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INICIADAS OBRAS DO CANIL 
MUNICIPAL DE CANELA
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O Exceção são escolas estaduais 

que participaram das greves em 
2019. Página 5

11 MIL ALUNOS
VOLTAM ÀS AULAS
EM CANELA, NA
PRÓXIMA SEMANA

Poço artesiano já está em funcionamento 
na localidade do Banhado Grande. Pág 3

Estrutura será construída com verbas de compensação ambiental

CANELA PASSA
A UTILIZAR
MÃO DE OBRA
DE APENADOS
NA LIMPEZA
DA CIDADE

FOTO: FRANCISCO ROCHA

Convênio entre Susepe e
Prefeitura permite a utilização
dos detentos no DLU. Pág 13

Paulo Eduardo de Almeida
Vieira analisa o polêmico texto 
legal em entrevista exclusiva. 
Contracapa

“LEI DE PRATELEIRA”, 
É O SENTIMENTO DO
PROMOTOR DE CANELA 
QUANTO À LEI DE
ABUSO DE AUTORIDADE
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Escolas estaduais e 
municipais unifi cam 
calendários.
Aulas começam
em 19 de fevereiro.

As costumeiras di-
ferenças de calendários 
entre escolas públicas 
não deverão mais existir 
a partir de 2020. A mu-
dança vai impactar 6,7 
mil escolas e 2,6 milhões 
de alunos.

As aulas começarão 
em 19 de fevereiro, po-
dendo ser iniciadas até 
dois dias antes, depen-
dendo da cidade – nos 
dias 17 e 18, os profes-
sores passarão por capa-
citação em escolas esta-
duais. 

O término está mar-
cado para 18 de dezem-
bro, com férias escolares 
na segunda quinzena de 
julho. Os feriados e sába-
dos letivos serão de� ni-
dos por cada rede.

A parceria envolve 
governo do Estado, Fe-
deração das Associações 
de Municípios do Rio 
Grande do Sul (Famurs) 
e União dos Dirigentes 
Municipais de Educação 
(Undime-Rs).

As redes municipais 
terão autonomia para 
não aderirem ao calen-
dário, mas, conforme a 
entidade que representa 
os secretários de Educa-
ção, a maioria tem inte-
resse.

O mínimo que as es-

colas deverão cumprir é 
200 dias letivos e 800 ho-
ras por ano.

“A padronização do 
calendário é muito im-
portante para que a gen-
te possa organizar ações, 
garantindo aos educado-
res acesso permanente à 
formação. Ter os professo-
res de ambas as redes dis-
cutindo e trocando expe-
riências, fazendo com que 
a prática pedagógica seja 
melhorada, trará resulta-
dos mais positivos para 
a educação no Estado. 
Posso dizer com certeza 
que a maioria tem inte-
resse, dentro dos ajustes 
de cada região”, a� rma 
o presidente da UNDI-
ME-RS, Marcelo Augusto 
Mallmann.

Segundo a Secreta-
ria Estadual da Educação 
(Seduc), sempre existiu 
um apelo por parte das 
prefeituras para que o ca-
lendário fosse único para 
a rede pública. Entre os 
benefícios apontados 
pela pasta, estão melho-
ria no transporte escolar, 
uni� cação do sistema 
de matrícula e diários 
de aula, possibilidade 
de aquisição de bens e 
contratação emergencial 
facilitada de professores 
(veja detalhes abaixo).

Questionado sobre a 
possibilidade de a greve 
de professores estaduais 
— como a que ocorre 
atualmente — impactar o 
calendário nas cidades, o 
secretário, Faisal Karam, 
garantiu que isso não irá 
acontecer. “Há muitos 
anos se tenta unifi car os 
calendários. A gente sabe 
que há fatores externos 
como o que vivemos hoje, 
mas se a gente for pensar 
nestes momentos que por 
ventura possam interfe-
rir, nunca faremos ações 
coletivas que tragam me-
lhorias à rede. (Se houver 
greve) Não podemos atra-
sar a vida dos municípios, 
porque é um problema do 
Estado”, a� rma.

 Se os professores 
não estiverem em sala, 
vamos continuar traba-
lhando, e apenas essas 
escolas afetadas recupe-
ram com um calendário 
diferente. Greve é um 
direito, mas o aluno tam-
bém tem que ter direito à 
aula de qualidade.

Para o governador 
Eduardo Leite, a assina-
tura do termo de cola-
boração é resultado de 
uma ação coletiva. “Te-
mos dever e obrigação 
de trabalhar juntos para 
potencializar resultados. 
Avançamos na questão 
dos calendários, do mes-
mo sistema de matrículas 
e efi ciência de serviços, 
e podemos avançar em 
muitos outros serviços 

para garantir melhor 
atendimento em educa-
ção”, disse, durante o 
anúncio.

A unifi cação
também agradou
a Famurs.
“É um ato de extre-

ma importância. A rede 
pensada como espaço de 
saber, nos municípios e 
no Estado” declarou a 
coordenadora da área de 
educação da Famurs, Fá-
tima Ehlert.

Possibilidade
de inclusão das
escolas privadas
Para 2021, há uma 

possibilidade de uni� -
cação dos calendários 
também com as escolas 
privadas, evitando dife-
renças no início das au-
las no Estado. Segundo o 
secretário Faisal Karam, 
a conversa já está adian-
tada. “A conversa com a 
rede privada já começou. 
Além da unifi cação do 
calendário, poderemos 
ter ações para a compra 
de vagas em escolas pri-
vadas. Isso já está sendo 
construído, está adianta-
do, mas ainda não está 
certo”, disse.

O presidente do Sin-
dicato do Ensino Privado 
do Estado (Sinepe/RS), 
Bruno Eizerik, considera 
a iniciativa saudável, mas 
acredita que não pode 
haver um engessamen-
to. “A gente sugere um 

calendário, mas enten-
de que há autonomia da 
escola para defi nir o seu 
próprio. Cada uma tem 
seu projeto pedagógico e 
defi ne se há aulas aos sá-
bados, se não há. Mas so-
mos parceiros na ideia de 
um calendário unifi cado, 
sim. Isso facilitaria as fé-
rias de professores que 
trabalham na rede pú-
blica e privada. Também 
há famílias que possuem 
fi lhos nas duas redes, en-
tão poderão se organizar” 
explica.

Para 2020, o calendá-
rio da rede privada prevê 
início das aulas em 17 de 
fevereiro, com término 
em 15 de dezembro.

Benefícios da uni-
fi cação do calendário 
apontados pelo governo.

• Melhoria no trans-
porte escolar: já há ci-
dades onde o transporte 
escolar é integrado entre 
alunos das redes muni-
cipal e estadual, mas isso 
não ocorre em todo o Es-
tado. 

• Com a unifi cação 
do calendário, o Estado 
e as prefeituras poderão 
integrar o transporte de 
alunos que se deslocam 
para as mesmas regiões.

• Unifi cação dos 
sistemas: o sistema de 
matrícula passará a ser 

uni� cado, caso os muni-
cípios optem por aderir 
à ferramenta do Estado, 
on-line.

• Os professores 
também poderão ter 
acesso aos diários de 
aula, fazendo a chamada 
eletrônica e acessando 
informações disponíveis 
em rede.

• Possibilidade de 
aquisição de bens: com o 
acordo, poderão ser pro-
postas compras coletivas 
com o objetivo de bara-
tear os custos. Isso po-
derá ocorrer no caso de 
aquisição de merenda, 
mobiliário, livros didáti-
cos e equipamentos de 
informática.

• Contratação emer-
gencial facilitada de pro-
fessores: atualmente, 
escolas estaduais têm 
um termo de coopera-
ção com universidades 
ligadas ao Consórcio das 
Universidades Comu-
nitárias Gaúchas (Co-
mung).

Assim, o Estado soli-
cita professores de deter-
minadas áreas quando 
há necessidade de con-
tratações emergenciais.

Com a unifi cação de 
calendários e a extensão 
da parceria, os colégios 
municipais também po-
derão ter acesso a este 
tipo de contratação.

“O homem não é nada além daquilo que
a educação faz dele” Immanuel Kant
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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

Iniciam as obras do Canil 
Municipal de Canela

Estrutura será construída com verbas de compensação ambiental

A Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambien-
te de Canela iniciou as 
obras do Canil Munici-
pal, na localidade rural 
do Banhado Grande. A 
estrutura é considerada 
essencial para o desen-
volvimento da política 
de proteção animal na 
cidade.

Nesta semana, foi 
concluída a instalação 
de energia elétrica e de 
um poço artesiano, con-
sideradas as grandes di-
ficuldades do local para 
receber animais.

Segundo o secretá-
rio Municipal de Meio 
Ambiente, Jackson Mul-
ler, o local está sendo 
projetado para receber 
até 300 animais, mas no 
sistema de casa de pas-
sagem, contanto com 
estrutura para atendi-

mento veterinário, cas-
tração e doações para 
comunidade.

O canil será viabi-
lizado com verbas de 
compensação ambien-
tal de R$ 300 mil, oriun-
dos de uma empresa 
privada, através de Ter-
mo de Ajustamento de 
Conduta firmado junto 
à Promotoria de Justiça 
de Canela.

“Assim que termi-
narem as obras de ter-
raplenagem, reuniremos 
com o Ministério Públi-
co para encaminhar as 
construções. Ainda esta-
mos estudando a forma 
de gestão e não descarta-
mos a terceirização dos 
serviços. Com a energia 
e a água, vencemos as 
partes mais delicadas 
do processo”, finalizou 
Muller.

Obras de terraplanagem já iniciaram

Poço artesiano já está funcionando
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Meio Ambiente mapeia Sistema Salto
para analisar qualidade da água

Após diversas de-
núncias de que pode 
haver agrotóxicos em 
quantidade não permi-
tida na água distribuída 
para Canela e Gramado, 
a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de 
Canela está monitoran-
do os mananciais da re-
gião.

Nesta semana, rea-
lizou o mapeamento do 
Sistema Salto, formado 
pela barragem do mes-
mo nome e os barra-
mentos dos Blang e Di-
visa (foto).

O objetivo é poder 

ampliar as informações 
sobre qualidade das 
águas e contaminação 
por agrotóxicos, uma 
vez que é no Rio Santa 
Cruz, no Poço da Faca, 
que acontece a capta-
ção da água distribuída 
em Canela e Gramado.

Amostras da água 
em diversos pontos fo-
ram coletadas e serão 
encaminhadas para 
análises laboratoriais. 
Em alguns locais, como 
no ladrão da Barragem 
dos Blang, foi percebido 
forte odor de gás sulfí-
drico.

As ações devem 
continuar com o apoio 
do Pelotão Ambiental 
da Região.

Mesmo com a preo-

cupação ambiental, so-
bra tempo para o regis-
tro de lindas imagens, 
como esta do Divisa, 
feita com drone.
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Kumon segue com o plano de
expansão e inaugura unidades
em Capão da Canoa e Gramado

O Kumon, franquia 
referência nacional em 
educação e presente 
entre as 10 maiores re-
des de franquias do país 
no ranking divulgado 
pela Associação Bra-
sileira de Franchising 
(ABF), inaugura mais 
três unidades no Rio 
Grande do Sul, sendo 
uma em Capão da Ca-
noa, uma em Marau e 
a outra em Gramado, 
ampliando o negócio e 
disseminando o méto-
do de estudo entre os 
alunos da região.

Método de estudo
O Kumon oferece 

as disciplinas de mate-
mática, português, in-
glês e japonês para alu-
nos de todas as idades. 
Com material autoins-
trutivo e orientação in-
dividualizada, o ensino 
desenvolve nos alunos 
de todas as idades a ca-
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pacidade de aprender 
por si só. Além disso, o 
método estimula habili-
dades como a indepen-
dência e a responsabi-
lidade, além de ajudar 
na concentração e esti-
mular o hábito do estu-
do diário. Os materiais 
apresentam conteúdos 

que vão da pré-escola 
até o ensino superior.

A rede disponibiliza 
material didático exclu-
sivo e suporte constan-
te. O franqueado Ku-
mon atua como gestor 
do negócio e orientador 
dos alunos, contribuin-
do para evolução de 

muitas crianças e, ao 
mesmo tempo, com a 
satisfação de trabalhar 
para o crescimento de 
sua unidade.

O Kumon está pre-
sente em quase 60 paí-
ses e conta com mais 
de 4 milhões de alunos 
pelo mundo.

Prefeitura de Canela estará aberta
aos munícipes na manhã de sábado

A Prefeitura de Canela, as-
sim como as UBS's da Campa-
nha Nacional contra o Saram-
po, estará aberta neste sábado 
(15), das 7h às 13h. O motivo é 
a prévia recuperação do expe-
diente do dia 24 de fevereiro, 
suspenso devido aos festejos 
de Carnaval. O atendimento ao 
público, no paço, será das 8h ao 

meio-dia.
Também para o período 

carnavalesco, conforme o de-
creto nº 8.664/20, o dia 25 será 
considerado ponto facultativo. 
O expediente retornará ao nor-
mal na Quarta-Feira de Cinzas 
(26), a partir das 13 horas.

Durante o Carnaval, serão 
mantidos os serviços de zelado-

ria patrimonial; plantão do Cor-
po de Bombeiros; Central de 
Informações Turísticas; Depar-
tamento de Serviços Urbanos; 
Departamento de Fiscalização; 
Fiscalização e Monitoramento 
Municipal de Trânsito e do Ce-
mitério Municipal, assim como 
estarão abertos parques muni-
cipais como o do Caracol.

Jardins da Catedral de Pedra recebem
novo ajardinamento e Parque do Palácio

é roçado e passa por limpeza
Parque do Palácio
Seguindo uma de-

terminação do prefeito 
Constantino Orsolin e 
atendendo solicitações 
da comunidade, a Se-
cretaria de Obras está 
trabalhando nesta se-
gunda-feira (10) na lim-
peza do Parque do Palá-
cio. 

Servidores e máqui-
nas realizam roçada na 
área verde e os serviços 

terão continuidade ao 
longo desta semana. 

Catedral de Pedra
Nesta terça-feira 

(11) os jardins da Cate-
dral de Pedra começa-
ram a receber um novo 
ajardinamento reali-
zado por servidores da 
Secretaria de Obras, 
Serviços Urbanos e 
Agricultura. 

O espaço está ga-

FOTOS: DIVULGAÇÃO

nhando um novo gra-
mado e também será 
decorado com vasos e 

flores, além de brita co-
lorida para embelezar 
os canteiros.

CARNAVAL 2020
Conclamamos todos os sócios, de-

pendentes e simpatizantes do clube, 
para festejar conosco, os bailes de car-
naval, que serão realizados:

•  dia 23.02(domingo), a partir das 
15,30, ‘carnaval infantil’, com concur-
so de fantasias e escolha da princesa e 
rainha do clube.

• dia 25.02(terça-feira), a partir das 
15,30 “carnaval infantil”, com banda, 
animador e desfile das campeãs.

• dia 25.02(terça-feira), a partir das 
23,30 horas, “carnaval adulto”, com a 
banda Musical Vip Show, com desfile da 
rainha de 2019 e escolha da rainha do 
carnaval de 2020.

MENSALIDADES 2020
PARCELA ÚNICA
• Prorrogamos, para pagamento na 

secretaria do clube, até o dia 28.02.2020, 
a parcela única, com desconto de 10%.

RECORDE HISTÓRICO
• Com a promoção do clube, de que 

o titular da inscrição como sócio, não 
paga mensalidade na academia, em 
qualquer dia e horário, do sucesso da 
temporada de piscinas, novas instala-
ções do boliche e todos os demais bene-
fícios que o clube oferece, conseguimos 
um recorde histórico de novos sócios, 
nos meses de novembro, dezembro 
de 2019 e janeiro de 2020. Mais de 400 
pessoas, entre sócios e dependentes, 
fizeram sua inscrição no  nosso quadro 
associativo. Faça você também parte do 
mais completo clube da região. Receba 
todas as informações sobre o custo/be-
nefício, na secretaria do clube ou pelo 
telefone 3282.1104.

APOIO DOS SÓCIOS
• Apelamos aos sócios, que paguem 

em dia suas mensalidades. Aos que tem 
algum débito, temos ótimas condições 
para negociação.

Procure nossa secretaria. O clube só 
consegue fazer novos investimentos e 
continuar crescendo, com a colaboração 
de todos.

COLUNA DO
ESPORTE CLUBE
SERRANO

Rua Martinho Lutero, 168, Centro • Canela (RS)
Telefone: (54) 3282.1104

www.esporteclubeserrano.com.br/
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11 mil alunos voltam
às aulas em Canela,
na próxima semana

Exceção são escolas estaduais que participaram das greves em 2019

Canela se prepa-
ra para voltar à escola. 
Mais de 11 mil alunos 
das redes estaduais, mu-
nicipais e particulares, 
conforme estimativa da 
Secretaria Municipal de 
Educação, estarão em 
sala de aula na próxi-
ma semana. Somente 
na rede municipal de 
ensino, reunindo fun-
damental e infantil, são 
5.017 matriculados.

Rede Municipal
Na última quinta 

(13), a Secretaria Muni-
cipal de Educação rea-
lizou a segunda parte 
de seu seminário de iní-
cio de ano letivo, para 
profissionais do ensi-
no fundamental, com a 
participação de 250 pro-
fissionais desfrutaram 
de palestras diversas nas 
dependências do Cam-
pus da UCS.

“Os seminários de 
abertura do ano letivo 
contemplaram diversos 
assuntos, tanto de cunho 
pedagógico quanto do 
interesse do próprio ser-
vidor, pois são 600 cola-
boradores e precisamos 
integrar as políticas de 
educação e de gestão”, 
disse o secretário de 
Educação, Gilberto Teg-
ner.

As aulas da rede 
municipal de ensino, 
para o ensino funda-

mental e parte da edu-
cação infantil iniciam na 
próxima segunda (17).

Rede estadual
O ano letivo será de 

muitas novidades nas 
escolas da rede pública 
estadual no Rio Grande 
do Sul, com mudanças 
para os alunos de todas 
as idades, além de pais, 
professores e demais 
funcionários. A partir de 
terça-feira (18), quando 
a maior parte das ins-
tituições volta às aulas 
– algumas, por conta da 
greve de docentes no 
ano passado, ainda es-
tão ou acabaram de sair 
do ano letivo de 2019 –, 
haverá uma forma uni-
ficada de avaliação, o 
incentivo ao uso do diá-
rio de classe eletrônico, 
crianças de cinco anos 
matriculadas no Ensino 
Fundamental e horas
-aula padronizadas em 
60 minutos.

A Escola Neusa Mari 
Pacheco, a maior da ci-
dade, retorna no dia 27, 
em razão de ter parti-
cipado da greve. Para o 
diretor Márcio Boelter, 
o diário eletrônico “é 
boa ideia, não podemos 
fugir das novas tecnolo-
gias e inovações. Porém, 
antes do Estado criar 
esse aplicativo, deveria 
se preocupar em ofere-
cer um salário digno aos 
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seus professores e fun-
cionários e melhorar a 
estrutura das escolas, in-
cluindo uma internet de 
qualidade para uso do 
próprio aplicativo, entre 
outros fatores”.

A Escola Neusa Mari 
Pacheco tem cerca de 
1000 alunos no diurno, 
em turno integral, com 
as aulas, a partir deste 
ano, das 8h às 17h. Con-
tando com os alunos do 

turno da noite, o edu-
candário deve ultrapas-
sar o número de 1200 
alunos.

Rede particular
A rede particular 

também volta na próxi-
ma semana. O Colégio 
Marista Maria Imacula-
da tem início das aulas 
previsto para terça (18) 
e a Coopec para a quarta 
(19).
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O secretário Estadual de Esportes,
João Derli, com o diretor Márcio Boelter,

conferindo a piscina olímpica

Professores da rede municipal
no seminário de abertura de ano letivo

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

Oficina: 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

Curso: Clube de Leitura Jurídica em
Inglês: Teoria da Decisão Judicial
Data: 07 de março de 2020
Horário: sábado, das 10h às 12h
Inscrições até o dia 02 de março de 2020

Gestão de Recursos Humanos: Ferramentas 
Práticas - Parceria UCS e CDL Gramado
Data: 09 a 12 de março de 2020
Horário: segunda a quinta-feira, das
18h30min às 22h30min
Inscrições até o dia 03 de março de 2020 

Curso: Oficina de Pesquisa Científica:
Projetos, Artigos e Trabalhos de Conclusão
Data: 17, 31 de março, 14 e 28 de abril de 2020
Horário: terça-feira, das 17h30min às 19h30min
Inscrições até o dia 11 de março de 2020

Curso: Diálogos sobre o Feminismo
Contemporâneo
Data: 19, 26 de março, 02 e 09 de abril de 2020
Horário: quintas-feiras, das 17h30min às 
19h30min
Inscrições até o dia 15 de março de 2020

Curso: Oficina de  Construção de Provas
a partir de Habilidades
Data: 20 e 21 de março de 2020
Horário: sexta-feira, das 18h30min às 22h30min e 
sábado das, 08h às 12h
Inscrições até o dia 15 de março de 2020

PROCESSO SELETIVO CONTÍNUO  
www.ucs.br/site/processo-seletivo-continuo/

É assim que se entra na UCS agora: Processo 
Seletivo Contínuo!
O candidato poderá ingressar aproveitando 
a nota do ENEM ou a nota dos vestibulares 
anteriores da UCS.
Outra opção é a realização  de  uma  prova  de 
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.
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34° Natal Luz de
Gramado encerra

com R$ 7,4 milhões
de superávit

Ao longo de 81 dias, 
o 34º Natal Luz de Gra-
mado realizou, de 24 de 
outubro de 2019 a 12 de 
janeiro deste ano, mais 
uma edição do maior 
evento natalino do Bra-
sil. E nesta terça-feira 
(11), a Gramadotur, au-
tarquia municipal res-
ponsável pelo evento, 
apresentou os resulta-
dos oficiais da edição 
realizada em coletiva 
de imprensa no Audi-
tório da Prefeitura de 
Gramado.

O Natal luz 
2019/2020 obteve resul-
tado positivo de quase 
R$ 7,4 milhões. Fo-
ram contabilizados R$ 
36.909.754,53 de recei-
tas e R$ 29.551.392,10 
em despesas. Este su-
perávit será investi-
do na manutenção da 
Gramadotur, além de 

ampliar e qualificar os 
primeiros eventos de 
2020 como a Páscoa em 
Gramado e a Festa da 
Colônia.

Cabe ressaltar 
ainda a contrapartida 
social do evento. Fo-
ram concedidos 6.800 
ingressos em troca de 
alimentos, material 
escolar, brinquedos e 
produtos de limpeza 
para pessoas de Grama-
do, e intermediado pela 
Secretaria de Cidadania 
e Assistência Social. 

INGRESSOS
Foram comerciali-

zados para os três espe-
táculos pagos do even-
to 204 mil ingressos. 
O espetáculo Illumi-
nation foi o show que 
mais vendeu ingres-
sos, 98 mil. O Desfile A 
Magia do Noel vendeu 

quase 82 mil ingressos 
e a Lenda do Bosque de 
Natal, 24 mil ingressos. 
No total, os ingressos 
geraram uma receita 
de pouco mais de R$ 27 
milhões. O Presidente 
Edson Néspolo anun-
ciou durante a coletiva 
de imprensa que o valor 
dos ingressos não serão 
aumentados para esta 
35ª edição.

Natal Luz 
2020/2021
A 35ª edição do 

evento terá abertura em 
22 de outubro e térmi-
no em 10 de janeiro de 
2021. O Presidente Ed-
son Néspolo confirmou 
ainda que a gramaden-
se Cláudia Casagrande 
estará novamente como 
Diretora de Decoração 
do evento, pelo terceiro 
ano consecutivo.

FO
TO

: R
A

FA
E

L C
A

V
A

L
L

I

Donnadina
receberá certificado 
de verdadeira pizza 

napoletana
No próximo do-

mingo (16), a pizzaria 
Donnadina, de Canela, 
vai receber o certificado 
de verdadeira pizza na-
poletana da Associazio-
ne Verace Pizza Napole-
tana (AVPN). A entrega 

do selo será feita pelo o 
diretor geral da AVPN, 
Stefano Auricchio, eu 
vem diretamente da 
Itália para a Serra pela 
primeira vez. Na segun-
da (17), às 11h, o dire-
tor-geral da AVPN irá 

ministrar um seminário 
voltado a empresários, 
pizzaiolos e jornalistas 
sobre pizza napoletana, 
seus processos e a his-
tória e funcionamento 
da Associazione Verace 
Pizza Napoletana.
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Na última terça 
(11), o Senado Federal 
aprovou o Projeto de 
Lei 9949/2018, que con-
fere a Gramado o título 
de Capital Nacional do 
Chocolate Artesanal.  O 
projeto de autoria do 
deputado federal Jerô-
nimo Goergen, Progres-
sistas, foi inspirado na 
ideia do vereador Luia 
Barbacovi (Progressis-
tas).

O legislador acredita 
que o título irá reforçar 
a vocação da cidade e 
impulsionar ainda mais 
a indústria do chocola-

te.  “O título de Capital 
Brasileira do Chocolate 
Artesanal é importan-
te para Gramado, tanto 
como reconhecimento 
como também pelo valor 
agregado no aspecto de 
marketing. Nosso choco-
late é referência nacional 
e este produto é reconhe-
cido por todos”, avaliou 
o vereador.

 “Este é um produto 
típico da região serrana, 
que movimenta a eco-
nomia local. A fama do 
chocolate artesanal de 
Gramado já cruzou as 
fronteiras do Rio Grande 

Senado confere a Gramado
título de Capital Nacional

do Chocolate Artesanal
do Sul e hoje está presen-
te em todo o país”, citou 
Jerônimo, autor do pro-
jeto. A proposta segue 
para aprovação do pre-
sidente Jair Bolsonaro, 
PSL.
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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) ::

Bianca, curtindo
o calorzinho

e a alegria dos
ensaios de verão!

Joaquim Dias
dos Santos
se divertindo
na Oficina da
Criança!

É muito
amor dos
manos
Eduardo
e Luíza!

Muita  fofura 
a sereia Sofia

Luiza
de Souza
Tomasini
no ensaio 
Smash
The Cake!

Ensaio
de verão do 

Luan que
completou

1 aninho!

FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: CANELA FOTO E ARTE

FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: JÊNIFER LAUFFER

FOTO: REPRODUÇÃO

FOTO: CARINE BLUMM
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76 publicações

Renata Willrich Bruno
stories@folhadecanela.com.br

“SIMONINHA, O BAILE” ANIMA A
PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2020
NO WISH SERRANO. Show exclusivo

“Simoninha, o Baile”, com o cantor Wilson
Simoninha, filho do grande Wilson Simonal,

que promete transformar o Wish Serrano num 
grande baile da MPB, com sucessos musicais 

como Terezinha, Sá Marina, País Tropical,
Nem Vem que Não Tem, A Tonga da Mironga
do Kabuletê, entre outros grandes sucessos da 
MPB dos anos 60 e 70. O show está agendado 

para o dia 23 de fevereiro, a partir das 20h,
no Wish Serrano. O evento é aberto a

hóspedes (sem custo) e para o público em
geral com convites a partir de R$150.

Nota: Gramado não é apenas Natal, Páscoa e a alta
temporada de inverno. Durante o Carnaval, a cidade
também entra na folia, com diversas opções de
bloquinhos, bailinhos e o maior Carnaval de Salão
do Mundo, de acordo com o Guiness Book. O destino é
procurado nessa época do ano tanto pelos foliões, que
não querem perder os festejos carnavalescos, quanto 
or quem pretende tirar uns dias para relaxar. E o
Wyndham Gramado Termas Resort & Spa está com uma 
programação pensada para atender os dois públicos.

Vanessa Rost e Vera Roloff na Festa
na Rua em comemoração aos 4 anos

do Containner Bistrot.

Orlando e Graziela Franzen celebrando
o aniversário de 4 anos do Containner,
que foi regado à muita arte, cultura e
gastronomia, na última terça-feira.

Inaugurada no dia 21 de
outubro do ano passado, 
a pizzaria temática Hector,
de Gramado, registrou 30 mil 
pessoas atendidas em apenas 
três meses. Em alguns dias, 
durante o Natal Luz,  a nova 
atração gastronômica chegou
a atender 600 pessoas em um 
dia. Manga Ecker e Dudu Kny
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Entre as novidades do VI Gramado in Concert, 
que vai até 15 de fevereiro,  destaque para os 
Concertos Itinerantes. A atração acontece às 
16h em diversos bairros e pontos turísticos da 
cidade, sempre com o Quinteto de Metais da 
Universidade Federal do Ceará, devidamente 
acompanhado do novo “mascote” do evento. 
Trata-se do Maestro Cosminho. Concertos 
Itinerantes Gramado in Concert.
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Francisco, 5 meses de sorrisos lindos!!

Juliana Hoffmann toda
poderosa agora arrasando

em um ensaio externo.
PERMITA- SE

Kauana Pacheco à espera do Samuel

Mariane Berti com
todo seu charme e beleza
participando do Projeto

Permita-se.
Rosane Agripa nesse

ensaio divino!

Pré ensaio de Aniversário do Joaquim,
que no dia 13 de fevereiro completou
seu Primeiro Aninho para alegria da
Mamãe Juliana e do Papai Márcio.

Vinícius, Bruna, Rafael e Gabriel
curtindo suas férias em família na praia

de Governador Celso Ramos-SC

FOTO: MARIONE FERNANDES
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OBITUÁRIO
• Comunicamos o falecimento do Sr. Pedrinho 
Manéa, aos 82 anos, residente na cidade de
Canela. Deixa a esposa Ericina. Seu corpo foi
velado na capela 02 do Cemitério Ecumênico
Parque das Araucárias e o sepultamento
ocorreu no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Elói Terres 
de Catilhos, aos 76 anos, residente na cidade
de Canela. Seu corpo foi velado na capela
01 do Centro e o sepultamento ocorreu dia 
07/02/2020, ás 10:00 no Cemitério do Caracol.

• Comunicamos o falecimento do Sr. Sérgio
Schmitt, aos 60 anos, residente na cidade de
Canela. Seu corpo foi velado na capela 01 do
Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias
e o sepultamento ocorreu dia 09/02/2020,
ás 17:00 no Cemitério Municipal de Canela.

• Comunicamos o falecimento da Sra. Ana
Sibila Knorst, aos 78 anos, residente na cidade
de Canela. Deixa os filhos João Alfredo e Jorge 
Remi. Seu corpo foi velado na capela 02 do São 
Lucas e o sepultamento ocorreu dia 12/02/2020, 
no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias.

• Comunicamos o falecimento de Marinês
Canuto da Silva, aos 46 anos, residente na
cidade de Canela. Seu corpo foi velado na capela 
01 do São Lucas e o sepultamento ocorreu dia ás 
15:00 no Cemitério Municipal de Canela.

EXTRATO DO EDITAL Nº 5/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO
TEMPORÁRIO ÀS FUNÇÕES PÚBLICAS DE

MÉDICO VETERINÁRIO I, MOTORISTA, OPERADOR
DE MÁQUINAS E OPERÁRIO ESPECIALIZADO

Conforme Edital nº 05/2020, estarão abertas inscrições 
aos interessados em contrato administrativo de serviço 
temporário, de 01 (uma) vaga para a função pública de Mé-
dico Veterinário I, de 03 (três) vagas para Motorista, de 02 
(duas) vagas para Operador de Máquinas e de 05 (cinco) 
vagas para Operário Especializado, conforme Lei Munici-
pal nº 4.408/2019, de acordo com o que segue:

Período de inscrições: de 26 (somente à tarde), 27 e 
28 de fevereiro e 02 e 03 de março de 2020.

Horário: das 8h às 11h e das 13h às 16h30min.
Local: Na sede da Prefeitura de Canela, Rua Dona 

Carlinda, nº 455, Centro, no Departamento de Gestão de 
Pessoas.

Requisitos para inscrição: idade mínima de 18 anos; 
original e cópia (ou cópia autenticada) do documento de 
identidade que mereça fé pública; original e cópia (ou có-
pia autenticada) do comprovante de conclusão do Ensino 
Fundamental; (Motorista, Operador de Máquinas e Ope-
rário Especializado); Carteira Nacional de Habilitação, no 
mínimo categoria “C” (Motorista e Operador de Máquinas); 
original e cópia (ou cópia autenticada) de diploma de gra-
duação em Medicina Veterinária, original e cópia (ou cópia 
autenticada) da carteira profissional do Conselho Regional 
de Classe (Médico Veterinário) e comprovante de registro 
em vigor no Conselho Regional de Classe (Médico Vete-
rinário); atestado médico no que couber, para candidatos 
portadores de deficiência nos termos dos art. 14 a 17 do 
Decreto Municipal nº 7.507/2016.

Forma de seleção: prova de títulos e prática, con-
forme a função pública, nos termos definidos no Edital nº 
05/2020, sendo que os títulos deverão ser apresentados 
somente no ato da inscrição. Serão aprovados na função 
de Médico Veterinário I, os que atingirem a nota mínima 
prevista no edital e para as funções de Motorista, Opera-
dor de Máquinas e Operário Especializado há exigência de 
nota mínima na prova de títulos para habilitar-se para a 
prova prática.

Vencimento básico e carga horária: Vencimento Bá-
sico de R$ 2.061,78, com carga horária de 40 horas se-
manais (Motorista); Vencimento Básico R$ 5.618,32 com 
carga horária de 30 horas semanais (Médico Veterinário I); 
Vencimento Básico R$ 2.371,06, carga horária de 40 horas 
semanais (Operador de Máquinas) e Vencimento Básico 
de R$ 1.804,05, carga horária de 40 horas semanais (Ope-
rário Especializado).

Lotação: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Ur-
banos e Agricultura.

O Edital na íntegra encontra-se publicado no mural e 
no site oficial do Município de Canela (www.canela.rs.gov.
br > Publicações Legais > Contratos Temporários – DGP).

Em 14/02/2020.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6290 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: DIONATÃ HOMEM, natural deste Estado, 
nascido nesta Cidade, desempregado, solteiro, domiciliado 
e residente na Rua Cônego Alberto Hickmann, nº 661, nesta 
Cidade e CRISTIELE BEHLING DA SILVA, natural deste 
Estado, nascida nesta Cidade, desempregada, solteira, do-
miciliada e residente na Rua Cônego Alberto Hickmann, nº 
661, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-
se na forma da lei.
| Canela, 07 de Fevereiro de 2020 |
Fatima Bernadete Oliveira • Registradora Substituta

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6291 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do 
Registro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: LAERSON SANTANA VARGAS, natural 
deste Estado, nascido na Cidade de Pelotas, recepcionista, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Severino Inocente 
Zini, nº 850, Bairro Distrito Industrial, nesta Cidade e PERLA 
BEATRICE DUARTE CORRÊA, natural deste Estado, nas-
cida na Cidade de Pelotas, auxiliar administrativa, divorcia-
da, domiciliada e residente na Rua Severino Inocente Zini, 
nº 850, Bairro Distrito Industrial, nesta Cidade. Quem conhe-
cer impedimento, oponha-se na forma da lei.
| Canela, 07 de Fevereiro de 2020 |
Fatima Bernadete Oliveira • Registradora Substituta

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6292 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: JULIANO VELHO FOGAÇA, natural do Es-
tado de Santa Catarina, nascido na Cidade de Praia Grande, 
motorista, solteiro, domiciliado e residente na Rua Egon Ar-
nold, nº 16, Bairro Vila Miná, Casa 06, nesta Cidade e LUA-
NA LAMB SANTOS, natural deste Estado, nascida na Ci-
dade de São Francisco de Paula, técnica em enfermagem, 
solteira, domiciliada e residente na Rua Egon Arnold, nº 16, 
Bairro Vila Miná, Casa 06, nesta Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.
| Canela, 11 de Fevereiro de 2020 |
Fatima Bernadete Oliveira • Registradora Substituta

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6293 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Re-
gistro Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pre-
tendem casar: ROMÁRIO GUZZO RIES, natural deste Esta-
do, nascido nesta Cidade, gerente de restaurante, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Francisco Albuquerque Mon-
tenegro, nº 15, Bairro São Luiz, nesta Cidade e ALESSAN-
DRA DE OLIVEIRA, natural deste Estado, nascida nesta Ci-
dade, promotora de vendas, solteira, domiciliada e residente 
na Rua Francisco Albuquerque Montenegro, nº 15, Bairro 
São Luiz, nesta Cidade. Quem conhecer impedimento, opo-
nha-se na forma da lei.
| Canela, 12 de Fevereiro de 2020 |
Fatima Bernadete Oliveira • Registradora Substituta

EDITAIS DE CASAMENTO

FAÇA AS SUAS PUBLICAÇÕES LEGAIS NA FOLHA!
CONSULTE NOSSOS VALORES E CONDIÇÕES! 
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Dia D contra o sarampo
é neste sábado em Canela
O Dia D da Campanha Nacional 

contra o Sarampo, em Canela, acon-
tece neste sábado (15) em cinco das 
seis unidades básicas de saúde: Ca-
nelinha, Santa Marta, Leodoro de 
Azevedo, São Luiz e Centro Materno 
Infantil. Elas estarão abertas a partir 
das 7 horas e fecharão às 13 horas, e 
a única a não integrar a ação é a UBS 
Central. O público-alvo são crianças 
a partir de 5 anos de idade a jovens 
com 19 anos.

Será aplicada a vacina da tríplice 
viral (sarampo, rubéola e caxumba) e 
haverá revisão de carteira de vacina. 
"Se necessário, será aplicado mais um 
reforço do sarampo, além de adequa-
ção de calendário vacinal", explica a 
enfermeira da Vigilância Epidemio-
lógica da Secretaria Municipal de 
Saúde, Magali Dell Valle Cavinato.

O Dia D representa um chama-
mento à comunidade quanto ao pe-
rigo que o sarampo representa, visto 
várias regiões do país apresentarem 
vários casos de contaminação. "Ca-
nela recebe muitos visitantes ao lon-

go do ano, por isso é preciso dedicar 
um tempo para se imunizar, e isso só 
se faz com a vacina", explica o secre-
tário de Saúde Vilmar Santos. Embo-
ra a campanha tenha público-alvo, 
a vacina será aplicada em qualquer 
pessoa. Basta se dirigir a alguma 
UBS.

A equipe da Secretaria de Saúde 
verificará, na oportunidade, a neces-
sidade de aplicação das vacinas de 
HPV e febre amarela, com o objetivo 
de atualizar as carteiras de vacina. 
Após o dia D, a campanha retorna 
ao funcionamento normal, com as 
UBS's participantes abertas das 7h15 
às 11h30 e das 13h às 16h30. "Embo-
ra se tenha um público-alvo, qual-
quer pessoa que buscar a vacina vai 
recebê-la", diz o secretário de Saúde 
Vilmar Santos.

A Secretaria de Saúde de Cane-
la, a fim de tranquilizar a população, 
informa que não há casos de coro-
navírus no município ou na região – 
inclusive no Estado, onde nenhuma 
suspeita foi confirmada.

Prefeitura de Canela
anuncia início das obras de

pavimentação em mais 10 ruas
A Administração 

Municipal promoveu 
nesta semana mais duas 
reuniões dentro do Pro-
grama Canela Participa, 
que busca aproximar o 
Poder Executivo da co-
munidade. As reuniões 
aconteceram nos bair-
ros São Luiz na segunda-
feira (10) e no Canelinha 
na terça-feira (11), oca-
siões em que o prefeito 
Constantino Orsolin as-
sinou o Termo de Início 
de Obra para pavimen-
tação de mais 10 ruas: 
Benito Bertoluci, Pedro 
Nicanor de Oliveira, 
Francisco Montenegro, 
Luís Fachin, Luís Mo-
raes e Ernildo Waldolino 
Jacks (todas no bairro 
São Luiz), além das vias 
Pedro da Silva Nunes 
(São Rafael), Arlindo 
Lawrenz (Ulisses de 
Abreu), N. Sra. do Car-
mo (Canelinha) e Eva 
Fagundes (Canelinha). 
As reuniões foram con-
duzidas pelo secretário 
de Governança, Luciano 
Melo, que destacou o 
empenho do governo vi-
sando o desenvolvimen-
to de Canela. 

No bairro Caneli-
nha Paulo Cesar falou 
em nome da comuni-
dade beneficiada. "Eu 
moro a vida inteira aqui 
e achava que o asfal-
to não sairia. Tenho a 
maior felicidade de ver 
que estamos sendo be-
neficiados. Fico feliz e 
agradeço pelo asfalto", 
disse Paulo.

Já no bairro São 
Luiz o morador Adenil-
son Ceconi falou sobre 
a importância das me-
lhorias para a comuni-
dade local. "Em dias de 
tempo bom tínhamos 
excesso de poeira e con-
sequentemente muito 
barro na chuva. O asfal-

to é um conforto maior 
para nós moradores. E 
para fechar com chave 
de ouro, as lâmpadas de 
LED vão embelezar ain-
da mais o nosso bairro", 
destaca Ceconi.

O prefeito Constan-
tino Orsolin afirma que 
'é uma satisfação mui-
to grande, como gestor 
público, ver o conten-
tamento da população'. 
"Também aproveitamos 
estes encontros para dis-
cutir outras problemáti-
cas do nosso município. 
É assim que se constrói 
uma sociedade e uma ci-
dade cada vez melhor", 
finaliza o prefeito Cons-
tantino Orsolin.
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EXTRATO DO EDITAL Nº 6/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO À FUNÇÃO PÚBLICA

DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS ABERTO PELO EDITAL Nº 03/2020

Encontra-se publicado no mural e site oficial do Município (www.canela.rs.gov.br > Pu-
blicações Legais > Contratos Temporários - DGP), o Edital nº 06/2020, que trata da homolo-
gação das inscrições apresentadas pelos candidatos e dá outras providências.

Canela, 14 de fevereiro de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal



Sexta-feira, 14 de fevereiro de 202012 CLASSIFICADOS www.portaldafolha.com.br

MERCADO A VENDA 
(COMPLETO). Pronto 
para trabalhar no Bairro 
Leodoro de Azevedo. 
Interessados entrar em
contato pelo Whatsapp: 
(54) 99927.0343.

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

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

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

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

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

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

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

JARDINAGEM • PINTO
GRADES • LIMPO
CAIXA D’ÁGUA • CORTO 
GRAMA • LAVO CASA
Fone: 54 99677.9079.

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

VENDO Pousada. Ótimo bairro em Canela.
Grande Oportunidade. Fone: 54 99952.6277

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

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

Sala comercial nº 01, 
com hall de entrada, 
sala grande, sala auxiliar 
e banheiro social.
Localizada na Rua 
Augusto Pestana, N° 
160, Centro. Aluguel 
R$2.300,00 mais taxas

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

ainda com área de + ou – 01 hectare para plantações, 
cercado, cobertura para carros, galpão campeiro com
cancha de bocha e banheiro, anexo com cozinha e

fogão campeiro e salão, área coberta com churrasqueira 
e espaço amplo. Apenas 4km de estrada de chão batido. 

Localizado na Linha Morro Calçado, Zona Rural, Canela/RS. 
Aluguel R$1.200,00 mais taxas.

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

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

 • Casa com 02 dormitórios, sala de estar, sala de
jantar, área de serviço, cozinha, despensa, garagem

para 01 carro com churrasqueira, box coberto para 01
carro e banheiro social. Localizada na Av. Dom Luis

Guanela, 848, São José. Aluguel R$1.250,00 mais taxas.

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

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

R INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
29.593.966/0001-61

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Licença de Ins-
talação, para atividade de Condomínio Edilício Vertical (por 
unidade autônoma), na Rua Paul Harris, Centro, Canela/RS.

Não foi determinado estudo de impacto ambiental.
Licenciar Soluções Ambientais Ltda.

Empresa técnica de consultoria ambiental

KC ATZ EMPREENDIMENTOS LTDA ME
18.770.979/0001-42

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Prorrogação da 
Licença de Instalação, para atividade de Condomínio Edilício 
Vertical (por unidade autônoma), na Rua Dr. Ruy Vianna Ro-
cha, n°1.400, São Luiz, Canela/RS. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.

2ª VARA JUDICIAL DE CANELA
JUÍZA SIMONE RIBEIRO CHALELA

EDITAL DE CITAÇÃO – CÍVEL – DO PROPRIETÁRIO RE-
GISTRAL (SEM IDENTIFICAÇÃO OU QUALIFICAÇÃO), 
ESPÓLIO DE MANOEL VENINO DOS SANTOS INTERES-
SADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS - 
USUCAPIÃO 2ª VARA JUDICIAL - COMARCA DE CANELA 
PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS. NATUREZA: USUCAPIÃO
PROCESSO: 041/1.19.0000074-4 (CNJ:.0000211-
87.2019.8.21.0041). OBJETO: DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO 
SOBRE O IMÓVEL A SEGUIR DESCRITO “IMÓVEL LOCA-
LIZADO NA RUA OLINDO SAVI, ÁREA DE 290,64 M², ZONA 
URBANA, DE MADEIRA, COMPREENDENDO SUAS DE-
PENDÊNCIAS, INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS E O
TERRENO RESPECTIVO, COM AS SEGUINTES CON-
FRONTAÇÕES E DIMENSÕES: FRENTE, AO OESTE, ME-
DINDO NO RESPECTIVO ALINHAMENTO 12,00M, COM A
RUA OLINDO SAVI, LADO DOS NÚMEROS PARES; FUN-
DOS AO LESTE, ONDE MEDE 12,00M, COM O ESPÓLIO 
DE MANOEL VENINO DOS SANTOS, POR UM LADO,
AO NORTE, NA EXTENSÃO DE 24,200, COM O ESPÓ-
LIO DE MANOEL VENINO DOS SANTOS; E POR OUTRO 
LADO, AO SUL, ONDE MEDE 24,22M, TAMBÉM COM O
ESPÓLIO DE MANOEL VENINO DOS SANTOS. FICANDO 
O IMÓVEL COMPREENDIDO NO QUARTEIRÃO FORMA-
DO PELAS RUAS: RUI RAMOS, PRESIDENTE JOÃO
GOULART, OLINDO SAVI, TRAVESSA BANDEIRA E AVE-
NIDA CÔNEGO JOÃO MARCHESI”, SALVO SE O IMÓVEL 
ENCONTRA-SE DENTRO DE UM TODO MAIOR, ATÉ
A PRESENTE DATA. PRAZO DE QUINZE (15) DIAS PARA 
CONSTESTAR, A CONTAR DO TÉRMINO DO PRESENTE 
EDITAL (ART. 232, IV, CPC),SOB PENA DE SEREM
PRESUMIDOS COMO VERDADEIROS OS FATOS ALEGA-
DOS PELO(S) AUTOR(ES). 

CANELA, 06 DE AGOSTO DE 2019.

SERVIDOR: CLAUDIA FERNANDES BARCELOS.
JUIZ: SIMONE RIBEIRO CHALELA.

Ofício SMGPG/DLC n.º 040/2020

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, 
comunica errata e informa a publicação dos seguintes editais:
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 06/2020 – Contratação de 
empresa para locação, montagem, desmontagem, manuten-
ção e transporte de decoração para o evento “Páscoa em Ca-
nela 2020” a realizar-se de 04 a 21 de abril de 2020.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 07/2020 – Contratação de 
empresa para prestação dos serviços de segurança desarma-
da para o evento “Páscoa em Canela 2020” a realizar-se de 04 
a 21 de abril de 2020.
Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, in-
formações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações 
e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através 
do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do  e-mail lici-
tacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.                                                                                   

Canela, 13 de fevereiro de 2020.
Constantino Orsolin • Prefeito



Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 13     COTIDIANOwww.portaldafolha.com.br

Prefeitura de Canela passa
a utilizar mão de obra de
apenados na limpeza da cidade

Ampliar os serviços 
do Departamento de 
Limpeza Urbana (DLU) 
e prestar um serviço 
de ressocialização com 
custos mais baixos para 
os cofres públicos, este 
é o objetivo da utiliza-
ção da mão de obra de 
apenados pela Secreta-
ria Municipal de Obras 
de Canela.

Segundo o secre-
tário Luiz Cláudio da 
Silva, o Ratinho, este 
era um plano antigo da 
Administração, mas so-
mente foi viabilizado 
agora, através de um 
esforço seu, com apoio 
do prefeito Constantino 
Orsolin.

• Hoje são seis de-
tentos, trabalhando na 
limpeza, podendo che-
gar a dez. Queremos que 
essa ação seja o começo 
de uma parceria que 
pode ser ampliada e uti-
lizada em outras áreas 
dentro da nossa Secreta-
ria – afirmou Ratinho.

O Termo de Coo-
peração Excepcional 
foi firmado entre a Su-

perintendência dos 
Serviços Penitenciários 
(Susepe) e a Prefeitura 
Municipal de Canela, 
oportunizando a utili-
zação da mão de obra 
de quem cumpre pena 
nos regimes semiaberto 
e aberto do Presídio Es-
tadual da cidade. Todos 
os apenados utilizam 
tornozeleira eletrônica 
e são monitorados re-
motamente pela Suse-
pe.

A atividade pri-
sional será de até oito 
horas diárias, não ul-
trapassando 40 horas 
semanais, de segunda a 
sexta-feira, nas ativida-
des de roçada, capina, 
concerto de calçada, 
pintura, entre outras 
atividades dessa espé-
cie.

Estiveram pre-
sentes na assinatura 
do acordo o prefeito 
Constantino Orsolin, 
o secretário de Obras, 
Luiz Cláudio da Silva, a 
diretora do Presídio de 
Canela, Vivian Mina-
to, a assistente social, 

Apenados em roçada no Distrito Industrial

Sabrina Vidal Pereira, 
além do chefe de segu-
rança, Eduardo Araujo 
Vieira, ambos da casa 
prisional. Os serviços 
iniciaram na última 
terça (11), quando os 
apenados receberam os 
uniformes e o equipa-
mento de proteção in-
dividual.

• Além de propi-
ciar a recuperação dos 
indivíduos, este termo 
representa também um 
trabalho de grande al-
cance social, pois conta 
com a ajuda dos apena-
dos para a manutenção 
dos serviços de limpeza 
e recuperação da cidade, 
criando a oportunida-
de de reinserção social e 
no mercado de trabalho, 
construindo uma socie-
dade mais justa -, afir-
mou o prefeito.

Como funciona
A Susepe recrutar e 

disponibiliza a mão de 
obra e também fica res-
ponsável por calcular a 

remuneração de cada 
apenado e por fiscalizar 
o cumprimento do con-
vênio. Os apenados se-
lecionados terão a devi-
da autorização da Vara 
de Execução Criminal 
competente.

A Prefeitura de Ca-
nela se responsabiliza 
pelos uniformes e equi-
pamentos de proteção 
individual (EPI’s) ne-
cessários para a exe-
cução das atividades 
dos apenados, além de 
fornecer o maquinário 
adequado para as fun-
ções. O órgão também 
treinará e fiscalizará o 
trabalho dos presos, 
devendo reportar a Su-
sepe qualquer fato que 
descumpra as cláusulas 
do termo.

A remuneração que 
os apenados receberão 
é equivalente a 75% do 
salário-mínimo nacio-
nal vigente, o que repre-
senta uma economia de 
50% na realização deste 
serviço.

O secretário Luiz Cláudio
acompanhou os trabalhosAssinatura do Termo de Cooperação
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Motorista envolvido
no atropelamento

com morte na Várzea 
Grande se apresenta

na Delegacia
O motorista do au-

tomóvel Ford Courier 
envolvido no atropela-
mento de Valdeth An-
tunes na Avenida do 
Trabalhador na Várzea 
Grande se apresentou 
na manhã desta terça-
feira, dia 11, na Delega-
cia de Polícia de Grama-
do.

Ele esperou o prazo 
para escapar da prisão 
em flagrante e esteve 
acompanhado de um 
Advogado na Delega-
cia. Foi interrogado e 
assumiu a autoria e dis-
se que fugiu por medo, 
“abandonou o carro e 
saiu com um amigo e 

duas amigas”, conta o 
delegado Gustavo Bar-
cellos.

Segundo o depoi-
mento prestado “ele 
disse que estava com um 
amigo, um adolescente, 
que vamos ouvir, e que 
não estaria em alta ve-
locidade, e que perdeu 
o controle do carro ao 
passar por um quebra-
molas, e que fugiu do 
local com medo de ser 
preso”, disse o delegado 
Gustavo.

Por enquanto ele 
vai responder a acusa-
ção em liberdade. Val-
deth morreu no local do 
atropelamento.

FO
TO

: R
E

P
R

O
D

U
Ç

Ã
O



Sexta-feira, 14 de fevereiro de 202014 SEGURANÇA www.portaldafolha.com.br

Policial militar de
Canela ajuda a salvar a 
vida de recém-nascido

Na noite de quarta 
(12/02), por volta das 
21h, uma mãe com um 
bebê no colo chegou 
pedindo auxílio na sede 
da Brigada Militar de 
Canela, pois o menino, 
de 17 dias de vida, teria 
se afogado enquanto 
era amamentado com 
leite materno.

De pronto o Solda-
do Jeferson, de serviço 
na sala de operações, 
posicionou o bebê de 
bruços e começou a 
massagear as costas. Ao 
mesmo tempo acionou 
a viatura que rapida-
mente buscou a crian-
ça. 

Enquanto deslo-

cavam para o hospital, 
emergência foi infor-
mada e já se preparou 
para receber e atender 
o pequeno. No hospital, 
a equipe médica fez o 
procedimento e o bebê 
voltou a respirar. Os 
médicos ainda enfatiza-
ram que foi de extrema 
importância o rápido 
deslocamento e a ten-
tativa em fazer o bebê 
se manter ativo com o 
posicionamento e a rea-
lização da massagem. 

Depois do susto, o 
pequeno Pietro voltou 
ao quartel, juntamente 
com a mãe para agra-
decer os policiais mili-
tares.

Vizinhos no crime: BM prende
foragido e procurado que

moravam um ao lado do outro
Na quarta (12), a 

Brigada Militar prendeu 
em Canela mais dois 
indivíduos procurados, 
um com mandado e o 
outro foragido. O deta-
lhe é que eles moravam 
em casas vizinhas.

Durante a tarde, 
por volta das 16h30min, 
o Pelotão de Operações 
Especiais (POE) se diri-
giu até a Rua Juscelino 
Kubsthcek, no Bairro 
São Rafael, onde mora 
um homem que os po-
liciais militares tinham 
conhecimento que era 
procurado da justiça. 

No local, em fren-
te a uma residência, 

visualizaram outro ho-
mem, de 33 anos, com 
antecedente por roubo 
a pedestre que foi abor-
dado. Em consulta ao 
sistema foi constatado 
que ele era foragido do 

sistema prisional desde 
19 de janeiro deste ano.

Depois, as 
21h20min, a guarnição 
do POE retornou ao lo-
cal, mesma rua e mes-
mo bairro, onde abor-

dou o procurado de 32 
anos, com mandado de 
prisão expedido pela 
comarca de Canela. Ele 
possui antecedentes 
por furto, extorsão e 
roubos.
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Na noite de quar-
ta (12), por volta das 
23h20min, a Brigada 
Militar, através do Pe-
lotão de Operações Es-
peciais (POE), em pa-
trulhamento no Bairro 

Santa Marta, em Cane-
la, visualizou um grupo 
de jovens que se dis-
persaram ao avistar a 
viatura. 

Um deles foi abor-
dado sendo encontra-

do em revista pessoal 
uma balança de preci-
são, uma quantia em 
dinheiro, uma pedra de 
crack (pesando 10 gra-
mas) e outra porção de 
crack (pesando 1,2 gra-

mas). O menor de 16 
anos, que possui ante-
cedente por apreensão 
de objeto, foi apreendi-
do e conduzido à dele-
gacia e entregue ao res-
ponsável.

BM flagra jovem de 16 anos
vendendo drogas em Canela
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Ação de coleta de 
sangue aconteceu 

nesta segunda
Mais um evento re-

pleto de solidariedade 
ocorreu em Canela na 
segunda-feira, dia 10, 
em uma ação realizada 
em parceria entre Ban-
co de Sangue de Caxias 
do Sul e Grupo Força 
Tarefa Serra Gaúcha. O 
Hotel Sky Ville sediou a 
iniciativa, que recebeu 
107 pessoas interessa-
das em doar sangue. 
Destas, 87 foram apro-
vadas na triagem.

O presidente do 
Grupo Força Tarefa, 
Jorge Moreira, agrade-
ceu a presença e parce-
ria de todos que fizeram 

mais uma ação social 
acontecer na Região das 
Hortênsias. "Aqueles 
que não conseguiram 
doar queremos agrade-
cer de coração pelo lin-
do gesto de amor. Lem-
brando que cada bolsa 
de sangue pode ajudar 
até três pessoas", frisou. 
A coleta começou pela 
manhã, as 9h30, e se-
guiu até as 18 horas.

Apoiaram esta ini-
ciativa as seguintes 
empresas: Parpadelle 
Massas Finas, Hotel Sky 
Ville de Canela, Gnomo 
Lanches Canela e Hotel 
Laghetto Vivace Canela.
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Atropelamento
deixa mulher em

estado grave
Um engavetamen-

to seguido de atrope-
lamento deixou uma 
pedestre gravemente 
ferida na tarde desta 
quinta-feira (13), por 
volta das 17h15min na 
estrada Canela-Grama-
do, em frente ao Cen-
tro de Distribuição dos 
Correios.

A pedestre atraves-
sava a via em local sem 
faixa de segurança.

Notando a presen-
ça da mulher na via, 
uma BMW alugada, de 
placas EDZ4738, con-
duzida por um turista, 
parou na pista de rola-
mento, sendo atingida 
na sua traseira por um 
Wolksvagen Gol, de pla-
cas ITW2508.

O Gol acabou atra-
vessando a via, atingin-
do e arrastando a vítima 
por alguns metros.

Os passageiros da 
BMW não tiveram fe-
rimentos. O condutor 
do veículo Gol também 
não se feriu, ao contrá-

rio de seu passageiro 
que teve lesões leves, foi 
atendido pelos Bombei-
ros e levado ao Hospital 
de Canela.

A pedestre foi 
atendida pelo Samu e 
também foi levada ao 
Hospital. Seu estado é 
considerado grave.

A Brigada Militar 
cuida da ocorrência e 
ambos os condutores 
foram conduzidos à de-
legacia.

O trânsito está len-
to no local, mas logo 
deve voltar ao normal.

FOTO: FRANCISCO ROCHA
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A política canelense apresenta sintomas graves de ano eleitoral.
Com as redes sociais, então, a coisa se agrava, todo mundo tem voz, 

apesar de não decidir nem a cor da cueca que vai usar.
Os sintomas incluem explosões repentinas, surtos de raiva e sensa-

ção de grandeza. Os mais silenciosos, porém não menos prejudiciais, 
incluem postagens em obras públicas querendo aparecer.

Causas
As causas podem ser dos mais diversos tipos, as mais comuns são a 

vontade de querer parecer mais forte do que é ou uma ansiedade for-
tíssima junto ao medo de perder a teta… O desmame abrupto pode ser 
traumático e causar efeitos físicos e psicológicos, em quem perde a teta 
pode até dar febre, no portador da teta, pode até atrasar a menstruação. 
O causo é sério e um acompanhamento é bem adequado.

A cura
Bom depende, existem casos que têm cura, outros não, mas o certo é 

que os sintomas tendem a piorar durante a entrada do segundo semestre 
e desaparecem logo após o início de outubro.

Em alguns, a síndrome pode se transformar em uma sensação de 
alívio, em outros de profunda decepção. Já em outros, os surtos de raiva 
e sensação de grandeza podem não passar, pois, com qualquer resultado, 
já estão incorporados na personalidade.

Enquanto isso em Canela....

Pilares
Entre os pilares do tradicio-

nalismo gaúcho, nunca pode-
remos nos esquecer de Glaucus 
Saraiva, menestrel da cultura! 

Balizou o movimento que hoje 
vivemos e dentre suas várias con-
tribuições, nesta volteada desta-
co sua admirável obra poética.

Nos velhos tempos de antanho,
quando o campo era sem dono
O guasca era um rei no trono
verde-escuro das coxilhas...
Sua corte eram tropilhas
selvagens dos potros bravos.
O pampa não tinha escravos,
onde tudo era igualdade,
E o pendão a Liberdade!
A espora que retinia,
a garrucha, a lança esguia
a boleadeira e os cavalos,
eram somente os vassalos
que o gaúcho conhecia.

Mas um dia a prepotência
mostrou as garras malvadas!
Banhou de sangue as estradas,
cobriu de luto a verdade,
e em troca de liberdade,
trouxe grilhões de negreiro.
Porém o guasca altaneiro
boleou a perna no pingo,
E foi pra luta sorrindo,
porque o destino mandou.
Muito gaúcho tombou,
mas, entre os guascas sombrios,
a prepotência caiu
e a liberdade fi cou!

E no lombo das coxilhas,
no largo dos descampados,
cabos de lança, quebrados,
apontavam cemitérios.
E os quero-queros gaudérios,
por sobre aquela tristeza,
pairavam sua nobreza,
como por artes divinas.

E, descendo nas campinas
por onde o sangue rolou,
Um bando imenso pousou
e embaixo d'asa escondidas,
guardavam as pontas perdidas
da lança que o índio amou...

Agora, pela amplidão,
na coxilha e o pampa enorme
o quero-quero não dorme,
como eterno guardião.

Às vezes, na noite escura,
Como um grito de amargura,
estridula seu cantar...
É a alma de algum gaúcho,
que, num último repuxo,
se levantou pra pelear!

E qual um centauro alado
que se ergue do banhado
cavalgando uma ilusão,
voará, como a esperança,
guardando, à ponta de lança,
a Gaúcha Tradição!

Lenda do
Quero-quero
Autoria: Glaucus Saraiva

Síndrome de ano eleitoral

Surpreendentemente, Canela tem mais Cartões SUS do que habitan-
tes. Já no Cartório Eleitoral, cujo recadastramento biométrico é obriga-
tório, faltam cerca de 10 mil eleitores para fazer a atualização. O certo é 
que faltam dados precisos e coerentes sobre quantos são e quem são os 
canelenses.

Olhando por esta ótica, acredito que o levantamento por georrefe-
renciamento que a Prefeitura vai realizar já trará uma boa luz sobre este 
assunto, assim como o recadastramento biométrico.

Pena que o Poder Público não tem interesse em cruzar estes dados e 
ver onde estão os eleitores e usuários do SUS.

O recadastramento biométrico poderia servir também de base de 
dados para a segurança pública, mas, isso não dá voto, né? Então, para 
que tanto esforço?

Cartões SUS x Título Eleitoral x habitantes

EXTRATO DO EDITAL Nº 7/2020
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA

AS FUNÇÕES PÚBLICAS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO

Encontra-se publicado na íntegra no mural e no site ofi cial do Município de Canela (www.
canela.rs.gov.br > Publicações Legais > Contratos Temporários - DGP), o Edital nº 7/2020, 
que publica a pontuação dos títulos apresentados pelos candidatos às funções públicas de 
Profi ssional do Magistério com Habilitação em Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Pro-
fi ssional do Magistério com Habilitação em Língua Estrangeira Moderna (Língua Inglesa), 
inscritos através do Edital de Abertura nº 02/2020.

Fica estabelecido o período de 17 a 19 de fevereiro de 2020 como prazo de recurso 
sobre a pontuação, a ser apresentado junto ao Departamento de Gestão de Pessoas, no 
horário das 8:00 às 11:00 ou das 13:00 às 16:30.

Em 14/02/2020. 
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal
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“Lei de prateleira”, é o sentimento
do promotor de Canela quanto à

Lei de Abuso de Autoridade
Paulo Eduardo de Almeida Vieira analisa o polêmico texto legal em entrevista exclusiva

FRANCISCO ROCHA
francisco@folhadecanela.com.br

A recém-sancio-
nada Lei de Abuso de 
Autoridade (Lei Federal 
13.869/2019) vem dan-
do o que falar. Dentro 
deste contexto, o pro-
motor de Justiça da Co-
marca de Canela, Paulo 
Eduardo de Almeida 
Vieira, recebeu a repor-
tagem da Folha para 
analisar o texto e tentar 
entender como ela vai 
afetar o trabalho do Ju-
diciário, Ministério Pú-
blico, polícias e impren-
sa, com um olhar para a 
realidade de Canela.

Vieira considera 
muito difícil tipi� car os 
crimes previstos na lei, 
“recheada de semân-
ticas” e “trechos inter-
pretativos”.

• Um pênalti é mais 
fácil de ser consenso do 
que alguns itens desta 
lei, diz o promotor, ci-
tanto um ponto crucial 
para iniciar qualquer 

procedimento baseado 
nela: o mero capricho 
ou satisfação pessoal.

• É muito difícil 
determinar o mero ca-
pricho ou satisfação 
pessoal. O legislador, na 
construção da lei, invia-
bilizou sua aplicação, 
a� rma Vieira. É uma lei 
muito mau elaborada, 
é muito difícil demons-
trar que existiram cri-
mes nos termos desta lei, 
que não vai alcançar o 
objetivo imaginado. Eu 
particularmente acre-
dito que esta lei não vai 
sair do papel.

Quanto à aplicação 
no âmbito municipal, o 
promotor não acredita 
que vai haver mudança 
na forma de trabalhar.

• As pessoas que 
atuam aqui são muito 
prudentes, como é o caso 
de nosso delegado Vla-
dimir, difi cilmente você 
vai ter uma situação. 

Nossos juízes são extre-
mamente rigorosos na 
aplicação da lei. Esta lei 
não vai mudar nada.

Como assim? Di-
vulgação de prisões

Com a lei impressa 
em mãos, Vieira mos-
trou a anotação ao lado 
do artigo que trata da 
divulgação de informa-
ções de ações policiais 
e prisões, grifada, em 
letras garrafais, esta-
va escrita a expressão: 
“como assim?”.

• A lei fala sobre 
gravação. Então ima-
gem eu posso? - Ques-
tiona o promotor.

• Sempre existiu o 
direito à informação e 
o direito à intimidade 
e sempre prevaleceu, 
segundo juristas, o di-
reito à informação. É a 
possibilidade de a so-
ciedade saber o que está 
acontecendo e isso é 
importante para que a 
comunidade saiba que 
o Estado está traba-
lhando e que o próprio 

Estado saiba que a so-
ciedade está de olho em 
tudo. É um desserviço 
proibir esta divulgação.

Vieira finaliza a 
entrevista dizendo 
que seu sentimento é 

que a Lei de Abuso de 
Autoridade é um tex-
to de prateleira, feito 
para proteger interes-
ses pontuais e que terá 
pouca aplicação na 
prática.

Promotor Paulo Eduardo de Almeida Vieira

FOTO: FRANCISCO ROCHA


