
CANELA E GRAMADO
SOMAM 126 MIL CARTÕES
SUS, CONTRA ESTIMATIVA 
DE 82 MIL HABITANTES

Dados da saúde e da
educação mostram que
as cidades recebem forte
migração há algum tempo
e que números sobre
população não refl etem
a realidade. Página 22

USUÁRIOS RECLAMAM DE 
DESCASO DA CITRAL COM
O CIRCULAR. PÁGINA 3
Prefeitura diz que munícipes
devem ofi cializar a reclamação.
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O promotor Paulo Eduardo de 
Almeida Vieira enfrenta estes 
e outros temas em entrevista 
exclusiva. Página 17

RECOLHIMENTO DO LIXO
SEGUE SENDO ALVO DE
CRÍTICAS DA COMUNIDADE 
CANELENSE. PÁGINA 4
Prefeitura diz que pediu
alterações no modo de coleta

PREFEITURA  DE CANELA
DÁ INÍCIO A OBRAS DE
PAVIMENTAÇÃO EM MAIS
SETE RUAS. PÁGINA 6
Ao todo o projeto contempla a
pavimentação de 22 ruas, com um
investimento de R$ 4,8 milhões

A LEI FAVORECE
O BANDIDO? QUAL
A SOLUÇÃO PARA
OS FURTOS E
ARROMBAMENTOS?
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Nossa senhora de 
Lourdes.

A conhecida apari-
ção de Nossa Senhora 
em Lourdes deu-se no 
início de 1858. Neste 
ano, muitas coisas es-
tavam acontecendo na 
França e no mundo, du-
rante o assim chamado 
segundo Império Fran-
cês onde reinava Napo-
leão III, muitas ideolo-
gias e perigos estavam 
aproximando-se da 
vida de fé dos católicos.

Como nada escapa 
aos olhos divinos, Deus 
envia Sua amadíssima 
Mãe a uma pequena 
camponesa de 14 anos, 
chamada Bernardet-
te Soubirous, durante 
uma inocente busca de 
lenha no campo.

Mas o que Bernar-
dette encontrou foi à 
visão de “uma menina, 
tão pequena como ela, 
vestida de branco, com 
uma faixa-azul presa 
na cintura, com um ro-
sário em suas mãos em 
oração e rosas de ouro 
amarelo, uma em cada 
pé”. Isto aconteceu no 
dia 11 de fevereiro de 
1858.

• No dia 14 de fe-
vereiro, novamente Ela 
lhe apareceu e rezaram 
o Rosário juntas;

• Em 18 de feverei-
ro, Bernardette foi in-
formada pela Senhora 
para retornar à gruta 

durante 15 dias;
• No dia 19 começa 

o hábito de levar velas 
acesas;

• No dia 20, Maria 
lhe ensina uma oração 
pessoal;

• No dia 21, Nossa 
Senhora, muito triste, 
pediu-lhe que rezasse 
pelos pecadores;

• No dia 23, Ela pe-
diu para Bernardette 
falar aos sacerdotes que 
construíssem um san-
tuário;

• No dia 24 de feve-
reiro, a Senhora pediu 
orações e penitência 
pela conversão dos pe-
cadores;

• No dia 25 de fe-
vereiro, novamente lhe 
apareceu e pediu para 
cavar o chão e beber a 
água da nascente que 
encontrou;

• No dia 25 de mar-
ço, Nossa Senhora lhe 
diz que é “A Imaculada 
Conceição”;

• No dia 7 de abril, 
um médico examinou 
Bernardette e observou 
que suas mãos segura-
vam uma vela acesa e, 
mesmo assim, não pos-
suíam qualquer quei-
madura;

• No dia 16 de julho, 
Bernardette viu pela úl-
tima vez Nossa Senho-
ra;

• Em 17 de novem-

bro, a Igreja decidiu 
abrir uma comissão de 
inquérito;

• Em 18 de janeiro 
de 1860, o bispo local 
declarou que “a Virgem 
Maria apareceu de fato 
à jovem Bernardette".

Importante: O dia 
de nossa Senhora de 
Lourdes é celebrada no 
dia 11 de fevereiro.

Catedral de
 Pedras. (Nossa
Senhora de
Lourdes)
Os coloridos vitrais 

que iluminam a Cate-
dral de Pedra são belas 
expressões de arte e 
fé. Eles representam a 
Ladainha de Nossa Se-
nhora e foram doados 
por pessoas da comu-
nidade que escolheram 
Nossa Senhora de Lour-
des para ser a padroeira 
da paróquia de Canela.

 Enorme, majesto-
sa e pode ser vista de 
diversos pontos da ci-
dade. Sobressai-se na 
paisagem desta bela 
cidade. A paróquia de 
Nossa Senhora de Lur-
des foi criada em 1937, 
mas a construção da 
catedral começou so-
mente em 1953 sendo 
fi nalizada em 1987. 

O impactante estilo 
gótico inglês, desenha-
do pelo arquiteto Ber-
nardo Sartori, oferece 
uma vista memorável 
para quem está na Ave-
nida Felisberto Soares, 
uma das principais, do 
centro da cidade. No 
seu interior, vitrais com 
Nossa Senhora, Via Sa-
cra e uma grande escul-
tura da Santa Ceia que 
ornamentam uma nave 
que pode abrigar até 
800 pessoas sentadas.

 A torre, com 65 
metros de altura, pos-
sui um carrilhão de 12 
sinos de bronze trazi-
dos da Itália, que dia-

riamente chama os � éis 
para a missa das seis.

Mas é quando a noi-
te cai que a surpresa co-
meça! Luzes colorem as 
paredes de pedra da Ca-
tedral, enquanto feixes 
de luz ainda mais fortes 

saem de sua estrutura e 
ganham os céus desta 
linda cidade, que neste 
momento se agiganta, 
tomada pela música e 
pela beleza plástica des-
te show único de som e 
luz.

Em nossa cidade.
• Continuem com-

prando em nossa ci-
dade de Canela e utili-
zando a prestação de 
serviços daqui. Ajudem 
canela crescer com sus-
tentabilidade.

Secretário de Saúde
apresenta números
de 2019 em tribuna

Raio-x no hospital está espera das adequações
fi nais para começar a ser usado

O secretário de Saúde Vilmar 
Santos utilizou a Tribuna do Povo 
na sessão da Câmara Municipal de 
segunda-feira (3). Ele apresentou os 
números de atendimentos da pasta 
em 2019, assim como expôs dados 
referentes ao Hospital de Caridade de 
Canela no mesmo período, que está 
sob intervenção do Município desde 
abril de 2019.

Santos, anunciou uma antiga rei-
vindicação da comunidade: o início 
dos atendimentos aos moradores dos 
bairros Jardim das Fontes e Saiqui a 
partir de abril.

Os serviços da Secretaria de Saú-
de totalizaram 395.254 atendimentos 
em 2019, divididos na parte médica 
(89.015) e apresentados por especia-
lidade e por localidade; serviços de 
diagnose e terapia (133.009), como os 
exames laboratoriais, e atos não mé-
dicos (173.230), em que são computa-
das as visitas em domicílio dos agen-
tes de saúde. Num comparativo com 

o próprio governo, nos atendimentos 
médicos, 2019 registrou maior de-
manda em relação a 2017 (84.209) e 
2018 (85.627).

Hospital de Caridade
Quanto ao Hospital, o secretário 

Vilmar Santos disse que um dos mo-
tivos da intervenção foi o não atingi-
mento de metas � nanceiras e físicas. 
Se a casa continuasse a não alcançar 
70% de cada uma por três meses con-
secutivos ou cinco intercalados na-
quilo que estava pactuado, o Municí-
pio teria de pagar por produção.

Mas, a partir de abril, quando o 
governo assumiu o HCC, os índices 
cresceram signi� cativamente. Para 
encerrar sua participação na tribuna 
da sessão, Vilmar Santos con� rmou 
a compra de um aparelho de raio-X 
para o HCC, a ser colocado em ope-
ração até março deste ano. Com isso, 
a casa de saúde não precisará enviar 
mais pacientes a Gramado.

Novo equipamento de Raio-X do HCC
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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

Usuários reclamam de 
descaso da Citral com o 

Circular
Prefeitura diz que munícipes devem oficializar a reclamação

Não são raras as reclama-
ções dos serviços prestados pela 
Citral, que realiza a linha inter-
municipal entre Canela e Gra-
mado, o famoso Circular, que 
tem trajeto entre o Saiqui e Gra-
mado.

As principais queixas são a 
falta de cumprimento dos horá-
rios divulgados e a superlotação 
dos ônibus, bem como o não re-
conhecimento da passagem gra-
tuita para idosos.

Nesta semana, um fato di-
ferente foi relatado à nossa re-
dação. Uma moradora do Saiqui 
nos procurou informando que 
foi orientada a esperar o ônibus 
de reforço, que sairia alguns mi-
nutos depois, da rodoviária de 
Gramado. Ela trocou sua pas-
sagem e aguardou o transporte, 
embarcando às 16h10min.

Para sua surpresa, o ônibus 
que tinha a placa “Circular” en-
cerrou o roteiro na rótula do Dis-
trito Industrial, próximo à Cor-
san. Ele foi informada, apenas na 
última parada, que o transporte 
não ia até o Saiqui, tendo que 
descer, em companhia de outros 
quatro passageiros.

Outra situação que atrapa-
lha quem depende deste trans-
porte para trabalhar e mora no 
Saiqui ou Jardim das Fontes é 
que a empresa não obedece os 
horários divulgado. Segundo a 
leitora, é comum o ônibus ficar 
parado no Saiqui, por mais de 

10 minutos após o horário divul-
gado para a partida, esperando 
mais passageiros.

“Acredito que para fazer va-
ler a pena a viagem”, disse ela. 
“Eu uso ônibus todo o dia, neces-
sito desta condução para chegar 
ao trabalho e acabo me atrasan-
do por isso, é um desrespeito”, fi-
nalizou.

Usuários do transporte de-
vem registrar a reclamação

Como já sabemos, o trans-
porte rodoviário de passageiros 
é um serviço essencial para toda 
a população, por isso, ele deve 
ser oferecido seguindo uma série 
de normas e leis que fazem com 
que o serviço seja prestado com 
maior eficiência, agilidade e se-
gurança ao cidadão.

Vale dizer ainda que um ser-
viço de transporte que não esteja 
em conformidade com as leis e 
obrigações contratuais, além de 
não se encaixar em um modelo 
eficiente de mobilidade urbana, 
é ilegal. Assim, é necessária uma 
fiscalização rigorosa e eficiente 
de todos os processos.

No caso do ônibus Circular, 
que faz a linha Canela – Grama-
do, por se tratar de transporte in-
termunicipal, a competência da 
fiscalização é do Daer, mas, há 
um porém.

O secretário Municipal de 
Meio Ambiente e Planejamento 
de Canela, Jackson Muller, diz 

Usuária pagou por passagem
de Gramado ao Saiqui, mas
teve que descer no Distrito 

Industrial

que apesar de ser um serviço in-
termunicipal, ele acontece em 
Canela e com a aprovação do 
Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana, a Citral também vai ter 
que se organizar de acordo com 
as regras.

“É importante que aqueles 
usuários que tiveram problemas 
venham manifestar a reclamação 
aqui conosco, na Prefeitura”, afir-
mou o secretário.
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Projeto Cidades Digitais:
Instalação de dutos e fibras em

Canela estão em andamento
Munícipes questionavam sobre a função das máquinas vistas no centro da cidade

Estão em andamento as 
obras do Projeto Cidades Digi-
tais. Canela está entre os muni-
cípios selecionados no Estado 
e receberá nove quilômetros 
de dutos e fibras, com o obje-
tivo de promover o desenvolvi-
mento por meio da tecnologia.

As obras para implantação 
dos dutos já passaram pelos 
bairros Santa Marta e São José 
e agora estão concentradas 
no Centro da cidade. A expec-

tativa é de que estes serviços 
sejam concluídos até o final 
de fevereiro, quando deverá 
iniciar a instalação das fibras 
ópticas. 

O investimento de R$ 
880.570,00 proporcionará a 
oferta de três acessos públicos 
de internet para comunidade 
(Santa Marta, Parque do Lago e 
Canelinha), além de interligar 
digitalmente Unidades de Saú-
de, escolas e órgãos públicos.
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PROCESSO SELETIVO CONTÍNUO  
https://www.ucs.br/site/processo-seletivo-continuo/

É assim que se entra na UCS agora: Processo 
Seletivo Contínuo! O candidato poderá ingres-
sar aproveitando a nota do ENEM ou a nota 
dos vestibulares anteriores da UCS.
Outra opção é a realização de uma prova de 
redação, que ocorre nos dias 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 
tecnologia (graduação de curta duração) em 
Eventos, Gastronomia, Gestão Comercial, 
Gestão de Recursos Humanos, Hotelaria, 
Gestão Financeira e Marketing.

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

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

Recolhimento do lixo
segue sendo alvo de críticas
da comunidade canelense

O recolhimento do 
lixo segue sendo alvo de 
críticas da comunidade 
canelense. A empresa 
que cumpre o contrato 
emergencial com a Pre-
feitura teve dificuldades 
de adaptação à realida-
de da cidade e, apesar 
de ter conseguido ajus-
tar horários e roteiros, 
ainda deixa a desejar.

A principal recla-
mação da comunidade, 
recebida na redação da 
Folha, tem sido quanto 
ao manejo do lixo, após 
ser retirado das lixeiras. 
Os garis fazem montes 
no meio da rua e o ca-
minhão tem demorado 
a passar e recolher.

Com isso, o lixo 
acaba prejudicando o 
trânsito e os cachorros 
furando os sacos e es-
palhando sujeira.

Contraponto
O secretário Mu-

nicipal de Meio Am-

biente, Jackson Muller, 
após receber os relatos 
e fotos enviados pelos 
leitores, respondeu que 
convocou uma reunião 
com a empresa respon-
sável pelo recolhimen-
to. “Já fizemos reunião 
com empresa para não 
acumular os resíduos 

no meio da rua, mas 
em local adequado, 
até a coleta. Da mesma 
forma reduzir o tempo 
de acúmulo até a pas-
sagem do caminhão”, 
afirmou Muller.

“Fizemos uma fis-
calização hoje para ava-
liar o resultado das me-

didas, está melhorando. 
Num contrato emergen-
cial com uma empresa 
que arregimentou tra-
balhadores e não conhe-
cia bem os roteiros esses 
problemas acontecem. 
As críticas são boas para 
qualificar!”, finalizou o 
secretário.
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Dep. Afonso Motta indica emenda de R$ 
100 mil para a Educação de Canela

O secretário Ad-
junto de Obras, Ger-
mano Junges, está em 
Brasília nesta semana 
representando a Ad-
ministração Municipal 
de Canela, onde realiza 
um trabalho de articu-
lação política junto ao 
Governo Federal. Entre 
os gabinetes visitados, 
Germano foi recebido 
pelo deputado Federal 
Afonso Motta (PDT) que 
confirmou a indicação 
de uma emenda parla-
mentar no valor de R$ 
100 mil para ser investi-
da em equipamentos na 
área da Educação.

O secretário de 
Educação de Canela, 
Gilberto Tegner, afir-
ma que se o repasse for 
confirmado, o recurso 
será aplicado na aqui-
sição de chromebooks 
para Rede Municipal de 
Ensino. "Assim vamos 
beneficiar um número 
ainda maior de estu-

dantes canelenses com 
esta tecnologia", projeta 
Gilberto Tegner.

DEP. BIBO NUNES 
INDICA R$ 500 MIL 
EM EMENDAS 
PARA CANELA
Dando continui-

dade aos trabalhos em 
Brasília, o secretário Ad-
junto de Obras, Germa-
no Junges, foi recebido 
na terça-feira (4) pelo 
deputado Federal Bibo 
Nunes (PSL) em seu ga-
binete. Na oportunida-
de, Bibo informou que 
efetuou duas indicações 
de emendas parlamen-
tares para Canela: R$ 
200 mil para aquisição 
de equipamentos na 
Saúde – Ministério da 
Saúde e R$ 300 mil para 
a Agricultura – Ministé-
rio da Agricultura Pe-
cuária e Abastecimento.

RECEPTIVIDADE 
DOS

PARLAMENTARES
O secretário Ger-

mano Junges destaca 
que está cadastrando 
projetos e buscando 
recursos para todas as 
Secretarias Municipais 
de Canela, em diversas 
áreas. "Mas os esforços 
estão concentrados na 
captação de verbas para 
a Rota Panorâmica, a 
Educação e a Saúde. A 

receptividade dos par-
lamentares com o mu-
nicípio de Canela está 
sendo cada vez maior, 
demonstrando nossa 
evolução nessa relação 
com as lideranças polí-
ticas e comprovando o 
bom trabalho da admi-
nistração comandada 
pelo prefeito Constan-
tino Orsolin", analisa 
Germano Junges.
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Bênção pelos 72 anos
do hospital demonstra

carinho da comunidade
Dezenas de pes-

soas entre comunidade, 
funcionários, religiosos 
e membros do poder 
público participaram 
de uma bênção ecumê-
nica pelos 72 anos do 
Hospital de Caridade 
de Canela, realizada na 
tarde de terça-feira (4). 
O ato, idealizado pelo 
diretor administrativo 
Rogério Novaes, acon-
teceu em frente à entra-
da principal, com direi-
to a decoração, bolo e 
mais quitutes.

"Eu fui testemunha 
do esforço de tanta gen-
te da comunidade para 

manter o hospital", dis-
se o prefeito Constanti-
no Orsolin, ao recordar 
pessoas que doaram 
parte de sua vida à casa 
de saúde, como o sau-
doso ex-diretor Egon 
Jung.

Na ocasião, houve 
uma referência à técni-
ca de enfermagem Aura 
Machado Scain, fun-
cionária mais antiga do 
hospital, com quase 25 
anos ininterruptos de 
casa. Ela, que já havia 
trabalhado lá de 1970 
a 1977, tem a mesma 
idade do hospital. Em 
seguida, o padre Victor 

Farias e o pastor Ernani 
Kufeld, da Comunidade 
Luterana Cristo Reden-
tor, proferiram cada 
um a sua bênção.

A solenidade foi 
prestigiada por volun-
tários como a presiden-
te da Abasc, Ana Nunes, 
e o ex-presidente do 
HCC pela sociedade ci-
vil, Luiz Josemar Perei-
ra da Silva.

Kufeld e o jovem 
Daniel Fogaça entoa-
ram uma canção. O 
pastor ainda presen-
teou dona Aura com 
um livro sobre Jesus 
Cristo.

FO
TO

: M
Á

R
C

IO
 C

A
V

A
L

L
I

Assinado convênio para 
permanência da Junta 
Comercial em Canela

O secretário da 
Fazenda e Desenvolvi-
mento Econômico de 
Canela, Álvaro Grulke, 
esteve presente em um 
evento realizado em 
Porto Alegre na última 
quarta-feira (29), pro-
movido pela JUCIS/
RS – Junta Comercial, 
Industrial e Serviços do 
Rio Grande do Sul.

Na ocasião, Álva-
ro Grulke e a servidora 
Fabiana Godinho - res-
ponsável pela Unidade 
Desconcentrada (UD) 

da JUCIS em Canela, 
assinaram um convê-
nio visando a perma-
nência do órgão no 
município, além de um 
'Aditivo ao Termo de 
Cooperação entre a JU-
CIS/RS e as UD's.

RETRIBUIÇÃO 
DE VALORES 
AOS MUNICÍPIOS
O aditivo trata so-

bre a retribuição de 
valores aos municípios 
por documentos e li-
vros analisados e de-

feridos pelos analistas 
designados pelas Pre-
feituras para atuarem 
nas UD's. Com isso, 
o município receberá 
repasse de um percen-
tual para cada proces-
so analisado na UD 
(Escritório Regional da 
JUCIS). O escritório de 
Canela fica localizado 
na Av. Osvaldo Aranha, 
nº 450, sala 12 (subsolo, 
junto a sede da Asso-
ciação dos Contabilis-
tas da Região das Hor-
tênsias).

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Campanha contra o
sarampo visa público de

5 a 19 anos em Canela
A Secretaria de 

Saúde de Canela con-
voca a população entre 
5 a 19 anos a se vaci-
nar contra o sarampo. 
A aplicação das doses 
começa nesta segun-
da-feira (10) e segue 
até o dia 13 de março, 
nas UBS’s: dos bairros 
Canelinha, Santa Mar-
ta, Leodoro de Azeve-
do, São Luiz, além do 
Centro Materno Infan-
til (CMI). A campanha 
não acontecerá na UBS 
Central, próxima ao 
Hospital de Caridade.

Em todas as UBS’s 

e no CMI, o horário de 
vacinação é das 7h15 
às 11h30 e das 13h às 
16h30. Será aplicada 
a vacina da tríplice vi-
ral (sarampo/rubéo-
la/caxumba). Haverá 
revisão da carteira de 
vacina e, se necessá-
rio, a pessoa receberá 
reforço contra o sa-
rampo ou passará por 
adequação do calendá-
rio vacinal. Também, 
as equipes verificarão 
sobre a necessidade de 
aplicação das vacinas 
contra o HPV e contra 
a febre amarela, com 

objetivo de atualizar as 
carteiras de vacina.

O dia 15 de feve-
reiro é considerado o 
Dia D da campanha. 
Todas as UBS’s e o CMI 
estarão abertos das 7h 
às 13h (exceto a UBS 
Central). Na zona ru-
ral, não acontecerá a 
vacinação pelo fato de 
o registro da vacina ser 
obrigatório no Siste-
ma de Registro de Va-
cinas do Ministério da 
Saúde, que é informa-
tizado e ocorre conco-
mitantemente à apli-
cação.
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Prefeitura dá início a obras de
pavimentação em mais sete ruas

GODOFREDO RAYMUNDO, DOS GRAVATÁS, BERLIM, ALMIRANTE BARROSO,
DIREITOS HUMANOS, ANTÔNIO ZINI E PEDRO BISOL SÃO AS VIAS CONTEMPLADAS

A Administração 
Municipal realizou 
mais dois encontros do 
Programa Canela Parti-
cipa nesta semana. Na 
terça-feira (4), o encon-
tro foi na sede da Asso-
ciação de Moradores 
do Bairro Leodoro de 
Azevedo. Na ocasião, 
o prefeito Constantino 
Orsolin assinou o ter-
mo de início de obras 
de pavimentação asfál-
tica das ruas Godofredo 
Raymundo, dos Grava-
tás, Berlim e Almirante 
Barroso. "Investir em 
infraestrutura é funda-
mental. Isso qualifica 
e muda a vida das pes-
soas, o que é gratifi-
cante. Queremos que a 
infraestrutura e a qua-
lidade de vida cheguem 
a todos os cantos da ci-
dade", destacou o chefe 
do Executivo.

A moradora da rua 
Godofredo Raymundo, 
Maria de Lourdes Li-
rio, falou em nome dos 
moradores presentes 

Vias que serão contempladas:
São Luiz: Ruas Benito Bertoluci, Pedro Nica-

nor de Oliveira, Francisco A. Montenegro, Luís 
Fachin, Luís Moraes, Ernildo Waldolino Jacks, 
Santina Ferreira de Oliveira;

Canelinha: Ruas Theobaldo Weber, Nossa Se-
nhora do Carmo, Rua Eva Fagundes, João Francis-
co de Oliveira e Ogobar Camargo dos Santos;

São Rafael: Rua Pedro da Silva Nunes;
Bom Jesus: Rua Loureiro da Silva;
Ulisses de Abreu: Rua Arlindo Lawrenz;
Palace Hotel: Rua Berlim;
Boeira: Ruas dos Direitos Humanos, Antônio 

Zini, Pedro Bisol;
Vila do Cedro: Rua dos Gravatás;
Loteamento Central: Constantino F. Raymun-

do;
SESI: Rua Godofredo Raymundo.

e disse: "era algo que a 
gente estava esperando 
há muito tempo. Com a 
eliminação da poeira e 
do barro vai melhorar e 
muito nossa qualidade 
de vida". Participam do 
encontro vereadores, 
secretários, moradores 
das vias beneficiadas e 
imprensa.

BAIRRO BOEIRA
Já na quarta-fei-

ra (5) foi a vez de assi-
nar o termo de início 
de pavimentação das 
ruas Direitos Huma-
nos, Antônio Zini e 
Pedro Bisol, localiza-
das no bairro Boeira. A 
reunião liderada pelo 
secretário de Gover-
nança, Luciano Melo, 
teve a participação de 
membros do 1º esca-
lão da Administração 
Municipal, vereadores, 

comunidade local e do 
prefeito Constantino 
Orsolin. "Com mais es-
tas sete ruas pavimen-
tadas vamos atingir 
100% de vias asfaltadas 
nos bairros Boeira e Ce-
dro. É uma conquista de 
todos, da nossa comu-
nidade, dos vereadores 
que aprovaram o pro-
jeto e de todos os servi-
dores da Prefeitura que 
estão envolvidos neste 

trabalho", comentou 
o prefeito Constantino 
Orsolin.

O canelense Ítalo 
Rodrigo dos Reis Veeck, 
morador da Rua Direi-
tos Humanos, agrade-
ceu a Administração 
Municipal em nome da 
comunidade do Bairro 
Boeira. "Foram mais 
de 30 anos de espera. É 
uma obra para erguer a 
autoestima dos mora-

dores", disse Ítalo.  

FINISA
Ao todo o proje-

to contempla a pavi-
mentação de 22 ruas 
de Canela, com um in-
vestimento de R$ 4,8 
milhões, por meio do 
programa de Financia-
mento à Infraestrutura 
e ao Saneamento (Fini-
sa), da Caixa Econômi-
ca Federal.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Campanha Apae Noel 
2019 - Números dos
bilhetes premiados

 
• 1º Prêmio - Bilhete de nú-

mero 449 689 ganhou um HB20s 
Confort Plus 1.0 turbo 0Km, bran-
co. O bilhete foi vendido pela 
Apae de Sairé (PE);

* Conforme regulamento por 
ter vendido o bilhete  ganhador do 

primeiro prêmio,  a Apae de Sairé (PE) também ganhou  
um HB20s Confort Plus 1.0 turbo 0Km, branco;

• 2º Prêmio - Bilhete  de número 689 816 ganhou um 
HB20s Confort Plus 1.0 turbo 0Km, branco; O bilhete foi 
vendido pela Apae de Americana(SP);

• 3º Prêmio - Bilhete  de número 816 066 ganhou um 
HB20s Confort Plus 1.0 turbo 0Km, branco. O bilhete foi 
vendido pela Apae de Porto Alegre (RS);

• 4º Prêmio - Bilhete  de número 66 911 ganhou um 
HB20s Confort Plus 1.0 turbo 0Km, branco. O bilhete foi 
vendido pela Coirmã Associação Vitória Down de Vitória 
(ES);

• 5º Prêmio -  O Bilhete  sorteado de número 911 
449  não foi vendido. Desta forma o ganhador por apro-
ximação foi o bilhete  número 911 299  que ganhou um 
HB20s Confort Plus 1.0 turbo 0Km, branco. O bilhete foi 
vendido pela Apae de Patos (PB) .

Os números premiados foram apurados a partir do 
resultado da Extração da Loteria Federal realizada no 
dia 22/01/2020.

Adelmo Soares
Presidente da APAE
Gestão - 2020/2022.

Rua Almirante Barroso, 295,
Centro • 95680-000, Canela/RS

Telefone: (54) 99223.2189 • 
E-mail: canela@apaers.org.rs

Prefeitura de São Francisco
de Paula seleciona estagiários

O processo seleti-
vo para estágio de nível 
técnico e superior na 
Prefeitura de São Fran-

cisco de Paula está aber-
to. As inscrições devem 
ser feitas até o dia 14 de 
fevereiro, na Prefeitura 

Municipal (Av. Júlio de 
Castilhos, 444).

Confira os docu-
mentos necessários e 

mais informações no 
edital 008/2020, na pá-
gina www.saofrancisco-
depaula.rs.gov.br.
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Corsan envia água de
Gramado para garantir 
abastecimento de Nova 

Petrópolis
Nesta semana, a 

Corsan divulgou que 
está levando água de 
Gramado para abas-
tecer Nova Petrópolis, 
devido à vazão reduzi-
da nos pontos de cap-
tação deste município. 
A medida de contin-
gência visa garantir o 
abastecimento de Nova 
Petrópolis, que está en-
frentando severa estia-
gem, agravada por ca-
sos de desvio irregular 
de água. Nesta semana, 
a Brigada Militar iden-
tificou oito barramen-
tos irregulares, que es-
tavam interferindo na 
disponibilidade de água 
da captação. A Prefeitu-
ra vai abrir esses barra-
mentos, o que deve au-
mentar a vazão de água 
disponível.

Segundo O Diário, 
de Ivoti, em situações 
normais, a barragem 
Santa Isabel, principal 
fonte de abastecimen-
to do município, pos-
sui um volume de água 
de 8,4 metros, mas que 
atualmente ela se en-
contra com apenas 1,70 

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O

/
O

 D
IÁ

R
IO

 D
E

 IV
O

T
I

Barragem no Arroio Santa Isabel está praticamente seca

metros, mais de seis 
metros abaixo do volu-
me normal.

Nova Petrópolis 
tem captação de água 
em três poços artesia-
nos, localizados na Bar-
ragem São Jacó, onde o 
arroio Santa Isabel está 
praticamente seco, e no 
arroio Ackermann.

Reunião realiza-
da na sede da Corsan, 
em Porto Alegre, nesta 

quarta-feira (5), alinhou 
ações conjuntas entre a 
Companhia e a Prefei-
tura. A Corsan está per-
furando novos poços 
para reforçar o abaste-
cimento do município.

Segundo o chefe da 
unidade especial das 
Hortênsias da Corsan, 
Ermógenes Bodanese, 
o sistema de Grama-
do tem água suficiente 
para disponibilizar a 

Nova Petrópolis, uma 
vez que somente en-
frenta dificuldades es-
truturais em momentos 
de grande fluxo de tu-
ristas, principalmente 
nas festividades de fim 
de ano. Os reservató-
rios de Gramado estão 
atualmente cheios, com 
possibilidade de dispo-
nibilizar algumas car-
gas de água para Nova 
Petrópolis.

Bairro São Luiz
está há três dias 

com abastecimento 
de água comprome-

tido
Segundo mora-

dores, há três dias o 
abastecimento de água 
está comprometido, no 
bairro São Luiz em Ca-
nela, impossibilitando 
até mesmo estocar al-
guma quantia de água 
para auxiliar nas tarefas 
cotidianas.

A reportagem da 
Folha entrou em conta-
to com o chefe da uni-
dade especial da Corsan 

nas Hortênsias, Ermó-
genes Bodanese, que 
confirmou a dificulda-
de de atendimento no 
bairro.

“Temos ali o que 
chamamos de vaza-
mento invisível naquela 
região, o que dificulta 
encontrar a origem do 
problema. As equipes es-
tão no local e em breve 
devemos restabelecer o 
serviço”.

FOTO: REPRODUÇÃO

UCS Hortênsias sedia encontro do Inova
RS para definir estratégias da região

O Inova RS traba-
lha para incluir o Rio 
Grande do Sul no mapa 
global de inovação, a 
partir da construção de 
parcerias das quais par-
ticipam entes de todos 
os segmentos, como 
universidades, empre-
sas e sociedade. Como a 
Universidade de Caxias 
do Sul é uma das inte-
grantes, o campus da 
Região das Hortênsias 
sediou, na quinta-feira 
pela manhã (30), a reu-
nião mensal do progra-
ma desenvolvido pela 
Secretaria de Inovação, 
Ciência e Tecnologia do 

Estado.
O secretário de 

Desenvolvimento Eco-
nômico de Bento Gon-
çalves, Sílvio Bertolini 
Pasin, é o coordenador 
do Grupo Técnico do 
Inova RS e mediou o 
encontro. A proposta 
envolve todos os mu-
nicípios da Região das 
Hortênsias e da Serra 
para fomentar ações 
que visam à inovação. 
Segundo ele, o comi-
tê estratégico define as 
ações e aciona o comitê 
técnico para apresen-
tar informações à mesa 
diretora, que analisa a 

possibilidade de o ma-
terial produzido ser 
aplicado em determi-
nada região do Estado, 
conforme a vocação de 
cada microterritório.

“A participação de 
instituições de ensino 
superior como a UCS, 
no comitê Serra e Hor-
tênsias, é absolutamen-
te estratégico e necessá-
rio. Nós temos expertise 
em inovação instalada. 
Atuamos em ensino, 
pesquisa e inovação; 
prestamos serviços e 
temos nossa área de de-
senvolvimento tecno-
lógico – o nosso parque 

de ciência, inovação e 
tecnologia muito bem 
desenvolvido. Pode-
mos contribuir muito 
com o programa”, diz o 
pró-reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação da Uni-
versidade, professor dr. 
Juliano Rodrigues Gi-
menez.

Aulas começam
dia 2 de março na
UCS Hortênsias
As aulas na UCS 

Hortênsias começam 
no dia 2 de março, as-
sim como na sede e nos 
demais campi da Uni-
versidade. O campus 

em Canela tem se pre-
parado para acolher es-
tudantes e professores – 
estes que retornam das 
férias com momentos 
de formação docente.

A UCS concede o 
Desconto-Sênior a es-

tudantes com 55 anos 
de idade ou mais que 
optarem por um cursos 
de graduação na mo-
dalidade presencial. É 
garantido 25% de aba-
timento no preço das 
disciplinas contratadas.

Encontro reuniu representantes
de vários municípios da Serra gaúcha

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Mais de 50 palestrantes 
estão confirmados para a 

Gramado Summit 2020
Ao todo, serão mais de 140 nomes, além de pelo

menos 200 empresas na feira de negócios do evento

Considerada a maior confe-
rência de inovação e tecnologia 
do Brasil, a Gramado Summit já 
está com 51 palestrantes con-
firmados para a edição de 2020. 
Entre eles estão profissionais de 
diversas áreas, como marketing, 
vendas, finanças, empreendedo-
rismo, jornalismo, tecnologia e 
inovação. A cada semana novos 
profissionais são anunciados no 
site.

Ao todo, mais de 140 nomes 
se apresentarão na próxima edi-
ção, que ocorre de 5 a 7 de agos-
to, no Serra Park, em Gramado/
RS. Eles se dividirão em cinco 
palcos de conteúdo simultâneos: 
plenária principal, palco de Mar-
keting e Vendas, palco de Finan-
ças, palco de Tecnologia e palco 
"Minas de Propósito".

Entre os nomes já confir-
mados estão Jordan Belfort 
(Lobo de Wall Street), Ana Fon-
tes (Rede Mulher Empreen-
dedora), Rony Meisler (CEO 
Reserva), Leandro Demori 
(The Intercept), Dani Junco 
(B2Mamy), Mauricio Benvenut-
ti (Startse), Gabriela Augusto 
(Transcendemos), Guilherme 
Martins (Playkids), Cláudio 
Azevedo (Ambev), Juzão (Twit-
ter), Naomi Kerkhoff (Dinner), 
Flávio Steffens (Vakinha), Fa-
biana Panachão (Band) e Rafael 
Terra (Fabulosa Ideia). Todos 
os palestrantes anunciados po-
dem ser conferidos aqui.

Além da área de conteúdo, 
a Gramado Summit conta com 
uma feira de negócios, que deve 
receber mais de 200 empresas, 

incluindo startups iniciais e 
marcas já consolidadas no mer-
cado. Também é esperado um 
público com mais de 8 mil visi-
tantes por dia.

Os ingressos para o even-
to já estão disponíveis e, até o 
dia 12 de fevereiro, podem ser 
comprados com parcelamento 
sem juros em até 12 vezes.

Sobre a Gramado Summit
Na última edição, realizada 

de 31 de julho a 2 de agosto de 
2019, estiveram cerca de 100 em-
presas na feira de negócios, 122 
palestrantes e visitantes de mais 
de 20 estados brasileiros. Ao lon-
go dos três dias, cerca de 4 mil 
pessoas passaram pelos espaços 
de geração de negócios e networ-
king.
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Matrículas abertas 
na D'arte Espaço 

Multicultural
Modalidade de teatro é

novidade em 2020. Ao todo, são
12 modalidades artísticas nas áreas

de circo, dança, artes marciais,
artes visuais e bem-estar

Espaço que já é re-
ferência na prática de 
expressões artísticas 
em Canela, a D’arte Es-
paço Multicultural co-
meça um novo ano de 
muita arte, movimento 
e aprendizado. A par-
tir de fevereiro, o espa-
ço também passa a ter 
aulas de teatro. A nova 
modalidade se junta às 
artes marciais (kara-
tê dojinmon, aikido e 
taekwondo), práticas de 
circo (acrobacia aérea 
em tecido e acrobacia 
de solo) e bem-estar 
(yôga e flexibilidade), 
além das aulas de ballet, 
oficina de criatividade, 
treinamento funcional 
e patinação artística.

Propondo o teatro 
como ferramenta para 
o processo de autoco-
nhecimento e criação, 
em 2020 o Estúdio de 
Pesquisa Teatral Cia 
Lisi Berti passa a ser iti-
nerante. Em Canela é na 

D’arte Espaço Multicul-
tural que acontecem as 
aulas focadas não so-
mente no trabalho do 
ator, mas para pessoas 
que queiram perder o 
medo de falar em públi-
co ou apenas trabalhar 
suas emoções de uma 
forma diferenciada.

Este ano, ao fazer 
a matrícula ou rema-
trícula de 2020, com 
taxa no valor de R$ 30, 
cada aluno ganha uma 
mochila exclusiva. São 
cinco opções de cores:  
verde, rosa, laranja, azul 
marinho e azul claro. O 
número é limitado.

Para matrículas 
e informações, novos 
alunos podem entrar 
em contato pelo tele-
fone (54) 3282.4191 ou 
pelo e-mail contato@
dartemultiarte.com.br. 
A D’arte Espaço Multi-
cultural fica na Rua Fer-
nando Ferrari, 127, em 
Canela.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Feirinha Ecológica e 
Cultural terá edição 
especial na Estação 
Campos de Canella

No dia 16 de fevereiro, domingo, a 
tradicional Feirinha Ecológica e Cultural 
de Canela ganha uma edição especial das 
9h às 14h na Estação Campos de Canella.

Moradores e visitantes terão a opor-
tunidade de encontrar frutas, verduras, 
produtos caseiros coloniais, pães e quei-
jos diretamente com seus produtores, 
em um dos mais charmosos lugares da 
cidade. A "feirinha", como é carinhosa-
mente chamada pela comunidade, tem 
ainda opções de arte, crochê, saboaria, 
cerâmica, livros, antepastos e defumados, 
tapeçaria e lã, mandalas e flores.

Na Estação Campos de Canella, a 
"feirinha" acontece no Largo Benito Ur-
bani.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Músicos canelenses participam de
festival em São Francisco de Assis

No último final de 
semana, os músicos 
Bruno Rauber e Léo de 
Abreu estiveram na ci-
dade de São Francisco 
de Assis/RS, participan-
do do festival de música 
nativista o 11° Canto do 
Jacaquá.

Neste festival para 
convidados, além de 
representarem a cidade 
de Canela com músicas 
autorais de tema livre, 
compuseram dentro do 
tema sorteado, que foi 
"Essências", e encerra-
ram sua participação 
tocando três obras, en-
tre elas a premiada com 
o troféu de música mais 
popular: a composição 

“Piá taludo”, com letra 
do renomado poeta Ro-
berto Ornes (Sapiranga) 
e melodia de Alexandre 
Oliveira (Araricá) e Léo 
de Abreu (Canela).

As obras em par-
ceria de Léo e Bruno, 
já estiveram em outros 
palcos em diversos fes-
tivais e vem colhendo 
ótimos frutos. A parce-
ria se estende também 
aos músicos locais Jo-
natas Roos e Emílio Fo-
gaça, proporcionando 
a gravação de músicas 
inéditas e projetam um 
2020 de participação 
em outros importantes 
festivais e eventos do 
estado.
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Festival de DJ’s movimenta
o final de semana

O Multipalco da 
Praça João Corrêa e o 
Parque do Lago são os 
locais que receberão as 
apresentações do Festi-
val de DJ´s, que integra 
a Temporada de Verão 
de Canela.

Confira a
programação 
final de semana:

7 de fevereiro (sex-
ta-feira), 19h às 22h. 
Banda Cariocas Samba 
Club Contato e DJ Gui-
lherme Dinardi. Multi-
palco.

8 de fevereiro (sá-

bado), 16h às 20h. Eder 
de Castro e Grupo e DJ 
Rafael De La Rosa.

Multipalco.

9 de fevereiro (do-
mingo), 16h às 20h. 
Festival de DJs: Latin-
Tropical Sessions (DJ 

Gui Dinardi, DJs Cage & 
Rodrigo Beeds , DJ Ga-
briel Campos). Parque 
do Lago.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Orquestra Antunes Câmara se 
apresenta no Parque do Caracol
No domingo (9), a partir das 

14h30, a Orquestra Antunes Câ-
mara de São Paulo, sob a regên-
cia de Ênio Antunes, se apresen-
tará no Parque do Caracol.

São 15 jovens estudantes do 
Projeto Arte do Som e do Proje-
to Musicando, do Programa Fá-
bricas de Cultura da Zona Les-
te, que apresentarão repertório 
composto por obras eruditas 
que vão do período Barroco aos 
nossos dias, incluindo obras de 
compositores brasileiros.
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São Francisco
de Paula resgata 
Carnaval de Rua

A festa ocorre no dia 21
de fevereiro com saída na
Avenida Júlio de Castilhos

A folia vai tomar 
conta de São Francisco 
de Paula com Carnaval 
de Rua e Baile no dia 
21 de fevereiro a partir 
das 22h. A festa, promo-
vida pelo segundo ano 
seguido pela Secretaria 
de Turismo Cultura e 
Desporto, começa na 
Avenida Júlio de Cas-
tilhos com a tradicio-
nal "muamba" e deve 
reunir os tradicionais 
blocos de carnaval da 
cidade e a Escola de 
Samba Alegria do Mor-
ro em desfile. A noite 
termina com o Baile de 
Carnaval, com entrada 
franca, no Ginásio Mu-
nicipal de Esportes. A 
atração principal deve 
ser anunciada em bre-
ve.

O Secretário de Tu-
rismo, Cultura e Des-
porto Rafael Castello 
Costa destaca que o 

Carnaval é uma im-
portante manifestação 
cultural e artística, que 
merece a atenção, cari-
nho e respeito da admi-
nistração municipal. A 
Escola de Samba Alegria 
do Morro, tradicional 
na cidade, já comandou 
o desfile em 2019 e volta 
neste ano para puxar a 
frente da muamba.

A muamba na Ave-
nida começa com a pas-
sagem dos carnavales-
cos seguidos pelo carro 
de som, que conduzirá 
o público até o Giná-
sio de Esportes, onde a 
festa segue com muito 
samba segue até a ma-
drugada. No Ginásio, 
a coordenação convi-
da os foliões a levarem 
seus coolers com bebi-
das, que serão aceitas 
no local com exceção 
de garrafas de vidro. A 
entrada é franca.
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Parque Gaúcho promove 
intercâmbio cultural com 
orquestras internacionais
O Parque Gaúcho 

vai promover, na ma-
nhã de domingo (9), 
uma imersão na cul-
tura gaúcha para duas 
orquestras internacio-
nais que estão partici-
pando do 6° Gramado 
In Concert. O músico 
tradicionalista gaúcho 
Pepeu Gonçalves vai 
comandar a integração 
cultural com a Youth 
Orchestra, da Coreia do 
Sul, e a Tallin Old Town 
String Orchestra, da Es-
tônia.

Além de conhecer 
o período de formação 
do povo gaúcho, os mú-
sicos estrangeiros terão 
contato com os instru-
mentos e a música re-
gionalista. O diretor do 
Parque Gaúcho, Mar-
cos Gomes, destaca que 
o objetivo da ação é di-
fundir a cultura gaúcha 
para o mundo. "Nossa 
proposta é que as or-
questras internacionais 
possam vivenciar e in-

teragir com a cultura 
gaúcha", diz Gomes. Os 
músicos estrangeiros 
também terão a opor-
tunidade de conhecer a 
fauna brasileira no Gra-
madozoo.

Sobre o Parque
Inaugurado em 15 

de novembro de 2011, 
o Parque Gaúcho foi 
reconhecido pelo Mi-
nistério da Cultura em 
2013 como o principal 
empreendimento da 
cultura gaúcha do Co-
nesul. É o único parque 
temático do mundo 
que conta a história da 
formação e evolução 
do gaúcho, seus usos e 
costumes. O empreen-
dimento possui uma 
infraestrutura comple-
ta de cultura e lazer. Em 
área de 120 mil metros 
quadrados, o parque 
conta com Memorial 
do Gaúcho, arena de 
shows e domas, progra-
ma de resgate de ani-

mais crioulos, galpão 
mirim, horta orgânica, 
herbário, espaço para 
exposições de arte gaú-
cha, mangueira para 
apresentações da lida 
campeira e espaço para 
shows artísticos, além 

da inédita Cidade dos 
Gaúchos. No total, são 
10 mil metros de área 
coberta. O complexo 
turístico fica no Km-35 
da ERS-115, a 700 me-
tros do pórtico de saída 
para Taquara.

O músico gramadense Pepeu Gonçalves, 
que vai comandar o intercâmbio musical
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Feira Medieval ocorre dias 8 e 9
de fevereiro em Nova Petrópolis

2ª EDIÇÃO DO EVENTO SERÁ REALIZADA NA RUA COBERTA
E PRAÇA DAS FLORES COM ENTRADA FRANCA

Nova Petrópolis recebe a 
2ª edição da Feira Medieval nos 
dias 8 e 9 de fevereiro, na Rua Co-
berta e Praça das Flores. O even-
to produzido pelo Bando Celta 
será realizado no sábado, das 
11h às 22h, e no domingo, das 
11h às 20h. O evento tem entra-
da franca e contará com música, 
dança, artesanato, cutelaria, lu-
tas medievais, arquearia, desfiles 
de fantasias e muito mais.

O evento proporciona uma 
programação cultural diferencia-
da para o público da Feira Medie-
val. O Bando Celta sobe ao palco 
no sábado, às 15h30min e às 19h, 
e no domingo, às 15h30min e às 
18h. No dia 8 de fevereiro, a pro-
gramação contará com apresen-
tações de Manishie – Dança Ci-
gana, Duda Mello – Dança Tribal, 
Caligo – Música Vêneta e Grupo 
Zahira Razi. No dia 9, Dança Es-

sência Cigana, La Cuerva – Dan-
ça Flamenca e Grupo Zahira Razi 
serão atrações da feira.

A Feira Medieval contará 
com diversas oficinas para enga-
jar o público do evento. No sába-
do e no domingo, às 11h, ocor-
re as oficinas de arqueirismo e 
swordplay. O escritor brasileiro 
e integrante da Academia Lite-
rária do Vale do Rio dos Sinos, 
Athos Beuren comanda a oficina 
de RPG, no dia 8 de fevereiro, às 
12h30min e às 17h, e no dia 9, às 
13h30min e às 16h30min. No sá-
bado, às 16h e às 18h, tem ofici-
na de dança circular que ocorre 
também no domingo, às 15h e às 
17h.

Os visitantes da Feira Me-
dieval serão surpreendidos com 
pessoas caracterizadas e pode-
rão adquirir diversos itens e ar-
tigos de artesãos que expõem e 

comercializam mercadorias. O 
evento contará ainda com área 
de alimentação que oferecerá 
crepe, sorvete, pipoca, rapadura, 
espetinhos, panchos, hidromel e 
cerveja artesanal.
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Janine Hofmann
Rodrigues da Silva

PAPO SIMPLES

Nome: JANINE HOFMANN RODRIGUES DA SILVA.
Idade: 42 anos.
Filiação: Sebastião Anselmo Rodrigues e Euzébia Ho-
fmann Rodrigues.
Formação: Mestre em Reiki e Psicoterapeuta
Reencarnacionista.
Trabalho: Terapeuta Holística e servidora pública muni-
cipal.
Fato marcante em sua vida: a inauguração do
Espaço Essence, onde sou sócia/proprietária.
O que te deixa sem jeito: elogios.
Uma alegria: meu trabalho de terapeuta
Uma decepção: injustiça.
Ponto forte: persistência.
Ponto fraco: confiar nas pessoas.
Cor preferida: lilás/violeta.
Prato preferido: bife acebolado, arroz e salada.
Bebida: suco de abacaxi com hortelã.
Esporte: caminhada ao ar livre.
Hobby: leitura.
Programa de tv: Globo Reporter.
Que fazer no domingo: curtir a família e ler.
Animal de estimação: cachorro.
Um filme: Nosso Lar.
Uma música: Sutilmente - Skank.
Um livro: Nada é por Acaso – Zíbia Gasparetto.
Um defeito: teimosa.
Uma qualidade: sinceridade
Uma saudade: meu avô materno.
Um sonho de criança: ajudar as pessoas com um 
estalar de dedos
O que mais admira numa pessoa: honestidade e deter-
minação.
O que mais detesta numa pessoa: mentira e injustiça.
O que tu mudaria em Canela: o clima úmido do inverno.

TUA OPINIÃO SOBRE:
Política: necessária.
Educação: primordial para o crescimento humano, deve-
ria ser mais valorizada.
Religião: a força que ampara o ser humano nos momen-
tos mais difíceis.
Amor: o que impulsiona a vida.
Família: a base de tudo.
Amizade: Amigos verdadeiros são aqueles que perma-
necem ao nosso lado, em TODOS os momentos
Casamento: sonho realizado.

*UM RECADO:
“Quando as dificuldades se apresentam em nossas 
vidas, servem para nos impulsionar e evoluir.
Devem ser encaradas como aprendizados”.
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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) ::

A linda Antonella completou 1 aninho.Toda a fofura de Anna Clara Seger Militão.

Davy Matheus 
hoje completa 1 
ano e 6 meses

Podemos com essa pose da 
Catherine Pacheco da Luz?

‘Smash the Cake’ de 1 aninho do Bernardo

Vicente, Fernanda, João Henrique, Giovana

FOTO: JÊNIFER LAUFFER
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Arquiteta Gianne Poletto no aniversário
da Estação Campos de Canella.

DJ Thiago Matthias será atração no
coquetel de apresentação da Alma Santa,

no Shopping Iguatemi Caxias do Sul. A loja
de moda feminina comandada por Altieria

da Silva, Stane Oliveira e Stefi Jaconi será
inaugurada no dia 12 de fevereiro.

FOTO: CLEITON THIELE

Luis Fernando Bassani, Rodrigo Cadorin e Fernando Bassani no aniversário da
Estação Campos de Canella, que comemorou seu primeiro aniversário. FOTO: CLEITON THIELE

Os sócios Marcelo Dalbosco e Rodrigo Rhoden, 
do George III, apresentaram o novo menu 
degustação do restaurante para um grupo de 
convidados. O jantar aconteceu na Sala Real e, 
na ocasião, foi servido a experiência britânica, 
menu de oito etapas, que encantou os
convidados.Na frente, Rodrigo Rhoden,
Nathalia Martins, de preto, e Marcelo Dalbosco, 
de camisa vinho, recebem grupo de convidados 
no George III.

Clara Sabóia, Anelise Ledur e Viviane Warken 
conhecendo o Med Spa Varanda das Bromélias 
em dia de palestra com o Dr Rafael Gallassini.

FOTO: SAMANTA VASQUES

Em recente evento, Roberta Rech a Chef 
do Magnólia com RP Samanta Vasques.

FOTO: CLARA SABÓIA
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Júlia de Oliveira se formou na
UFRGS em psicologia. Parabéns do 

seu pai, nosso amigo Marreco!

Enrico com a Mamãe Carolina e o Papai Juliano,
comemorando seu 3° aninho, com familiares e

amigos no Planeta Golden, no dia 31 de janeiro!

Mamãe Elaine, Papai Diego e a Mana
Olívia à espera da Lavínia!

Mamãe Luana e Papai Rudimar 
ansiosos à espera do Rudimar Jr.

Natália, curtindo o nosso
verão, cheia de charme!!!

Papai Dionan Ferreira com
Arthur e seu maninho Erick

FOTO: CANELA FOTO E ARTE FOTO: CANELA FOTO E ARTE

FOTO: CANELA FOTO E ARTE

FOTO: CANELA FOTO E ARTEFOTO: REPRODUÇÃO
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Você pode estar mais sensível,
sentindo tudo e um pouco mais.
São dias para agir com mais
pragmatismo, valorizar as coisas 
mais importantes que tem
acontecido com você e aprender a 
valorizar mais também a si mesmo.

É importante olhar mais de perto 
para seus sentimentos. E não se 
magoar só porque alguém foi mais 
duro ou falou alguma coisa com a 
qual você não concorda. O risco de 
brigas é alto e o nível de stress dei-
xa isso ainda pior. Dias para lidar 
com a realidade e focar nos assun-
tos concretos.

Você deve se sentir mais sensível 
nos próximos dias. Tente aprovei-
tar essa fase para entrar mais em 
contato com suas emoções e com 
a intuição, que é tão boa mas nem 
sempre você dá bola. Tire algum 
tempo pra você. 

Uma semana para buscar seus 
amigos, conversar e fortalecer as 
verdadeiras amizades. Um momento 
produtivo e cheio de oportunidades. 
Você também está mais sensível e 
pode usar sua inspiração para lidar 
com os desafios que surgem por con-
ta dos contratempos.

Olhe para frente, seja lá o que tenha 
acontecido em sua vida, é hora de 
superar e seguir em frente. Seja prá-
tico, objetivo, determinado. É hora 
de tocar o barco. Assuntos afetivos 
pedem mais conversa e paciência. 
Não insista com quem não quer. 

Escute o que os outros tem a dizer, 
mas permita-se falar, se expressar, 
demonstrar o que sente também. 
Você pode ter brigas e situações 
mais estressantes na família. Vale a 
pena respirar fundo e pensar bem an-
tes de entrar em grandes discussões.

O céu da semana é produtivo e 
cheio de resultados. Há um risco de 
brigas, ansiedade e outras tensões. 
O momento pede mais profundi-
dade, ousadia, criatividade. É hora 
de usar mais a sua criatividade e a 
inspiração, especialmente para en-
contrar saídas mais criativas para o 
que precisa ser melhorado.

Você pode se estressar com mais faci-
lidade com as pessoas e acabar discu-
tindo, até por bobagem. Cuidado ao 
reagir por impulso e tenha cuidado 
na comunicação, escolhendo muito 
bem cada palavra. Cuidado com os 
gastos, você pode perder o controle 
das finanças.

Seus dias pedem foco no trabalho, 
cuidado com a saúde e movimento. 
Bom momento para tomar iniciativa 
e fazer coisas novas. Mas existe o 
risco de você estar mais nervoso e ir-
ritado e isso pode se refletir em suas 
relações, especialmente as familiares. 

O seu momento pede mais prazer. É 
semana para fazer o que gosta, na-
morar, estar com gente querida. O 
momento é favorável para resolver 
coisas internas e assuntos do pas-
sado. A semana é tudo de bom para 
resolver antigas pendências e tam-
bém assuntos mais burocráticos. 

Semana para fazer coisas que gosta 
e começar algo novo. São dias mais 
estáveis e tranquilos e ótimos para 
estar em família. O momento tam-
bém é legal para celebrar e isso vale 
para comemorar o seu aniversário, 
de preferência em casa ou com um 
grupo mais íntimo de pessoas. 

São dias incríveis para você. Você 
pode ter muita consciência do que 
é ou não é bom em sua vida e pode 
ter respostas e oportunidades muito 
bacanas. Aproveite cada chance, 
especialmente de trabalho. Cuidado 
só para que o nível de stress não 
atrapalhe as coisas.

HORÓSCOPO DA FOLHA OBITUÁRIO
• Comunicamos o falecimento do Sr Gilmar 
Dias Marafigo, aos 59 anos, residente na cidade 
de Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do 
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias e o 
sepultamento ocorreu dia 29/01/2020, ás 15:00
no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento de Vitória Izabele 
dos Santos, aos 2 anos, residente na cidade de 
Canela. Seu corpo foi velado na capela 02 do São 
Lucas e o sepultamento ocorreu dia 30/01/2020, 
ás 16:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento de Ana Caroline 
Tomasine dos Santos, aos 32 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 
01 do Cemitério Ecumênico Parque das Arau-
cárias e a cerimônia de despedida ocorreu dia 
01/02/2020, ás 16:30 no Cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento do Sr Nilo Antô-
nio Debacco, aos 80 anos, residente na cidade de 
Canela. Deixa a esposa Maria e os filhos Luciano, 
Marcelo e Mônica. Seu corpo foi velado na capela 
02 do Cemitério Ecumênico Parque das Araucá-
rias e o sepultamento ocorreu dia 02/02/2020, ás 
10:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra Ivone
Moraes da Silva, aos 76 anos, residente na cidade 
de Canela. Deixa o esposo Arno e os filhos
Sandomar, Gorete, Janete, Salete e José Lindomar. 
Seu corpo foi velado na capela 01 do São Lucas
e o sepultamento ocorreu dia 05/02/2020, ás
09:00 no Cemitério Municipal de Canela.
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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.

Nascimentos no HCC - Janeiro de 2020
DATA NOME DA MÃE                  SEXO BEBÊ

04 de Janeiro de 2020 Sabrina da Silva Pimentel Menina

04 de Janeiro de 2020 Cristiele Haack Cardoso Menina

04 de Janeiro de 2020 Luciana Ramos Cardoso Menina

04 de Janeiro de 2020 Sara Aniele Hehn Menina

04 de Janeiro de 2020 Viviane Hofmann Dreher Menina

05 de Janeiro de 2020 Deise Mariana Ribeiro da Silva Menina

06 de Janeiro de 2020 Priscila Barreto Carasai Menino

06 de Janeiro de 2020 Rosangela Lourenço de Oliveira Menina

06 de Janeiro de 2020 Paloma Ferreira de Brito Menina

06 de Janeiro de 2020 Grasiele Aguiar dos Santos Menina

07 de Janeiro de 2020 Luana Santos da Silva Menino

07 de Janeiro de 2020 Camila Isamara de Moura Pacheco Menino

08 de Janeiro de 2020 Gabriela Gomes Pires Menino

09 de Janeiro de 2020 Kauane Ivone Padilha Velho Menino

09 de Janeiro de 2020 Edna Thais Bertoldi da Sila Menina

09 de Janeiro de 2020 Roberta Ferreira das N C Vasconcelos Menina

09 de Janeiro de 2020 Patrine Conceição Bernardes Menina

10 de Janeiro de 2020 Lucimara dos Santos Swaisser Menina

11 de Janeiro de 2020 Silvia Michele Pereira de Moraes Menino

13 de Janeiro de 2020 Jenifer da Fonseca Silva Menino

16 de Janeiro de 2020 Dinara F. Bonifácio dos Santos Menino

18 de Janeiro de 2020 Lisandra Branco Wolff Menina

18 de Janeiro de 2020 Daiane dos Santos Mendes Menina

20 de Janeiro de 2020 Bruna Catieli S. do Amaral Menino

20 de Janeiro de 2020 Fernanda de O. dos Santos Menina

22 de Janeiro de 2020 Juliana S. Castilhos Fogaça Menino

26 de Janeiro de 2020 Dienifer Souza Ivo Menina

26 de Janeiro de 2020 Fernanda R H da Silva Menino

26 de Janeiro de 2020 Thalita Dias dos Santos Menino

27 de Janeiro de 2020 Kerolyn Eduarda Silveira da Avila Menino

27 de Janeiro de 2020 Djenys Elisa Feller dos Santos Menino

28 de Janeiro de 2020 Keila dos Santos Corres Menino

29 de Janeiro de 2020 Veridiane Carvalho Rios Menino

29 de Janeiro de 2020 Francieli Port de Moraes Menino

30 de Janeiro de 2020       Alessandra Souza Barbosa                                     Menina

30 de Janeiro de 2020      Giovana Carolaine Silva Panatto                               Menino

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6287 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar: DIEGO MACHADO, natural deste Estado, nascido na Cidade de 
Gramado, autônomo, solteiro, domiciliado e residente na Rua Alzemiro Boeira dos Reis, nº 47, 
fundos, nesta Cidade e BRUNA DE PAULA SANTOS, natural deste Estado, nascida nesta Cida-
de, auxiliar de cozinha, solteira, domiciliada e residente na Rua Alzemiro Boeira dos Reis, nº 47, 
fundos, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 31 de Janeiro de 2020 | Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6288 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de Canela, 
RS, faz saber que pretendem casar: MARCO MAXIMILIAN DAMASCENO, natural deste Estado, 
nascido na Cidade de Gramado, contador, solteiro, domiciliado e residente na Rua Boaventura 
Garcia, nº 70, nesta Cidade e MIRELLA SACHET MANÉA, natural deste Estado, nascida na Ci-
dade de Novo Hamburgo, advogada, solteira, domiciliada e residente na Rua Boaventura Garcia, 
nº 70, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 31 de Janeiro de 2020. | Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6289 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar: EDEMIR SANINI DAMO, natural do Estado de Santa Catarina, 
nascido na Cidade de São Miguel do Oeste, garçom, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
Santa Terezinha, nº 836, Bairro Santa Terezinha, nesta Cidade e ROSMARÍ BAGGIO, natural 
do Estado de Santa Catarina, nascida na Cidade de Anchieta, cozinheira, solteira, domiciliada e 
residente na Rua Procópio Rodrigues da Silva, nº 181, Bairro São Sebastião, na Cidade de São 
Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma 
da lei.
Canela, 04 de Fevereiro de 2020. | Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta

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.

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.

Casa nº19, Mobiliada, sala de 
estar, cozinha, área de serviço, 
lavabo, 2º andar, 02 dormitórios, 
banheiro social, vaga descoberta 
para carro.  Localizada na Rua
Almirante Barroso, 659, Residen-
cial Dois Pinheiros, Vila Maggi. 
Aluguel R$2.500,00 mais taxas.

• Apartamento nº412, Mobiliado, Triplex, com 02 dormitórios, 
banheiro, sala de estar com lareira, sala de jantar com vista em 
sacada fechada, no 2º piso, sala de TV, sala de jogos, cozinha 

com churrasqueira, lavabo, despensa, mezanino com lugar 
para dois hóspedes, box de garagem de nº 19. Localizado na 

Rua Borges de Medeiros, 747, Edifício Praça da Matriz, Centro. 
Aluguel R$1.800,00 mais taxas.

• Apartamento 204, com 01 dormitório, sala, cozinha e 
lavanderia conjugada, banheiro, estacionamento para carro 
descoberto. Localizado na Rua Pedro Oscar Selbach, 1050, 

Centro. 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.

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

SKY HOTÉIS ADMINISTRADORA LTDA
33.540.018/0011-07

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Licença de 
Operação de Regularização para atividade de Hotel, locali-
zado na Rua Melvin Jones, n°443, Centro, Canela/RS. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental (54) 3282.6625

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2020

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do 
Brasil, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o disposto o art. 36, §5º da 
Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, torna público a realização de AUDI-
ÊNCIA PÚBLICA no dia 27 de fevereiro de 2020, com início às 17 horas, no Plenário Cyro 
Soares Sander, para APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO EM SAÚDE – 3º 
QUADRIMESTRE DE 2019.
1. LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, Rua 
Dona Carlinda, 485.
2. DATA E HORÁRIO: Início às 17 horas do dia 27 de fevereiro de 2020.

Atendendo a princípios da Administração Pública, consagrados em textos legais, fazemos 
chamamento público para assistir a audiência.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 05 DE FEVEREIRO DE 2020.

Constantino Orsolin - Prefeito Municipal

MARIA AMALIA MOTTIN CONSALTER
307.299.710-15

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Licença de 
Instalação, para atividade de Condomínio Edilício Horizon-
tal (por unidade autônoma), na Rua Santo Ângelo, n°61, 
Vila Maggi, Canela/RS.  Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental (54) 3282.6625

Casa nº2, Mobiliada, 70 m², 
02 dormitórios, sala de estar, 
lavabo, banheiro, cozinha, área 
de lazer e serviço, estacionamento 
descoberto.  Localizada na Rua 
João Baldasso, 787, Residencial 
Vila Suzana, Vila Suzana. Aluguel 
R$2.000,00 mais taxas.
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A lei favorece o bandido? Qual a solução 
para os furtos e arrombamentos?

O promotor Paulo Eduardo de Almeida Vieira enfrenta estes e outros temas em entrevista exclusiva

FRANCISCO ROCHA
francisco@folhadecanela.com.br

O problema dos crimes patrimoniais 
é um dos que mais incomoda a co-
munidade canelense. Diariamente, 

surgem relatos de furtos e arrombamentos. É 
comum, diante destes fatos, ouvir frases como 
“a polícia prende e a Justiça solta”, ou “a lei fa-
vorece o bandido.

Durante entrevista exclusiva, o promotor 
da Comarca de Canela, Paulo Eduardo de Al-
meida Vieira respondeu estas questões e deu 
seu ponto de vista sobre o problema da crimi-
nalidade na cidade.

O promotor da Comarca de Canela, Paulo Eduardo de Almeida Vieira

É preciso notar que a questão da segurança 
traz uma gama de fatores que torna tudo comple-
xo. Claro que o cidadão, que quer uma resposta rá-
pida, imagina que o Estado não está fazendo o que 
deveria. Mas, há uma série de coisas que devem ser 
analisadas, como a autorização legal para prender, 
policiais sufi cientes para realizar as prisões e casas 
prisionais que possam 
receber estes presos.

Reiteradamente 
vemos notícias de presos 
em viaturas, a Delegacia 
de Polícia de Taquara, 
por exemplo, não tem 
mais espaço para seus 
presos provisórios, sinal 
de que o presídio já 
esgotou em muito a sua 
capacidade.

O Presídio Estadual de Canela tem 180 deten-
tos no regime fechado, cuja lotação é de 60 pessoas, 
aproximadamente. Temos que saber que existe um 
falta de espaço para receber estes presos.

Então, temos que ter muito cuidado com estas 
posturas!

A sociedade está coberta de razão em fi car 
revoltada com a não manutenção de alguns crimi-
nosos no sistema prisional, mas isso é decorrência, 
também, de algumas escolhas da própria socieda-
de, que vem votando em uma série de governado-
res, ao longo dos anos que não têm a menor preo-
cupação com o sistema prisional.

Eu vou te citar o exemplo de um caso que não 
é nosso, o caso da Boate Kiss. Uma pessoa acendeu 
um sinalizador em um local e gerou aquela tra-
gédia toda. Eles estão respondendo por homicídio 
doloso, como se tivessem intenção de matar todas 
aquelas pessoas.

Os pais e familiares têm todo o direito de que-
rer a resposta mais dura possível. Ao Estado é que 
não cabe agir na mesma batida. A pergunta é: será 
que aquilo foi realmente um homicídio doloso?

Na questão do furto, o nosso sistema permite 

que as pessoas, sem condenação, fi quem presas em 
duas situações, crime 
hediondo, até 60 dias, e 
prisão preventiva den-
tro dos requisitos legais.

Essa prisão, em 
que logo o suspeito vai 
voltar para as ruas, 
pode acontecer em três 
situações, crimes onde a 
pena máxima seja igual 
ou superior a quatro 
anos, independente da 
pena, se o sujeito for 
reincidente por crime 
doloso e, ainda, se as 
vítimas forem mulheres, 
crianças, portadores de 
necessidades especiais 
ou idosos.

Uma tentativa de furto, por exemplo, a pena 
máxima fi ca abaixo de quatro anos. Então, o sujei-
to não fi car preso, porque a lei diz que não pode. E 
se não pode, não pode!

Há que ser ver ainda, se o suspeito é perigoso.

Certo, mas a prisão preventiva, segundo a lei, é 
uma exceção à regra. Antes de prender alguém você 
tem que tentar as chamadas medidas cautelares, 
que são, entre elas, prisão domiciliar, fi ança, torno-
zeleira eletrônica.

Então, não é o juiz que quer soltar. Não é 
promotor que ama o sujeito que pratica o crime 
patrimonial, não é o delegado que é omisso. É o que 
a lei determina.

Sim, a Prefeitura fi nalmente vai apresentar 
o plano de segurança pública de Canela e, neste 
trabalho que vem realizando de regularização de 
áreas invadidas, vai inibir a vinda de pessoas não 
vocacionadas ao trabalho. O delegado Vladimir 
Medeiros tem feito um excepcional trabalho de 

combate ao parcelamento de solo na cidade!
O ladrão que está aqui encontrou um lugar 

irregular para permanecer após ter vinda na busca 
de um emprego que não encontrou.

Se a rede de proteção fosse de melhor qualida-
de, o Município poderia se aproximar do Judiciário 
e fazer um acompanhamento do sujeito que furtou 
para tentar inseri-lo no mercado e retirar da crimi-
nalidade.

Francisco, tu foste uma das primeiras pessoas 
que me alertaram para o fato de Canela ter mais 
moradores do que informado o� cialmente. Temos 
45 mil pessoas segundo o IBGE e 70 mil cartões 
SUS e temos 80 áreas irregulares na cidade, o que 
indica que o índice de violência é pequeno, consi-
derando o tamanho dos problemas, decorrente do 
trabalho da Brigada Militar e da Polícia Civil.

Não é que a lei favoreça o bandido, o problema 
é que o Estado não tem onde colocar o bandido e 
na verdade este bandido não tem que ser colocado 
no presídio. Nós tínhamos que ter uma colônia 
penal para colocar este cara que furta botijão de 
gás. Eu não posso colocar esse cara junto com o 
integrante dos Manos ou Bala na Cara no presídio. 
Nós vamos pegar um sujeito que não tinha perfi l 
violento e transformá-lo em um agente terrorista. 
Ele vai sair, mais cedo ou mais tarde, e vai sair pior.

Não pode ser obrigado a trabalhar, mas a cada 
três dias trabalhados se tem o perdão de um dia de 
pena.

Acredito que Canela está melhorando, nós 
temos problemas, mas as coisas estão andando.

Volto a falar da questão do Cartão SUS, me 
parece que temos mais pessoas aqui do que imagi-
namos.

Como o senhor enxerga o fato de
estes criminosos não permanecerem 
presos, gerando uma sensação
de impunidade na sociedade?

Mas, e a sensação de impunidade?

Mas e a reincidência, um fator muito 
questionado pela comunidade?

Existem fatores positivos?

Mas o senhor enxerga uma solução, 
uma alternativa para reverter este quadro?

Uma frase que escutamos muito hoje é: 
a lei favorece o bandido. Isso é verdade?

Preso tem que trabalhar, a nossa
legislação permite que o preso trabalhe?

“Não é o juiz que 
quer soltar. Não 
é promotor que 
ama o sujeito que 
pratica o crime 
patrimonial, não 
é o delegado que é 
omisso. É o que a 
lei determina”

“Eu não posso colo-
car esse cara junto 
com o integrante 
dos Manos ou Bala 
na Cara no pre-
sídio. Nós vamos 
pegar um sujeito 
que não tinha per-
fi l violento e trans-
formá-lo em um 
agente terrorista. 
Ele vai sair, mais 
cedo ou mais tarde 
e vai sair pior”
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1. 
2. SÚMULA DOS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2020

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de JANEIRO/2020: CONTRATO NÚMERO 001/2020– BERLIN 
FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI, CNPJ 16.814.330/0001-50. Inexigibilidade Art. 25 Caput. Objeto- Credenciamento de empresas e/ou operadoras que forneçam mecanismos 
e ferramentas para auxiliar no serviço de arrecadação por meio de pagamentos com cartões de crédito. Valor- O MUNICÍPIO não efetuará qualquer pagamento à CREDENCIADA, pois a 
mesma será remunerada através da taxa e/ou juros aplicados na transação de pagamentos e parcelamentos dos cartões de crédito, tratando-se de contrato SEM ÔNUS PARA O 
MUNICÍPIO. Vigência - 13 de Janeiro de 2021.Assinatura –13 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 002/2020 PROCERGS – COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 87.124.582/0001-04. Dispensa de Licitação, art. 24, XVI. Objeto- Acesso a área IP de Comunicação de Dados, Emulação de Terminal em 
Microcomputador e Endereçamento de Impressora, conectados em rede local – ARE. Valor- Conforme serviços. Vigência - 15 de Janeiro de 2021.Assinatura -15 de Janeiro de 2020.
CONTRATO NÚMERO 003/2020 - A&T GEOTECNIA E MEIO AMBIENTE, CNPJ nº 34.324.073/0001-50. Dispensa de Licitação Art. 24, IV. Objeto- Contratação de empresa especializada 
na área de serviços geotécnicos, geológicos e hidrogeológicos para prestar assessoria e emitir pareceres/laudos técnicos, relacionado ao meio físico com vistas a dar suporte técnico ao 
licenciamento ambiental de processos junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana, inclusive as demandas geradas pelo Município, com a devida 
apresentação de ART dos profissionais envolvidos na execução do trabalho. Valor-  R$ 200,00 (duzentos reais) por laudo/parecer. Vigência - 04 de Abril de 2020.Assinatura –15 de Janeiro 
de 2020. CONTRATO NÚMERO 004/2020-  GOMES E COLOMBI ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ 23.025.558/0001-27. Tomada de Preços 17/2019. Objeto- Reforma da EMEI Serafina 
Seibt, localizada na Rua Clary Antonio Rigotto, número 85, Bairro São José. Valor- R$ 256.015,61 (duzentos e cinquenta e seis mil e quinze reais e sessenta e um centavos)Vigência -210  
(duzentos e dez) dias a contar do Termo de Início da Obra. Assinatura –15 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 005/2020- INTELIMAGEM MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 
05.546.173/0003-95. Chamamento Público 05/2018. Objeto- Contratação de empresa especializada na área de saúde, para prestarem serviços de exames de mamografias, densitometria 
óssea, ecografia, tomografia computadorizada sem e com contraste, ressonância magnética, radiografia, exames de avaliação cardíaca, exames de avaliação em otorrinolaringologia, 
exames para avaliação de sistema neurológico, visando o atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Valor- Conforme tabela. Vigência - 22 de Janeiro de 2021.
Assinatura –22 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 006/2020- ADELAR KROHN ME, CNPJ  08.612.255/0001-17. Chamamento Público nº05/2019.Objeto: Contratação de 
empresa especializada, prestadora de serviço de vaga em regime ASILAR ao paciente psiquiátrico Pedro Oliveira. Valor- R$ 365,00 (trezentos e sessenta e cinco reais).Vigência - 22 de 
Janeiro de 2021.Assinatura –22 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 007/2020- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 92.702.067/0001-96. Chamamento Público 
06/2019. Objeto- Credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários de recolhimento de tributos e demais receitas públicas municipais, através de DAM - 
Documento de Arrecadação Municipal, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados. Valor- R$ 2,10 
(dois reais e dez centavos), por recebimento de DAM. Vigência - 22 de Janeiro de 2021.Assinatura –22 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 008/2020- THOMAZI TERRAPLANAGEM 
LTDA EPP, CNPJ 05.255.106/0001-50. Pregão Presencial 66/2019. Objeto- Contratação de empresa para execução de serviços de hora máquina, para manutenção e conservação de vias 
não pavimentadas na zona rural e urbana. Valor- R$ 157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais). Vigência - 22 de Janeiro de 2021.Assinatura –22 de Janeiro de 2020.CONTRATO 
NÚMERO 009/2020- ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DAS FLORES, CNPJ 18.174.187/0001-05. Credenciamento Público n° 01/2018. Objeto- Contratação de vagas escolares 
de educação infantil de até 197 (cento e noventa e sete) vagas de turno integral junto às Instituições Educacionais Comunitárias, Confessionais Educacionais ou Filantrópicas Educacionais 
sem fins lucrativos, para atender os alunos excedentes da Rede Municipal. Valor- Berçário I - R$ 815,00 p/vaga, Berçário II, Maternal I, Maternal II, Pré I e Pré II -- R$ 610,00 p/vaga. 
Vigência - 22 de Janeiro de 2021.Assinatura –22 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 010/2020- VALE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS EIRELI - ME, CNPJ 
20.983.684/0001-04. Pregão Presencial 66/2019.Objeto- Contratação de empresa para execução de serviços de 400 (quatrocentas) horas-máquina, de uma MOTONIVELADORA, conforme 
especificações do edital de licitação, para atender demandas da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura. Valor- R$ 207.000,00 (duzentos e sete mil reais).Vigência 
� 22 de Janeiro de 2021.Assinatura –22 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 011/2020 -  LUIZ HENRIQUE VALIM DOS SANTOS JUNIOR 99891239004, CNPJ 31.263.784/0001-
74. Pregão Presencial 34/2019.Objeto -Contratação de empresa especializada para execução de serviços de supressão e poda de árvores de grande porte com altura a partir de 28 metros, 
equivalente a 400 (quatrocentas) horas-máquina de caminhão Munk 28M. Valor -R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos reais).Vigência - 26 de Abril de 2020.Assinatura –22 de Janeiro 
de 2020.CONTRATO NÚMERO 012/2020- ENCOPAV ENGENHARIA LTDA, CNPJ 00.061.493/0001-70. Concorrência Pública15/2019. Objeto- Execução de Pavimentação Asfáltica, 
Drenagem e Sinalização, das ruas Antonio Zini, Arlindo Lawrenz, Benito Bertolucci, Ernildo Waldomiro Jacks, Eva Antonia Fagundes de Freitas, Francisco Albuquerque Montenegro, Luiz 
Fachin, Luiz Moraes, Nossa Senhora do Carmo, Ogobal Camargo dos Santos, Pedro Bisol, Pedro da Silva Nunes e Pedro Nicador de Oliveira, com fornecimento de materiais e mão de 
obra. Valor- R$ 2.368.463,83 (dois milhões, trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos).Vigência - 27 de Novembro de 2020.Assinatura 
–23 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 013/2020 - ENCOPAV ENGENHARIA LTDA, CNPJ 00.061.493/0001-70. Concorrência Pública14/2019. Objeto- Execução de Pavimentação 
Asfáltica, Drenagem e Sinalização, das ruas Almirante Barroso, Berlim, dos Direitos Humanos, Dos Gravatás, Godofredo Raymundo, João Francisco de Oliveira, Loureiro da Silva e 
Theobaldo Weber, com fornecimento de materiais e mão de obra. Valor- R$ 2.591.424,36 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e seis 
centavos).Vigência - 27 de Novembro de 2020.Assinatura –23 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 014/2020 -  FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANELA, CNPJ 90.614.645/0001-07. 
Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto- Contratação da atração artística FUNDAÇÃO CULTURAL DE CANELA para realização “FESTIVAL SUMMER MUSIC”, na Temporada de Verão em Canela 
2020 para integrar a programação do evento, realizado pelo município de 24 de janeiro a 8 de março de 2020. Valor- R$151.143,00 (Cento e cinquenta e um mil, cento e quarenta e três 
reais).Vigência - 30 de Março de 2020.Assinatura –23 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 015/2020- M & M CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 26.474.198/0001-39.Pregão Presencial 
51/2019.Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de roçadas de diversas ruas do município. Valor- R$ 24.006,24 (vinte e quatro mil e seis reais e vinte e quatro 
centavos).Vigência - 23 de Março de 2020.Assinatura –23 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 016/2020 -  VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELI, CNPJ 17.856.392/0001-98. Pregão Presencial 06/2019.Objeto: Contratação de mão de obra para assentamento de paralelepípedo e colocação de meio-fio nas seguintes ruas: 
Beco 2- Pinheiro Machado, Beco Tia Laura, Alameda CIEP, Beco Rua João Francisco de Oliveira, Rua Nossa Senhora Aparecida. Valor- R$ 141.886,50 (cento e quarenta e um mil, 
oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)Vigência - 21 de Julho de 2020.Assinatura –23 de Janeiro de 2020.CONTRATO NÚMERO 017/2020 -  JOAO FRANCISCO 
BAZACAS CORREA, CNPJ  15.843.848/0002-50. Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto: Contratação dos serviços de Elementos Escultóricos Artísticos com Motivo Religioso Contando a 
História do Nascimento de Jesus no Parque do Lago. Valor- R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais).Vigência - 31 de Março de 2020.Assinatura -28 de Janeiro de 2020.
CONTRATO NÚMERO  018/2020 - FLORESTAL PAIOX LTDA,  CNPJ nº 04.941.611/0001-95. Dispensa de Licitação Art. 24 X. Objeto: Dá em COMODATO o trecho demarcado do referido 
imóvel ao COMODATÁRIO, constante do Anexo I deste Contrato e com as coordenadas geográficas ali constantes, que integra esta avença, para a finalidade específica de extração de 
saibro. Valor- O local em que se desenvolverão as suas atividades deverá ser recomposto pelo COMODATÁRIO até o final da vigência deste contrato, em estrita obediência às exigências 
ambientais aplicáveis. Vigência - 31 de Dezembro de 2020.Assinatura -30 de Janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 305/2018 - COMSAIBRI - COMÉRCIO DE 
SAIBRO E BRITAS LTDA, CNPJ 08.254.196/0001-52, Chamamento Público 10/2018. Vigência - 03 de dezembro de 2020.Assinatura – 06 de janeiro 2020.QUARTO ADITIVO AO 
CONTRATO NÚMERO 122/2015– ROCHA E ROCHA COMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ 09.348.887/0001-88, Pregão Presencial 48/2015. Vigência – 01 de dezembro de 2020.Assinatura 
– 06 de janeiro de 2020. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 122/2016– EDITORA JORNALÍSTICA JARROS LTDA, CNPJ 00.512.930/0001-85, Pregão Presencial 61/2016.
Vigência – 01 de dezembro de 2020.Assinatura – 06 de janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 190/2019– PRZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 17.753.551/0001-
29, Tomada de Preços 09/2019.Vigência – 10 de fevereiro de 2020.Assinatura – 06 de janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 325/2018 – JOSÉ ELOY DE 
CASTILHOS, CPF 276.980.170-87, Dispensa de Licitação, art.. 24, X. Vigência - 26 de maio de 2020.Valor – R$3.896,00 (três mil, oitocentos e noventa e seis reais) mensais. Assinatura 
– 06 de janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 109/2019 – GUILHERME BONOTO BEHR & COMPANHIA LTDA., CNPJ 11.023.018/0001-25, Tomada de Preços 
20/2018.OBJETO – Altera-se a razão social da empresa GUILHERME BONOTO BEHR & COMPANHIA LTDA para BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP com sede à rua 
Sete de Setembro, n° 420, bairro Centro em Santiago/RS. Assinatura – 23 de janeiro de 2020.TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 131/2016 S & S EVENTOS LTDA, CNPJ 
14.468.964/0001-73, Concorrência Pública 07/2016.Vigência – 27 de dezembro de 2020.Valor – R$ 2.761,65 (dois mil, setecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos) 
mensais. Assinatura – 24 de janeiro de 2020.TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 132/2016– MICHELE FERNANDA DE OLIVEIRA ME, CNPJ 08.517.655/0001-43, 
Concorrência Pública 07/2016.Vigência – 27 de dezembro de 2020.Valor – R$ 9.965,38 (nove mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos) mensais. Prazo -  12 de 
maio de 2020.Assinatura – 24 de janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 087/2019 – COOPERFORÇA DO BRASIL LTDA, 08.641549/0001-77, Tomada de 
Preços 07/2019.Vigência – 01 julho de 2020.Assinatura – 24 de janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 300/2019 – CARLA REIS, CPF 918.724.990-15, 
Inexigibilidade de licitação, art. 25, III. Objeto – Altera-se o item 1.1 da Cláusula Primeira – Do Objeto, passando a constar “duas apresentações” conforme especificado no item 1.2 do 
Contrato. Assinatura – 24 de janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 266/2019 – IRMÃOS RODRIGUES LTDA, CNPJ 21.286.910/0001-52, Pregão Presencial 
61/2019.Objeto – Fica incluída na Cláusula Primeira – Objeto, a prestação de serviços de brigadista e ambulância nos dias 11 e 12 de janeiro de 2020 nos espetáculos “A fábrica dos 
Sonhos”, para o 32° Sonho de Natal Canela 2019.Valor – R$ 11.536,80 (onze mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos)Assinatura – 24 de janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO 
AO CONTRATO NÚMERO 009/2019 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DAS FLORES, CNPJ 18.174.187/0006-10, Credenciamento Público 01/2018. Vigência - 11 de janeiro de 
2021.Valor – R$ 83.480,61 (oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e um centavos)Assinatura – 15 de janeiro 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
010/2019 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DAS FLORES, CNPJ 18.174.187/0006-10, Credenciamento Público 01/2018. Vigência - 11 de janeiro de 2021.Valor – R$ 109.059,22 
(cento e nove mil, cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos)Assinatura – 15 de janeiro 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 011/2019 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL 
CIDADE DAS FLORES, CNPJ 18.174.187/0006-10, Credenciamento Público 01/2018. Vigência - 11 de janeiro de 2021.Valor – R$ 69.193,30 (sessenta e nove mil, cento e noventa e três 
reais e trinta centavos)Assinatura - 15 de janeiro 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 012/2019- ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DAS FLORES, CNPJ 
18.174.187/0006-10, Credenciamento Público 01/2018. Vigência - 11 de janeiro de 2021.Valor – R$ 62.928,85 (sessenta e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco 
centavos).Assinatura – 15 de janeiro 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 013/2019 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DAS FLORES, CNPJ 18.174.187/0006-10, 
Credenciamento Público 01/2018. Vigência - 11 de janeiro de 2021.Valor – R$ 78.628,75 (setenta e oito mil, seiscentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos)Assinatura – 15 de 
janeiro 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 014/2019 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CIDADE DAS FLORES, CNPJ 18.174.187/0006-10, Credenciamento Público 
01/2018. Vigência - 11 de janeiro de 2021.Valor – R$ 79.967,48 (setenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Assinatura – 15 de janeiro 2020.

SÚMULAS CONTINUAM NA PRÓXIMA PÁGINA >>>
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PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 022/2019– INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS 
PÚBLICOS LTDA, 01.484.706/0001-39, Inexigibilidade de Licitação art. 25, II Vigência – 23 de janeiro de 2020.Assinatura 
– 14 de janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 235/2019– CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA 
PAVICO LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04, Tomada de Preços 13/2019Vigência – 01 de março de 2020.Assinatura – 15 
de janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 236/2019– CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA 
PAVICO LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04, Tomada de Preços 15/2019Vigência – 01 de março de 2020.Assinatura – 
15 de janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 117/2019– LUIZ RENATO VOGES BOEIRA, CPF 
097.902.090-53 E VERA MARIA BROCKER BOEIRA, CPF 345.765.170-15 Dispensa de Licitação art. 24, XVigência 
- 23 de maio de 2020.Assinatura – 30 de janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 081/2019– 
INSTALADORA ELÉTRICA LÍDER, CNPJ 73.918.369/0001-51, Tomada de Preços 06/2019.Objeto – Supressão do item 
1.1.Valor – R$60.759,88 (sessenta mil setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos).Assinatura – 06 
de janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 130/2019– INSTITUTO HOLUS LTDA ME, CNPJ 
08.617.948/0001-00, Inexigibilidade de Licitação art. 25, IIVigência - 5 de agosto de 2020.Assinatura –  22 de janeiro de 
2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 221/2019 –  MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
ME, CNPJ 29.452.110/0001-76Valor – R$ 497.201,64 (Quatrocentos e noventa e sete mil, duzentos e um reais e sessenta 
e quatro centavos).Assinatura – 30 de janeiro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 239/2019–  O.M 
ZELADORIA LTDA EPP, CNPJ04.728.227/0001-09Valor – R$  2.721,50 (dois mil setecentos e vinte e um reais e cinquenta 
centavos).Assinatura – 15 de janeiro de 2020.SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 082/2019 CONSTRUTORA 
E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., CNPJ 88.256.979/0004-04, Concorrência Pública 01/2019Vigência - 22 de abril 
de 2020.Assinatura – 27 de janeiro de 2020.SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 335/2018– JOÃO CARLOS 
LIKES, CPF 187.265.850-49Valor – R$ 985,24 (novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) mensais.
Vigência –  28 de fevereiro de 2020.Assinatura – 28 de janeiro de 2020.TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
134/2016– BANRISUL CARTÕES S/A, CNPJ 92.934.215/0001-06, Pregão presencial 58/2016. Vigência - 27 de abril de 
2020.Assinatura – 22 de janeiro de 2020.

Canela, 06 de fevereiro de 2020.

Luciano do Nascimento de Melo                      Pedro Augusto Machado Schutz
Sec. Mun. de Governança, Planejamento e Gestão                Diretor do Depto de Suprimentos

Ofício SMGPG/DLC n.º 028/2020                                          

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, 
informa a publicação dos seguintes editais:
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 01/2020 – Contratação 
dos serviços de pré-produção, produção e pós-produção 
para a 4ª Mostra Cultural de Canela 2020.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 – Registro de 
preços para aquisição de cestas básicas para distribuição 
de forma fracionada, através de beneficio emergencial, 
conforme Lei 3349/2013.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 02/2020 - Contratação 
dos serviços de cobertura fotográfica para os eventos 
oficiais do Município de Canela em 2020.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 03/2020 – Contratação 
de empresa para prestação de serviços de elaboração, 
formatação e acompanhamento como proponente do 
Projeto Cultural “Sonho de Natal de Canela 33ª Edição”, a 
realizar-se no período de 15.10.2020 à 16.01.2021, através 
das Leis de Incentivo à Cultura junto aos Governos Federal 
e ou Estadual no Rio Grande do Sul. A proponente deverá 
atender às exigências previstas na Instrução Normativa nº 
1, de 20.03.2017, publicado no DOU, em 22.03.2017.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 05/2020 – Contratação 
de empresa especializada para serviços de Assessoria de 
Imprensa Municipal, Estadual, Nacional e Internacional 
para eventos do Calendário Oficial de Eventos do Município 
de Canela em 2020.
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2020 – Obtenção 
de recursos financeiros para o evento “Páscoa em Canela 
2020”, que ocorrerá no período de 04 a 21 de abril de 2020.
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 02/2020 – Obtenção 
de recursos financeiros para o evento “Temporada de 
Inverno de Canela 2020”, que ocorrerá no período de 12 de 
junho a 02 de agosto de 2020.
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO 03/2020 – Obtenção 
de recursos financeiros para o evento “33º Sonho de Natal 
Canela 2020”, que ocorrerá no período de 10 de outubro de 
2020 a 16 de janeiro de 2021.
EDITAL ALTERAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 
30/2019 – contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de levantamento cadastral 
multifinalitário, geoprocessamento, fornecimento de 
sistema com treinamento e suporte técnico.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020 – Contratação 
de empresa que preste serviço técnico e especializado 
em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho 
para implantação e execução dos serviços de acordo com 
as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, 
conforme as especificações contidas nesse Edital e seus 
anexos, pelos serviços de gestão técnica e operacional.
EDITAL ALTERAÇÃO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
N.º 17/2019 - execução indireta no regime de empreitada 
integral, do tipo MAIOR OFERTA, para Alienação através 
de Permuta de imóveis de propriedade do Município de 
Canela-RS, por área a ser construída – Escola Municipal 
de Educação Infantil Adalberto Wortmann.
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, 06 de fevereiro de 2020.
Constantino Orsolin - Prefeito

DMEL anuncia o início 
das inscrições para as 

competições municipais
2ª Divisão do Campeonato
Municipal de Futebol de
Campo:
Valor: R$ 400,00 à vista ou 
em 2x de R$ 200,00 à  partir do 
dia 10/02/2020
até o dia 02/03/2020  
Devolução das fichas dia 
03/03/2020 – Reunião 18:30
Previsão de início : 14/03/2020
Para retirada das fichas, é obri-
gatório o pagamento integral de 
50% ou inscrição.

Campeonato Municipal
de Futsal  2ª Divisão:
Valor: R$ 400,00 à vista ou em 
2x de R$ 200,00 a partir do dia 
10/02/2020 
até o dia 03/03/2020
Devolução das fichas dia 

02/03/2020 – Reunião 18:30
Previsão de início : 16/03/2020
Para retirada das fichas, é obri-
gatório o pagamento integral de 
50% ou inscrição.

Campeonato Municipal
Veterano:
Valor: R$250,00 à vista
Parcela única a partir do dia 
10/02/2020 até  dia 04/03/2020     
Devolução das fichas dia 
04/03/2020 – Reunião 18:30
Previsão de início : 18/03/2020
Para retirada das fichas, é obri-
gatório o pagamento integral da 
inscrição.

Campeonato Municipal
de Futsal Sênior:
Valor: R$ 250,00 à vista

Parcela única a partir do dia 
10/02/2020 até o dia 05/03/2020
Devolução das fichas dia 
05/03/2020 – Reunião 18:30
Previsão de início : 19/03/2020
Para retirada das fichas, é obri-
gatório o pagamento integral da 
inscrição.

Campeonato Municipal
de Vôlei de Quadra Misto:
Devolução das fichas dia 
06/03/2020 – Reunião 18:30
Previsão de início : 19/03/2020

Campeonato Municipal
de Canastras de Duplas:
Devolução das fichas dia 
10/03/2020 
Reunião 18:30
Previsão de início : 17/03/20
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Polícia Civil prende
suspeito de matar Jorge 

Pereira, em Gramado
A Polícia Civil de 

Gramado considera 
esclarecidas as cir-
cunstâncias do segun-
do homicídio do ano 
na cidade, ocorrido na 
manhã de quinta-feira 
(30), quando, por volta 
das 6h30min da ma-
nhã, Jorge Pereira, de 
43 anos, foi morto a ti-
ros, no Bairro Dutra em 
Gramado.

Nesta quarta (5), 
por volta do meio-dia, 
a Polícia Civil prendeu 
preventivamente o sus-
peito, de 19 anos, no 
mesmo bairro em que 
ocorreu o crime, na via 
pública.

A investigação ob-
teve prova contunden-
te que colocou o jovem 
no local do crime, no 
momento do fato. In-
terrogado, ao ser con-
frontado com as pro-
vas, acabou admitindo 
a autoria, alegando ter 
agido em legítima defe-
sa. O suspeito também 
disse que agiu sozinho.

No entanto, segun-

do o delegado Gusta-
vo Barcellos, a versão 
encontra contradições 
com o que se apurou 
até esta etapa da inves-
tigação e não se descar-
ta o envolvimento de 
terceiros no crime.

“Ressalta-se, ainda, 
o intenso e qualificado 
trabalho investigatório, 
com o qual foi possí-

vel obter prova segura 
acerca da autoria, bem 
como as diligências ini-
ciais, quando do encon-
tro do cadáver, realiza-
das pela Polícia Civil e 
BM, que contribuíram 
para o esclarecimento 
da autoria”, disse Bar-
cellos.

Ainda seguem as 
investigações objeti-

vando esclarecer algu-
mas circunstâncias do 
fato. Após os procedi-
mentos legais, o sus-
peito foi recolhido ao 
sistema prisional.

O delegado não 
repassou nenhuma in-
formação adicional, 
alegando cumprimento 
da Lei de Abuso de Au-
toridade.
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Homens que “escravizaram”
trabalhadores em São Francisco de
Paula foram condenados pelo TRF4

A Escola da Magis-
tratura (Emagis) do Tri-
bunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) pu-
blicou nesta terça (4), a 
208ª edição do Boletim 
Jurídico, na qual consta 
a condenação de dois 
produtores rurais de 
São Francisco de Paula 
(RS) por reduzir à con-
dição análoga a de es-
cravo 13 trabalhadores, 
sendo três deles meno-
res de idade.

Os réus aliciaram as 
vítimas no Paraná para 
trabalhar na colheita de 
batatas da Fazenda Ca-
pão Ralo sob promessa 
de assinar as carteiras 
de trabalho e fornecer 
local de moradia e re-
feições. O julgamento 

aconteceu em 17 de de-
zembro de 2019.

Eles foram denun-
ciados pelo Ministério 
Público Federal (MPF) 
em agosto de 2016. Se-
gundo o MPF, os traba-
lhadores tiveram suas 
carteiras de trabalho 
retidas e realizaram a 
atividade por 21 dias 
(23/1 a 12/2/2015) em 
moradia coletiva e insa-
lubre, sem móveis, com 
quantidade insuficiente 
de água fresca, sendo 
submetidos a longas 
jornadas em condições 
degradantes, lidando 
com agrotóxicos e sem 
equipamento de prote-
ção adequado.

“Os trabalhado-
res aliciados engano-

samente, foram, a toda 
evidência, submetidos, à 
denominada escravidão 
moderna”, concluiu a 
desembargadora Salise 
Monteiro Sanchotene, 
relatora do caso.

O réu que aliciou 
os trabalhadores foi 

condenado a 5 anos e 
5 meses, mais R$ 4 mil 
de multa. O réu que os 
“empregou” e os sub-
meteu às condições 
degradantes ficou com 
pena de 7 anos e 11 me-
ses, mais multa de R$ 
4,5 mil reais.
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Estuprador
foge do Presídio 
de São Francisco 

de Paula
MARCELO DANIEL FARIOLI,
45 ANOS, CONDENADO A 29

ANOS PRISÃO POR ESTUPRAR,
EXTORQUIR E ASSALTAR UMA

UNIVERSITÁRIA DE 26 ANOS

Marcelo Daniel Fa-
rioli, 45 anos, condena-
do a 29 anos prisão por 
estuprar, extorquir e as-
saltar uma universitária 
de 26 anos, em Caxias 
do Sul, fugiu do Presídio 
Estadual de São Fran-
cisco de Paula. O fato 
aconteceu no dia 21 de 
dezembro de 2019, mas 
se tornou público nesta 
terça-feira (4).

Conforme a Supe-
rintendência dos Ser-
viços Penitenciários 
(Susepe), no dia 21 de 
dezembro, por volta das 
17h20, durante o ho-
rário de sol dos presos 
do seguro, o apenado 
Marcelo Daniel Farioli 
escalou o muro da área 
interna do presídio, su-
biu no telhado, e con-
segiu pular para fora do 
muro principal, indo 
em direção a um mata-
gal, ao lado casa prisio-
nal. Imediatamente, os 
agentes penitenciários 
da Susepe realizaram 
buscas ao foragido, mas 
não o encontraram. A 
Susepe e a Brigada Mili-
tar seguem concentran-
do todos os esforços 
para capturar o preso.

Relembre o caso
Uma mulher teve o 

veículo roubado e de-
pois foi estuprada na 
noite da segunda-feira, 
dia 2 de julho de 2018. O 
caso ocorreu por volta 
19h30min, em um esta-
cionamento na UCS.

Segundo infor-
mações do boletim de 
ocorrência, a vítima es-
tava no estacionamen-
to da universidade e no 
momento que entrava 
no carro um indivíduo 
armado entrou junto e 
sentou no banco de trás 
do automóvel. O crimi-
noso obrigou a jovem 

a dirigir durante um 
período de tempo nas 
redondezas do bairro 
Cruzeiro, zona leste de 
Caxias do Sul.

Em determinado 
momento, o estuprador 
ordenou que a vítima 
parasse de dirigir, se 
deslocasse ao banco do 
carona para ele assumir 
o volante. A partir daí, o 
estuprador exigiu que 
a moça mantivesse re-
lações sexuais com ele. 
Após o estupro, o crimi-
noso exigiu que a vítima 
dirigisse parte do cami-
nho de volta enquanto 
ele apontava uma arma 
para ela e extorquia di-
nheiro da vítima que, 
inclusive, fez contato 
com familiares para 
conseguir o valor.

Sem sucesso na ex-
torsão, ele colocou a 
jovem no porta-malas 
do veículo, dirigiu até 
São Braz, no interior de 
Caxias e, no local, aban-
donou a vítima e rou-
bou o carro.

Ele foi preso quatro 
dias depois do crime. 
Após um período preso 
preventivamente, Fa-
rioli foi condenado no 
dia 11 de fevereiro de 
2019. Fonte: Portal Lê ou 
Vê.

Qualquer informa-
ção sobre o paradeiro 
do foragido deve ser in-
formado à polícia pelo 
telefone 190 ou pelo 
Whatsapp (54) 9 8414-
1178. 

FOTO: REPRODUÇÃO
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Presos três suspeitos de
assaltar joalheria em Gramado

Um dos criminosos se passou por cliente e chegou a ser
colocado em custódia junto com a funcionária

Na manhã desta 
quinta (6), a Polícia Civil 
de Gramado, prendeu 
três suspeitos de envol-
vimento no roubo a uma 
joalheria do centro da 
cidade. O crime acon-
teceu no último dia 31, 
na Rua São Pedro, cen-
tro de Gramado. Eram 
11h40min quando dois 
indivíduos entraram na 
loja, armados, e anun-
ciaram o assalto. Um 
deles estava encapuza-
do e o outro com boné. 
A ação foi rápida e eles 
fugiram levando parte 
da mercadoria exposta. 

As prisões ocorre-
ram nas residências dos 
suspeitos, no centro 
de Gramado e na Vila 
Dante, em Canela. A 
partir das investigações 
realizadas pela DP, foi 
apurado que o suspei-
to preso em Canela foi 
o primeiro a entrar na 
loja, simulando inte-
resse em joias, que lhe 
foram mostradas pela 
atendente. Logo depois, 
os outros dois suspei-
tos, um deles portando 
uma pistola, ingressa-
ram na joalheria, anun-

ciaram o assalto, ren-
dendo a funcionária e 
o próprio comparsa, 
simulando também ser 
vítima. Ambos foram 
levados até uma peça e 
mantidos custodiados 
pelo assaltante armado, 
enquanto o outro crimi-
noso recolhia as joias 
do balcão.

Também foi apura-
do que na ação foi usa-
do um veículo HB20, 
branco, cujas placas te-
riam sido adulteradas. 
Agora, seguem as in-
vestigações no sentido 
de localizar e apreender 

as joias, bem como o 
veículo e a arma usada 
no crime. Os suspeitos 
foram interrogados e 
assumiram a autoria, 
embora as versões apre-
sentadas tenham con-
tradições entre si.

O delegado de Gra-
mado, Gustavo Celiber-
to Barcellos, ressalta o 
trabalho de investiga-
ção qualificada, bem 
como as diligências 
iniciais realizadas pela 
Polícia Civil e BM, que 
resultaram no rápido 
esclarecimento do fato. 
“Também se destaca a 

rápida análise e deferi-
mento das medidas pelo 
Ministério Público e Po-
der Judiciário, o que pos-
sibilitou fossem os sus-
peitos presos nesta data, 
havendo evidências de 
que o homem preso em 
Canela deixaria a cida-
de amanhã, com desti-
no a Porto Alegre”, disse 
Barcellos.

Um dos assaltante 
já havia sido detido pela 
Brigada Militar no dia 
do assalto. Após os trâ-
mites legais, o trio será 
recolhido ao sistema 
prisional.
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Condutora perde o 
controle e arranca 

poste em grave
colisão no Distrito

Industrial de Canela
Por volta das 

18h30min de domingo 
(02), um veículo GM/
Classic, cor branca, 
com placas de Cane-
la, colidiu contra um 
poste de energia e ca-
potou, caindo em um 
barranco após uma ul-
trapassagem forçada, 
segundo testemunhas. 
A situação aconteceu 
em frente ao acesso da 
Dauper, no Distrito In-
dustrial de Canela, na 
ERS-235.

Uma mulher, de 
30 anos, identificada 
como Priscila de Oli-
veira, foi resgatada a 
mais de 40 metros do 
local, em meio à ve-
getação fechada, um 

local de difícil acesso. 
Os Bombeiros que par-
ticiparam do resgate 
acreditam que após ele 
ser jogada para fora do 
veículo, teria caminha-
do, desorientada, para 
buscar ajuda, motivo 
pelo qual se encontrava 
tão distante do carro.

Ainda, durante o 
atendimento à ocor-
rência, existia a dúvida 
de havia mais alguém 
no veículo, ficando 
constatado, após, que 
Priscila conduzia o car-
ro e que estava sozinha.

A vítima foi levada 
com vida ao Hospital 
de Caridade de Canela, 
aonde permanece in-
ternada.
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Poste partiu em três pedaços e arremessado
a mais de 30 metros com a colisão

Carro parou em uma ribanceira,
após vários capotamentos

Palace Hotel fica sem
luz após colisão contra

poste de energia
Uma camionete 

S10 acabou quebran-
do um poste e batendo 
contra uma casa, após o 
condutor perder  o con-
trole, na Rua Equador, 
no Palace Hotel. O fato 

aconteceu por volta das 
15h30min desta quar-
ta (5). Devido à colisão, 
os moradores de parte 
do Palace Hotel ficaram 
sem em ergia elétrica 
por mais de 12 horas.
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Adolescente fica ferida 
após colisão no Eugênio 

Ferreira
Uma mulher per-

deu a direção do GM 
Celta, placas ITK-4793, 
de Canela, por volta das 
11h30min desta quinta 
(6), na Rua Sete de Se-
tembro, no bairro Eugê-
nio Ferreira.

Ela acabou colidin-
do contra o Fiat Palio, 
placas DBE-4C08 de 

Canela, que estava es-
tacionado. Com o im-
pacto, um adolescente 
que estava no carona 
acabou sendo arremes-
sada contra o para-bri-
sa dianteiro, tendo feri-
mentos leves. O SAMU 
atendeu a ocorrência, 
levando a vítima para o 
Hospital de Canela.
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Canela e Gramado somam
126 mil cartões SUS contra

estimativa de 82 mil habitantes
DADOS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO MOSTRAM QUE AS CIDADES RECEBEM FORTE

MIGRAÇÃO HÁ ALGUM TEMPO E QUE NÚMEROS SOBRE POPULAÇÃO NÃO REFLETEM A REALIDADE

FRANCISCO ROCHA
francisco@folhadecanela.com.br

O cálculo não é novo, mas a realidade 
salta aos olhos de quem se debruça 
sobre os números do cartão SUS 

na Região, especialmente Canela e Gramado, 
onde o número de usuários do Sistema Único 
de Saúde é imensamente maior do que o da 
população. Segundo as secretarias de saúde, as 
duas cidades somam 126 mil cadastros, 45 mil 
pessoas a mais que a estimativa populacional 
do IBGE para 2019.

Os números da rede pública de educação 
infantil em Canela corroboram para a reali-
dade da intensa migração que a Região vem 
sofrendo, que refletem diretamente nos custos 
de manutenção e na qualidade de serviços 
públicos de saúde e educação.

Em Canela, ainda, existem grandes quan-
tidades de áreas invadidas, as quais, em parte, 
são formadas por moradores que vem para ci-
dade buscando melhores oportunidades e não 
encontram, acabando em áreas irregulares.

Gramado
O dado mais atua-

lizado do número de 
Cartões Nacionais de 
Saúde, o Cartão SUS, 
em Gramado é de no-
vembro de 2019, quan-
do apresentava 54.400 
cadastros ativos, que 
quando comparados 
com a estimativa ha-
bitacional do IBGE 
(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísti-
cas), de 36.232 pessoas 
para 2019, mostra uma 
discrepância de 18.168 
cadastros.

Este número, só faz 
aumentar. Em julho de 
2018 eram 50.471 ca-
dastros.

O departamento da 
Secretaria Municipal de 
Saúde responsável por 
este controle informou 
à reportagem da Folha 
que são realizados de 
500 a 1000 novos ca-
dastros e atualizações 
por mês, destes, em 
média, 50 são nascidos 
em Gramado.

Canela

Em Canela, a servi-
dora Vera Lúcia Corrêa 
Manéa é a responsável 
por manter o cadastro 
do Cartão SUS. Vera 
tem as mesmas difi-
culdades de sistema 
que suas colegas de 
Gramado, mas tenta, 
manualmente, manter 
um controle sobre os 
dados.

Até a manhã deste 
quinta (6), a cidade já 
tinha emitido 71.735 
Cartões SUS, 26.747 a 
mais que a estimativa 
de população do IBGE 
para 2019 na cidade, 
que é de 44.988.

Segundo Vera, a 
média mensal de emis-
são de novos cadastros 
é de 300 unidades, des-
tes, cerca de 200 são 
oriundos de outras ci-
dades, estados como 
Santa Catarina, Ceará, 
Bahia e Paraíba, além 
de estrangeiros, como 
haitianos, senegaleses 
e venezuelanos.

Para poder com-
parar o crescimento 
destes números, basta 

Balcão de atendimento do Cartão Nacional de Saúde, em Canela, emite 300 cadastros por mês

FO
TO

: F
R

A
N

C
IS

C
O

 R
O

C
H

A

observar a publicação 
da Folha de julho de 
2018, quando a média 
de emissão de cartões 
era de 230 por mês.

Controle é difícil
de ser realizado
Em Gramado, a Se-

cretaria Municipal de 
Saúde está tentando 
atualizar o cadastro de 
usuários falecidos que 
ainda constam como 
ativos no sistema. O 
Poder Público não tem 
acesso a todos os óbi-
tos, o que dificulta o 
controle.

Ainda, um esforço 
para o recadastramen-
to está sendo realiza-
do, pois existem casos 
de cadastros duplica-
dos ou até triplicados, 
principalmente de pes-
soas que não utilizam o 
SUS com frequência.

Outra dificuldade 
diz respeito ao sistema, 
que é gerido pelo Mi-
nistério da Saúde e as 
cidades não possuem 
acesso aos relatórios, 
sendo informadas ape-
nas do n.º de cadastros 
em cada município. 
Para manter suas esta-
tísticas em dia, os mu-

nicípios precisam man-
ter um controle próprio 
dos cadastros.

Já em Canela, até 
mesmo visitas exter-
nas são realizadas para 
verificar se as pessoas 
moram mesmo nos en-
dereços informados.

Problema comum 
em várias cidades
Diversas cidades 

do Estado apresentam 
as mesmas discrepân-
cias entre cadastros e 

estimativa de popula-
ção, como Taquara e 
Novo Hamburgo. Em 
alguns casos, o número 
de Cartões SUS nestas 
cidades de referência 
ultrapassa em mais de 
50% a estimativa popu-
lacional do IBGE.

Números da
educação infantil
A rede municipal de 

educação infantil man-
tém um cadastro atua-
lizado de qual a origem 

das crianças matricu-
ladas. Das últimas 231 
matrículas realizadas 
pela Secretaria Munici-
pal de Educação de Ca-
nela, apenas 142 eram 
de famílias já radicas 
na cidade, 30 de fora 
do Estado, sendo São 
Paulo e Santa Catarina 
as principais procedên-
cias, dois estrangeiros e 
56 de cidades gaúchas, 
com Porto Alegre e 
Gramado as principais 
procedências.

Em Canela, número de cadastro ultrapassa
em 26 mil a expectativa populacional
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Quando vai...

Exclusivas I
Aqui na Folha, iniciamos o ano acelerando. 

Publicamos, na semana passada, uma entre-
vista exclusiva com o promotor Paulo Eduardo 
de Almeida Vieira, sobre a Havan. Ainda com o 
promotor, na semana que vem vai ao ar uma que 
fala sobre a Lei de Abuso de Autoridade e traz 
uma visão muito interessante da norma que vem 
irritando imprensa e polícia.

Nesta semana, falamos sobre o prende e solta 
dos pequenos criminosos que cometem furtos 
patrimoniais e acabam com a paciência do cane-
lense. Vale a leitura.

E o circular, vai como?

Prefeitura realiza seminário 
para a abertura do ano letivo
300 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES

O advogado Henrique Haller falou sobre a Reforma da Previdência:
os impactos da EC 103/19 para os profi ssionais do magistério

O ano letivo da rede 
municipal de ensino de 
Canela inicia no próxi-
mo dia 18 e a Secretaria 
Municipal de Educação 
promoveu um seminá-
rio com diversas ativi-
dades para iniciar os 
trabalhos e preparar os 
pro� ssionais para 2020.

Entre as novidades 
que este ano reserva é a 
ampliação do turno in-
tegral para todos os se-
gundos anos do ensino 
fundamental. “Estamos 
acolhendo e cuidando 
quem durante o ano cui-
dará das crianças de Ca-
nela”, disse o secretário 
Municipal de Educação, 
Gilberto Tegner.

As atividades acon-
teceram na quinta (6), 
concentradas UCS Ca-
nela - Campus Universi-
tário da Região das Hor-
tênsias, com 48 palestras 
abordando temas diver-
sos, para os professores, 
monitores, atendentes, 
merendeiras e serviços 
gerais da Educação In-
fantil, com cerca de 300 
participantes

No próximo dia 
13 acontecem as ati-
vidades voltadas aos 
professores do Ensino 
Fundamental e os pro-
� ssionais devem efe-
tuar a inscrição através 
do link disponibilizado 
pela Secretaria de Edu-
cação. “O número de va-
gas é limitado em cada 
atividade e o profi ssio-
nal pode inscrever-se 
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nas palestras que tiver 
interesse, de acordo com 
sua área de atuação”, 
explica Tegner.

Abertura Ofi cial   
Já a abertura o� cial 

do ano letivo na Rede 
Municipal de Ensino 
está marcada para o dia 
14 de fevereiro, a partir 
das 18h30min, no Clu-
be Serrano. O secretário 
Gilberto Tegner convo-
ca os servidores e adian-

O prefeito Constantino Orsolin e o
secretário de Governo Luciano Melo

também estiveram presentes no evento
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Exclusivas II
Outra exclusiva está aqui do lado, na página 

22. Como diz a música de Fernando & Sorocaba, 
“essa conta não bate, essa conta não fecha”. Não 
há como a estimativa de população de Canela e 
Gramado serem as do IBGE.

O re¢ exo se dá nos serviços públicos. Mas, 
após ler, você poderá tirar as suas conclusões.

A internet não é barata,
mas é um barato
É tanta abobrinha que a gente lê nestas redes 

sociais que a única coisa que resta é rir mesmo. 
Há um tempo atrás eu até esquentava a cabeça, 
hoje, até vou lá e curto os comentários que apa-
recem me criticando. Até porque, tem gente para 
criticar qualquer tipo de coisa.

Agora, o que não admito é copiar meu con-
teúdo sem dar crédito.

Toma tenência, vivente!

Parabéns Ilton
O colega jornalista Ilton Muller acei-

tou o convite e assume como novo Diretor 
de Comunicação da Prefeitura de Grama-
do. A informação foi dada com exclusivi-
dade pelo Gerson Sorgetz.

“É um desa� o novo a que me propo-
nho, agora na área pública. Acredito que o 
olhar externo que sempre tive do setor de 
comunicação das Prefeituras da região nos 
últimos anos, possa contribuir agora para 
a minha atividade dentro da Diretoria de 
Comunicação da Prefeitura de Gramado”, 
disse Ilton em primeira mão ao colunis-
ta. Ilton comanda o setor a partir desta 
sexta-feira, dia 07. Ele substitui o jornalista 
Roque Tomazeli que deixou a Prefeitura.

Big Land
Por � m, um retumbante “aí que me re� ro” 

para os irmãos Dênis e Sandro Schaulet pela Big 
Land. Que cousa linda gurizada. Parabéns!

ta que haverá uma atra-
ção surpresa no evento. 
“Não percam, será um 

momento especial de 
confraternização”, a� r-
ma Gilberto.
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O recém-inaugurado Big Land já 
está com uma promoção solidária para 
os moradores de Canela, Gramado, São 
Francisco de Paula, Picada Café e Nova 
Petrópolis, que vão poder aproveitar um 
superdesconto de 50% durante o mês de 
fevereiro.

Para desfrutar da promoção, as re-
gras são as seguintes: apresentação do 
documento de identidade, apresenta-
ção do comprovante de residência e 
doação de  um litro de leite para ajudar 
na ação solidária.

Sobre o Parque
Já imaginou jogar videogame em 

consoles gigantes que fizeram suces-

so nos anos 80 e numa réplica imensa 
de uma televisão de 1968? No universo 
fantástico da Big Land, tudo isso está ao 
seu alcance. Dentro do parque, as répli-
cas gigantes de brinquedos e jogos anti-
gos são diversão garantida e promovem 
momentos de interação e conexão com 
toda a família. Horário de funcionamen-
to: diariamente, das 10h às 18h. A Big 
Land está localizada na Estação Campos 
de Canella, no centro de Canela.

Serviço -  ingressos na Big Land:
0 a 2 anos: não paga
3 a 5 anos: R$ 25,00
A partir de 6 anos: R$ 50,00
Melhor idade 60+: R$ 25,00
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Big Land tem promoção solidária para
moradores da Região das Hortênsias


