cidade e LUÍSA FERNANDA IVO DA SILVA, natural deste Estado, nascida em Porto 
Alegre, do lar, solteira, domiciliada e residente na Rua da Igreja, nº 271, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.
Canela, 27 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6286 <
Eva Catharina Lampert da Silva, Registradora do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: ERMENEGILDO NARDI, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, motorista, solteiro, domiciliado e residen-
te na Rua Julio Travi, nº 1763, Bairro Distrito Industrial, nesta Cidade e OZÉA INÁCIO DE OLIVEIRA, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Cazuza Ferreira, Município de São Francisco de Paula, secretária, solteira, domiciliada 
e residente na Rua Julio Travi, nº 1763, Bairro Distrito Industrial, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-
se na forma da lei.
Canela, 29 de Janeiro de 2020 | Eva Catharina Lampert da Silva | Registradora

EDITAIS DE CASAMENTO
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Corsan anuncia investimento de R$
240 milhões na Região das Hortênsias
O presidente da 

Companhia Riogran-
dense de Saneamento 
(Corsan), Roberto Bar-
buti, e o diretor de Ope-
rações, André Finamor, 
apresentaram na quarta 
(29), um plano de ação 
que prevê investimen-
tos de R$ 240 milhões na 
Região das Hortênsias 
– R$ 90 mi em água e R$ 
150 mi em esgoto.

Segundo explicou o 
presidente da Corsan, o 
funcionamento do sis-
tema de abastecimento 
integrado das Hortên-
sias tem a água capta-
da em São Francisco de 
Paula, o tratamento em 
Canela e a distribuição 
para Canela e Grama-
do. Disse, ainda, que, 
em virtude de ações 
executadas desde 2018 
nas duas cidades, hou-
ve acréscimos de 20% 
na produção média diá-
ria das duas Estações 
de Tratamento de Água 
(ETAs), 34% no volume 
aduzido para Gramado, 
70% na reservação de 
Gramado e 40% na re-
servação de Canela.

A reportagem da 
Folha acompanhou os 
atos da comitiva da Cor-
san na parte canelense, 
desde uma visita técni-
ca na ETA – Estação de 
Tratamento de Água I, 
no Distrito Industrial, 
onde está em fase final a 
construção de um novo 
reservatório e uma cen-
trífuga para reaproveita-
mento.

Na ETA I, o novo re-

servatório vai aumentar 
a capacidade de arma-
zenamento de água tra-
tada em três milhões de 
litros. Já o equipamento 
de reaproveitamento 
vai utilizar a água des-
cartada pela lavagem de 
filtros, aumentando a 
capacidade em 500 mil 
litros por dia.

O reservatório entra 
em funcionamento na 
primeira quinzena de 
fevereiro e a centrífuga 
em março.

Segundo a Corsan, 
a ETA I tinha capacida-
de para tratamento, mas 
não de armazenamen-
to desta água. Júlio Eloi 
Hofer, diretor de expan-
são da companhia, afir-
ma que Canela e Gra-
mado possuem, juntas, 
mais de 24 mil ligações, 
metade em cada cidade. 
Com  estas ações, fica re-
solvido o problema atual 
de desabastecimento, 
porém, novas amplia-
ções devem acontecer 
para acompanhar o rit-
mo de desenvolvimento 
de Canela e Gramado.

Desculpas e
comprometimento
Barbuti, iniciou sua 

fala pedindo desculpas 
pelo desabastecimento 
e assumindo compro-
metimento com a região 
e prometendo realizar 
os investimentos neces-
sários para atender a de-
manda de água e esgoto. 
“A questão ambiental é 
uma das nossas bandei-
ras, queremos e vamos 

Apresentação do plano da Corsan na na Prefeitura de Canela

atingir a excelência am-
biental na Região das 
Hortênsias”.

Reconhecimento 
de Canela
Nas falas das auto-

ridades presentes, ficou 
evidente a cobrança 
do reconhecimento de 
Canela como mola pro-
pulsora da economia da 

região e o detrimento do 
Governo do Estado de 
Canela em favorecimen-
to a Gramado.

“Gramado quer tra-
balhar junto na água, 
mas na questão do ae-
roporto, defende Vila 
Oliva”, disse o prefeito 
Constantino, cobrando 
que todos os órgãos es-
taduais têm seus escri-

tórios regionais em Gra-
mado.

Esgoto cloacal
Uma das áreas 

mais questionadas é o 
tratamento do esgoto 
cloacal, que evidente-
mente não funciona em 
Canela. Neste sentido, 
algumas coisas vem 
acontecendo, como 

destacaram o secretário 
de Meio Ambiente de 
Canela, Jackson Muller, 
e o diretor de operações 
da Crosan, André Fina-
mor, a nova ETE Santa 
Terezinha, cuja obra 
deve iniciar nos próxi-
mos dias, e mais quatro 
ETEs compactadas, a 
meta é chegar a 56% até 
2022.

Novo reservatório e centrífuga, em construção na ETA II – Distrito Industrial
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Canela já assinou protocolo 
de intenções para PPP do

esgoto sanitário
CIDADE DEVE SER UMA DAS PRIMEIRAS A RECEBER RECURSOS

PRIVADOS PARA AMPLIAÇÃO E TRATAMENTO

Para o esgotamen-
to sanitário, a fim de 
elevar os índices de co-
bertura de esgoto (32% 
em Gramado e 16% 
em Canela, segundo a 
Corsan), a companhia 
está instalando as ETEs 
Ávila (Gramado) e San-
ta Terezinha (Canela) e 
implantando redes co-
letoras e quatro ETEs 
compactas (Canela) – o 
que deve elevar os ín-
dices de esgoto tratado 
para 55% em Gramado, 
até 2023, e para 50% em 
Canela, até 2022.

Para universalizar 
o tratamento de esgoto, 
a CORSAN busca uma 
Parceria Público-Pri-
vada (PPP), cujo leilão 
está previsto para o 
fim de 2020. Conforme 

Novas estações serão no molde das modulares, como esta, de Alvorada

ETE Santa Terezinha, passando por vistoria
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A SRW Extintores
passa a oferecer
treinamentos e
produtos para

segurança do trabalho
A SRW Extintores, 

com mais de 20 anos de 
experiência no merca-
do, está ampliando as 
suas atividades. A em-
presa passa a oferecer 
serviços de segurança 
do trabalho, tais como 
execução de PPCI – Pla-
no de Prevenção de 
Combate a Incêndio, 

TPCI – Treinamento de 
Prevenção e Combate a 
Incêndio, sinalizações 
de emergência e rotas 
de fuga e equipamentos 
contra incêndio.

A primeira turma 
do TPCI se formou no 
último dia 21 e pode 
conferir os novos servi-
ços da empresa.

Primeira turma de TPCI formada pela SWR

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

o presidente Barbuti, 
a iniciativa segue a ex-
periência de sucesso 
obtida com a PPP do 
saneamento na Região 
Metropolitana de Porto 
Alegre.

Canela já assinou o 
protocolo de intenções 
para fazer parte desta 
PPP e segundo o dire-
tor-presidente da Cor-
san, Roberto Barbuti, 
a cidade já estará no 

primeiro lote que terá 
leilão, o da Serra, com 
perspectivas de ser 
uma das primeiras ci-
dades a receber investi-
mento privado, fora da 
Região Metropolitana.
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Edição 400
Esta é a nossa edição impressa de n.º 400!
Muito obrigado a você que está conosco 

durante todas estas semanas. A Folha de Canela 
reforça seu compromisso de trazer um jornalismo 
dinâmico e imparcial à nossa comunidade regio-
nal. Em 2020, ampliaremos gradualmente nossos 
produtos, sem perder a qualidade e marca da 
linha editorial da Folha.

A corsan está 
para canela como 

o diego souza 
está para o

grêmio...

tem contrato,
prometeu empenho, 

mas não acreditamos 
que vai dar certo!

Empresa com 200 funcionários 
em Canela recebeu convite
para se instalar em Gramado
Quase passou desapercebido pela grande 

maioria da população, menos por este colunista. 
Uma empresa instalada em Canela, responsável 
por 200 empregos diretos e terceira maior arreca-
dadora de ISSQN da cidade quase se mudou.

O fato se deu pelo atraso no processo de 
ampliação, que gerou visitas de autoridades gra-
madenses. Ninguém con� rma, mas até o prefeito 
Fedoca teria visitado a empresa, da área de turis-
mo, e oferecido vantagens para se mudar para o 
município vizinho.

Alertada, a Prefeitura de Canela agiu rápido e 
conduziu o processo de ampliação e manutenção 
da empresa.

Árvores da Páscoa
Depois do sucesso das Árvores do Sonho, 

a Av. Júlio de Castilhos vai receber projeto se-
melhante durante a temporada de Páscoa, com 
árvores sendo decoradas com temas pascais pela 
comunidade. O anúncio foi feito pelo secretário 
de Turismo, Angelo Sanches, em entrevista exclu-
siva para o Portal da Folha.

Festican
Também em primeira mão, Sanches con� r-

mou que, no segundo semestre de 2020, o Festi-
can – Festival da Canção de Canela será retomado, 
com promessa de uma edição estadual com foco 
nas categorias nativistas e livres.

Fica o registro e o elogio ao secretário, pois 
Canela possuem músicos de muita qualidade e 
merecem um palco de excelência para mostrar e 
aprimorar seu talento.

Não vem de garfo,
Corsan, que hoje é sopa
A Corsan deu a cara a tapa, mostrou interesse 

e comprometimento, está realizando obras e colo-
cando os pés de diretores em solo canelense, coisa 
que não acontecia há mais de 15 anos.

Mas não é o su� ciente para afastar a descon-
� ança dos canelenses, que já estão vacinados com 
os anúncios de investimentos que nunca saem do 
papel.

Na apresentação dos planos da companhia 
para resolver os problemas de água e esgoto, isso 
� cou claro. O prefeito Constantino disse que Gra-
mado quer serviço integrado com Canela na água, 
mas defende o aeroporto de Vila Oliva. Citou que 
Canela � ca com o presídio � ca em Canela e os 
escritórios regionais da BM, Polícia Civil e Corsan 
estão em Gramado.

Orsolin quer que Canela tenha o tratamento 
do Governo do Estado com o tamanho de sua im-
portância para a região e com seu crescimento.

O prefeito está certo e, nesta, a gente assina 
embaixo.

Cadê o governador
Ao divulgar o número que, hoje, o esgoto 

cloacal é de 32% Gramado e 16% em Canela, os 
diretores da Corsan tiveram que ouvir do secretá-
rio de Obras, Luiz Cláudio, que pode ter uma rede 
que representa estes 16%, mas o tratamento é 
zero, pois as estações não funcionam.

Ratinho foi além, a� rmando que desde que 
assumiu o Estado, Eduardo Leite nunca fez uma 
visita o� cial à Canela, mesmo tendo aqui a resi-
dência de verão do Governador.Mudança de atitude

Ao que tudo indica, a Corsan está em plena 
correção de curso no que diz respeito ao trata-
mento dispensado à Região das Hortênsias, o que 
já está atrasado há 15 anos, mas é um sinal de que 
as coisas podem estar mudando.

Falta agora Canela e Gramado começarem 
a trabalhar juntas em prol delas mesmas, pois 
separadas não vão a lugar algum e, pelo que se vê, 
Canela já acena com isso há algum tempo para o 
oeste, ainda sem muitas repostas.

Vídeo de homem
torturado na Santa 
Marta é antigo, mas 

verdadeiro
PC DIZ QUE TORTURAS

ACONTECEM EM RELAÇÃO
À GUERRA DO TRÁFICO

Em tempos de in-
ternet, até o que é ver-
dadeiro pode ser usado 
como fake news. É o 
caso de um homem sen-
do obrigado a se vestir 
de mulher e dizer que o 
ato é obra dos guris da 
Vila, depois, ele aparece 
apanhando de quatro 
homens com sarrafos.

Segundo a Polícia 
Civil de Canela, os ví-
deos são verdadeiros, 
mas antigos. Ou seja, 
uma fake news disfar-
çada.

Por outro lado, nes-
ta semana, a PC inves-
tiga uma tentativa de 
homicídio e um caso de 
tortura. Detalhes não 
são revelados em razão 
da nova Lei de Abuso de 
Autoridade e também 

para não atrapalhar as 
investigações, mas o 
delegado Vladimir Me-
deiros disse a este co-
lunista que situações 
como estas acontecem 
na cidade e que 99% são 
relacionadas ao trá� co 
de drogas e as eternas 
disputam que os grupos 
travam por domínio da 
comercialização de nar-
cóticos em Canela.

Pelo sim, pelo não, 
o bom é sempre che-
car a informação antes 
de compartilhar e, uma 
dica deste humilde co-
lunista: o melhor canal 
para isto é o Portal da 
Folha, o veículo on-line 
com o maior alcance de 
público na região e com 
a maior cobertura poli-
cial.

Homem é fi lmado apanhando de sarrafo. 
Vídeo é antigo, mas verdadeiro

FOTO: REPRODUÇÃO
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Canela conta os meses para a
reabertura do Parque do Pinheiro Grosso

Atrativo terá passarela coberta, mirante, observatório, espaço para esportes radicais e borboletário

O Município de Ca-
nela e a incorporadora 
Novalternativa assina-
ram o contrato para a 
revitalização de mais 
um atrativo turístico de 
Canela desativado há 
anos: o Parque do Pi-
nheiro Grosso, situado 
na ERS-466 – a estrada 
para o Caracol. O ato 
ocorreu no gabinete do 
prefeito Constantino 
Orsolin, com a presença 
de membros do primei-
ro escalão do Executivo, 
na manhã desta quinta 
(30).

A data para a assina-
tura do instrumento foi 
proposital. Isso porque 
há um ano a Novalter-
nativa inaugurava a Es-
tação Campos de Canel-
la no coração da cidade, 
como concessionário do 
bem público.

A área do empreen-
dimento corresponde 
a 125.773,07 m² e as 
obras, cujo investimen-
to gira em torno de R$ 
4 milhões, terão início 
em alguns dias. O obje-
tivo é reabrir o Parque 
do Pinheiro Grosso em 
um ano, a e concessão 
à iniciativa privada será 

de 25 anos, segundo Fer-
nando Bassani, diretor 
da Novalternativa    

O arquiteto Mar-
co Santini, responsável 
pelo projeto, explica 
que as obras são divi-
didas em três etapas. A 
primeira contempla, 
entre outras melhorias, 
a passarela de acesso 
à maior espécie do pi-
nheiro-brasileiro (Arau-
caria augustifolia) em 
território nacional. Ela 
agora será coberta, de 
modo a permitir o aces-
so de frequentadores 
independentemente do 
momento climático.

O local contará com 
mirante e observató-
rio, com possibilidade 
da prática de esportes 
como rapel e tirolesa 
com vista para o vale. 
Haverá também um bor-
boletário, visto que o Rio 
Grande do Sul é o estado 
que concentra a maior 
quantidade do inseto no 
país, conforme Santini. 
“O elemento principal é 
o pinheiro, e a proposta é 
resgatar aquele bem, de-
volver toda a beleza aos 
moradores de Canela, 
com ambiente de flora e 

fauna revigorado”, deta-
lha.

Poder Público
Para o prefeito 

Constantino Orsolin, a 
revitalização de um dos 
ícones de Canela repre-
senta uma alternativa 
para entregar a quem de 
ofício tem a função de 
gerar investimentos. “O 
poder público não sabe 
fazer dinheiro, produzir 
riqueza. Quem foi fei-
to para isso é a iniciati-
va privada”, confirma. 
Orsolin citou a Estação 
Campos de Canella 
como sucesso de uma 
parceria público-priva-
da bem consolidada. 

“A gente fica feliz de 
uma empresa assumir o 
Pinheiro Grosso e valo-
rizá-lo. Vai ser explorado 
de forma mais correta, 
vai receber os visitantes 
com mais segurança e 
conforto. A Prefeitura vai 
continuar ajudando na 
logística, na promoção, 
na institucionalização 
do turismo com todas as 
atrações de Canela”, opi-
na o secretário munici-
pal de Turismo e Cultura 
Ângelo Sanches.

O pinheiro-brasi-
leiro que referencia o 
parque na estrada do 
Caracol foi descoberto 
em março de 1975 pelo 
tenente Edy Saul Püt-
ten, segundo o livro Os 
Canelistas, do jornalista 
Márcio Cavalli. Ele ha-
via chegado no final dos 
anos 40 a Canela para 
implantar o quartel da 
Brigada Militar na cida-
de.

Na época, seu Edy 
administrava o Parque 
Estadual do Caracol. 
Numa das idas para 

casa, encontrou um 
guri com uma trouxa e 
perguntou se ele tinha 
pinhão. Diante da ne-
gativa, brincou: pois, se 
no mato próximo não 
tinha nem pinheiro, 
muito menos pinhão. 

Mas o guri disse que 
havia e o levou por uma 
trilha. Seu Edy se im-
pressionou com a altura 
de 42 metros da árvore. 
Dias depois, um carro-
ceiro de nome Cesario 
disse-lhe conhecer o tal 
“pinheiro do Pulador” 
há uns 50 anos, ou seja, 

desde os anos 1920 do 
século XX. A árvore ser-
via para nutrir morado-
res da localidade com 
pinhões.

Texto: Márcio Ca-
valli
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