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Mais de 2.600 pessoas se
vacinaram contra a Influenza

Conforme dados da Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de Canela, 2.656 pessoas 
foram vacinadas nos dias em 
que ocorreu a Campanha Na-
cional contra a Influenza, na 
segunda-feira e nesta quin-
ta-feira (26). Esse número 
contempla todas as unidades 
básicas de saúde: dos bairros 
Canelinha, São Luiz, Santa 
Marta e Leodoro de Azevedo, 
além do Centro Materno In-
fantil e da Unidade Central.

As UBS’s foram abertas 
às 7 horas da manhã, quando 
já havia muita concentração 
de idosos e trabalhadores da 
saúde – público-alvo desta 
primeira fase da campanha. 
“Dependemos do número 
limitado de doses que o Estado 
nos envia. Semana que vem 
anunciaremos novo dia de 
vacinação”, diz o secretário 
de Saúde Vilmar Santos.

INTERIOR
A Campanha de Vacina-

ção contra a Influenza (H1N1) 
acontecerá na próxima sema-
na na zona rural de Canela. 
Na segunda-feira (30), será 
na Escola Zeferino José Lopes 
(foto, no Morro Calçado), 
das 8h às 10h30. À tarde, na 
Escola Santos Dumont (Linha 
Chapadão), das 13h às 15h. É 
importante frisar que, nesta 
primeira fase, a preferência é 
para o público idoso e traba-
lhadores da área da saúde.

Já a Linha São Paulo terá 
a campanha na terça-feira 
(31), na Escola Balduíno Boel-
ter, das 8h30 às 11h. Conco-
mitantemente nesse dia, a 
comunidade pode se consul-
tar pelo programa Médico 
no Interior, que passa a ser 
oferecido às terças-feiras. Nas 
consultas, se o médico indi-
car medicamentos, a equipe 
da Secretaria de Saúde já os 
levará à tarde à zona rural, a 
fim de evitar o deslocamento 

CRONOGRAMA MÉDICO NO INTERIOR

Terças-feiras pela manhã
31/03 – Escola Balduíno Boelter (Linha São Paulo)
07/04 – Escola Zeferino José Lopes (Morro Calçado)
14/04 – Escola Santos Dumont (Linha Chapadão)
28/04 – Escola Balduíno Boelter (Linha São Paulo)

Foi grande a procura pela vacina nas unidades de saúde

dos habitantes rurais à cidade, 
por conta das medidas contra 
o coronavírus.

Na cidade, as doses da 
Campanha Nacional de Va-
cinação contra a Influenza 
estarão disponibilizadas nesta 
quinta-feira, nas unidades 

básicas de saúde. No primeiro 
dia, segunda-feira (23), a alta 
procura ainda pela manhã 
fez com que as doses limi-
tadas enviadas pelo Estado 
se esgotassem, impedindo a 
vacinação na zona rural ainda 
naquele dia.

A partir de segunda (30), a vacinação acontecerá
na zona rural de Canela Fotos: Rita Souza

Justiça de Canela
e Gramado repassa 
R$ 260 mil para
auxílio no combate 
ao Covid-19

O Poder Judiciário de Gramado e Canela, 
ainda na semana passada, procurou os hospi-
tais das duas Comarcas para oferecer auxílio 
financeiro para custear medidas de prevenção e 
atendimento a pacientes com novo coronavírus.

Gramado
O médico Diretor Técnico do Hospital de 

Gramado, Dr. Márcio Muller, apresentou para a 
Dra. Aline Ecker Rissato, Juíza Diretora do Foro 
de Gramado, o projeto da unidade de triagem 
de doenças respiratórias, ao lado da emergên-
cia.

A juíza determinou a imediata doação de 
R$60.000,00 para o hospital. O restante do valor 
foi obtido em consenso com o Ministério Públi-
co de Gramado, através do Dr. Max Guazzelli, 
Promotor de Justiça. Houve um acordo judicial 
em uma ação civil pública movida pelo MP para 
doação de valores para outra entidade mas, 
diante da situação de calamidade provocada 
pela pandemia, a quantia, com a autorização da 
juíza, foi transferida também para o hospital, no 
total de mais R$200.000,00.

Canela
Em Canela, o Juiz Diretor do Fórum, Dr. 

Vancarlo Anacleto, contatou o vice-prefeito, 
Gilberto Cesar, que encaminhou a questão 
para o Secretário de Saúde, Vilmar Santos. Foi 
alcançada a quantia de R$100.000,00 para o 
Hospital da cidade, destinados a aquisição de 
EPI’s para proteção dos profissionais de saúde, 
adequações físicas do hospital para isolamen-
to dos pacientes e aquisição de equipamentos 
hospitalares.

Os valores são provenientes de penas 
alternativas e perdimentos determinados pela 
Justiça em processos criminais.

O Poder Judiciário em 
todo o Estado tem prestado 
todo o apoio necessário às 
autoridades de vigilância 
sanitária e saúde pública 
para atendimento da pan-
demia, alcançando valores 
e auxiliando no que for 
necessário.

Vancarlo Anacleto, Juiz
Diretor do Fórum da
Comarca de Canela



Secretaria da Educação de
Gramado de apresenta projeto 
‘Fica em Casa Gramado’

Um espaço coletivo, com serviço gratuito 
e muita solidariedade. Assim foi construído 
o Fica em Casa Gramado, através da Secreta-
ria Municipal da Educação. O projeto iniciou 
devido à suspensão das aulas em virtude do 
coronavírus (Covid-19). A necessidade de isola-
mento fez com que os profissionais da rede de 
educação começassem a compartilhar links na 
internet, estimulando brincadeiras e atividades 
pedagógicas para as famílias fazerem com as 
crianças.

O projeto é online e é dividido em temas, 
cada um com sua curadoria, e com um pro-
fissional responsável. O site está dividido nas 
categorias Cuidados (Professora Elize Souto), 
Brincadeiras (Professora Milena Beltrão) e Edu-
cacional, que é dividida em Educação Infantil 
(Professora Mariane Weber) e Ensino Funda-
mental (Professora Lisiane Pinto e professora 
Miriam Krapf Andrade).

O espaço conta também com o design e 
assessoria técnica de Deomiro Kelsch e Erick 

Glienke e o acompanhamento da servidora 
Fabrícia Scur. Se você tem um serviço gratuito 
para disponibilizar ou um link que curtiu, pode 
enviar para o e-mail ficaemcasagramado@
gmail.com para compartilhar com a comunida-
de.Para fazer parte dessa rede solidária e ficar 
em casa com propostas pedagógicas, acesse: 
http://www.educacaogramado.com.br/fica
-em-casa/.
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CANELA | Secretaria de 
Educação pede apoio
dos pais para continuar
o aprendizado dos filhos

Rede municipal de 
ensino de Canela
terá atividades a
distância a partir
de segunda-feira

Em razão da pandemia do 
novo coronavírus, a Secreta-
ria Municipal de 
Educação de Cane-
la informou que a 
partir da próxima 
segunda (30), os 
alunos das escolas 
municipais terão a 
realização de ativi-
dades a distância. 
“As escolas estarão 
disponibilizando 
atividades para que 
seus filhos realizem 
em casa, com a participação dos 
pais”, disse o secretário Municipal 
Gilberto Tegner.

As atividades valerão como 
presença e portanto são obrigató-
rias. O material deve ser retirado 
nas secretarias das escolas, das 
8h às 11h. O pai retira a atividade 
numa segunda, na outra segunda, 
devolve a atividade realizada e 
retira nova atividade.

Deverão retirar as atividades 
pais e responsáveis de alunos 

matriculados nas 
escolas municipais 
e conveniadas de edu-
cação infantil para 
as turmas de Pré I e 
Pré II, e para todos 
os alunos do Ensino 
Fundamental, escola 
especial e EJA.

“O objetivo é 
manter os alunos 
ativos, revisar conteú-
dos e manter o vínculo 

das famílias com a escola”, disse 
Tolão. “Toda esta atividade está 
sendo acompanhada em parce-
ria com o Conselho Municipal 
de Educação. Agora é a hora da 
família dizer presente, precisamos 
manter o conhecimento dos nossos 
filhos ativos e esta é hora dos 
pais”, finalizou o secretário.

Na zona rural, as atividades 
serão distribuídas aos alunos.

“Agora é a hora 
da família dizer 
presente, preci-
samos manter 
o conhecimento 
dos nossos filhos 
ativos e esta é 
hora dos pais”

Gilberto Tegner, o 
olão – Secretário
Municipal de Educação. 
Foto: Reprodução

Telefones para denúncias de irregularidades
e abusos no enfrentamento do Covid 19

CANELA
Brigada Militar: (54) 32821209 e 190
Polícia Civil: (54) 3282.1212 e (54) 
98417.8870

GRAMADO
(54) 3295-1858 e (54) 98438-2600
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Vilmar Santos,
Secretário Municipal
de Saúde de Canela

Hospital monta posto de triagem e área 
para pacientes com sintomas de Covid-19

Em transmissão ao vivo 
pelo Facebook, na noite de 
ontem (24), o secretário Mu-
nicipal da Saúde e interven-
tor do Hospital de Caridade 
de Canela, 
Vilmar San-
tos, voltou 
a confirmar 
que Canela 
não possui 
casos con-
firmados de 
Covid-19.

Vilmar 
infornou que 
um posto 
de triagem 
foi montado 
em frente ao 
HCC (foto), 
para que 
pessoas com 
sintomas de 
contaminação por Corona-
virús possam ser examina-
das antes de entrar na casa 
de saúde. A medida é para 
a proteção de pacientes 
que procuram a urgência e 
emergência do hospital por 
outros problemas de saúde e 
também da própria equipe.

O posto de triagem está 

montado em uma tenda, 
na frente da entrada prin-
cipal do HCC. A Prefeitura, 
inclusive, adiantou o asfal-
tamento deste trecho da Rua 

Visconde de 
Mauá, para 
melhorar a 
higiene e as 
condições de 
atendimento 
para pacientes 
e profissionais.

“A equipe 
está usando a 
proteção indi-
vidual e assim 
não corremos o 
risco de con-
taminar os 
profissionais 
ou outros pa-
cientes. Além 
disso, temos 

dentro do hospital uma 
área preparada e isolada 
para atender as pessoas com 
sintomas de coronavírus. 
Portanto, fiquem tranquilos, 
aquelas pessoas que não tem 
nenhum tipo de sintoma não 
terão contato com pacientes 
sintomáticos de Covid-19”, 
disse o secretário.

“Podem ter certe-
za que sempre que 
tivermos novos 
resultados, positivos 
ou negativos, vamos 
informar, não temos 
a intenção de mini-
mizar o problema 
ou ocultar alguma 
informação que seja 
importante para a 
comunidade”
Vilmar Santos

Foto: Francisco Rocha

CANELA | Medida é para a proteção de pacientes que procuram a urgência e emergência do hospital por outros problemas de saúde

É importante que a co-
munidade acredite nas in-
formações repassadas pelos 
órgãos de saúde e confiem 
em notícias publicadas por 
veículos de imprensa tradi-
cionais.

“Podem ter certeza que 
sempre que tivermos novos 
resultados, positivos ou 

negativos, vamos informar, 
não temos a intenção de 
minimizar o problema ou 
ocultar alguma informação 
que seja importante para a 
comunidade de Canela, por-
que afinal estamos falando 
de saúde pública, que é de 
interesse de todos”, afirmou 
Vilmar.

Laghetto disponibiliza andar exclusivo de
hotel para isolamento de profissionais da saúde

A pandemia do 
Coronavírus mudou 
a rotina das pessoas e 
também está despertan-
do atos de solidariedade 
e amor ao próximo. Um 
belo exemplo parte da 
Rede Laghetto de Hotéis 
que disponibilizou toda 
uma unidade localizada 
no Centro de Canela 
para servir como apoio 
a Secretaria de Saúde no 
combate ao Covid-19. 
O secretário Vilmar San-
tos, acompanhado por 
membros do Comitê de 
Operações de Emergên-
cia (COE) da Secretaria 
de Saúde esteve recen-
temente no hotel para 
analisar a estrutura.

Após a visita ficou 
definido que um an-

dar inteiro do prédio 
ficará destinado exclu-
sivamente para receber 
profissionais da área 
da saúde que atuam no 
Hospital de Caridade de 
Canela (HCC) e também 
nas Unidades Básicas 
de Saúde. A intenção é 
de que estes profissio-
nais utilizem a estrutura 
do hotel para repouso e 
até mesmo estadia por 
um período em casos 
necessários. “Os pro-
fissionais da saúde que 
residem com pessoas 
idosas ou acamadas, por 
exemplo, podem ficar no 
hotel para preservarem 
suas famílias da pan-
demia”, explica Vilmar 
Santos, na tarde desta 
terça (24).

O Comitê de Operações de Emergência 
(COE) da Secretaria de Saúde também já 
traçou um plano de ação para isolamento de 
casos suspeitos. Conforme o secretário Vil-
mar Santos os casos mais graves envolvendo 
o Covid-19 serão encaminhados para uma 
ala exclusiva do HCC.

Já aqueles pacientes suspeitos que não 
apresentarem sintomas, mas que possam ter 
entrado em contato com alguém contami-

nado, serão isolados em um andar exclusivo 
do Hotel Laghetto Vivace Canela. “Lembramos 
que não temos nenhum caso de Covid-19 na 
cidade de Canela. Mas neste momento é melhor 
pecar pelo excesso de zelo do que pela falta de 
medidas”, frisa o secretário Vilmar Santos.

ISOLAMENTO DE
PACIENTES SUSPEITOS

Foto: Rafael Zimmermann



Alpen Park doa ventilador
pulmonar para o Hospital de Canela

O Alpen Park doou um ventilador 
pulmonar para o Hospital de Caridade de 
Canela, como forma de ajudar o município 
no combate ao avanço do coronavírus. 
O equipamento, fornecido pela Domed 
Hospitalar, foi adquirido pelo hospital com 
verba disponibilizada pelo parque e che-
gará à casa de saúde nos próximos dias. A 
doação faz parte de uma mobilização para 
a compra de equipamentos de urgência no 
tratamento ao coronavírus, que já inclui 
outros ventiladores pulmonares, além de 
leitos, monitores e bombas de infusão. 
“Com esse gesto, esperamos incentivar 
todos que puderem apoiar a prefeitura e os 
profissionais da saúde pública de Canela, 
para que somem esforços e contribuam no 
que for possível. Estamos vivendo um mo-
mento que exige ainda mais a solidarieda-
de de nossa comunidade, aqui em Canela, 
no Brasil e no mundo todo”, observa Rena-
to Fensterseifer, diretor do Alpen Park.
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Mundo A Vapor doa uniformes 
para Hospital de Canela

Na tarde de quarta (25), 
o Hospital de Caridade de 
Canela recebeu a doação de 
65 uniformes produzidos por 
uma confecção canelense que 
serão utilizados pelos profis-
sionais da saúde que estão na 
linha de frente do atendimen-
to.

A doação, realizada pelo 
Parque Temático Mundo A 
Vapor e Incorporadora No-
valternativa, foi intermediada 
pela vereadora Emília Fulcher 
e pelo enfermeiro do HCC 
Luciano Preuss, e vai auxiliar 
na higienização e, consequen-
temente, na proteção dos 
profissionais do HCC.

Foto: Francisco Rocha
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A UCS HORTÊNSIAS ENTENDE
ESTE MOMENTO

A UCS Hortênsias participa com toda a 
comunidade no que diz respeito às medi-
das preventivas contra o novo coronavírus. 

É um contexto que, para atividades 
como a nossa, nos deixa diante de desa-
fios. Por isso, definimos o regime de trab-
alho home office para gestores, professo-
res, técnicos, funcionários, prestadores de 
serviços e demais profissionais ligados à 
instituição.

As aulas na UCS Hortênsias re-
começaram segunda-feira (23), por meio 
de plataformas digitais, em aulas síncro-
nas nas quais professores e estudantes in-
teragem simultaneamente em um mesmo 
ambiente virtual. Isso tudo para garantir a 
segurança de todos e o andamento regu-
lar do semestre, conforme o Protocolo de 
Contingências criado pela Universidade.

O atendimento à comunidade acadêmi-
ca continuará por telefone, e-mail e pelos 
demais recursos digitais, porém com uma 
alteração de horário: 8h às 21h30.

Atenção para os nossos contatos por 

WhatsApp:
(54) 9 9941 8476 –

Secretaria da UCS Hortênsias 
(54) 9 9909 2623 –

Relações com o mercado
(54) 9 9931 3441 –

Central de Atendimento
Acompanhe nossas redes sociais

e se mantenha informado!

“A Universidade de Caxias do Sul
continua acreditando que as pessoas
em movimento fazem a vida seguir
em frente.” (Reitor Evaldo Kuiava)

Secretaria de Saúde
compra dois respiradores 
para Hospital de São Chico

São Francisco de 
Paula acaba de adquirir 2 
respiradores por meio da 
Secretaria de 
Saúde e dis-
ponibilizá-los 
ao Hospital de 
São Francisco 
de Paula. O 
investimento 
de cerca de 
140 mil reais 
foi realoca-
do de outras 
áreas, como do 
Festival Gas-
tronômico da 
Batata, evento 
gastronômi-
co anual que 
ocorreria no 
começo de 
abril.

O Hospital agora conta 
com 3 respiradores no 
total, equipamento funda-
mental para tratamento de 
pacientes graves de coro-
navírus. “Respiradores são 
equipamentos caros e com-
plexos. Uma das primeiras 
medidas que tomamos 
para lidar com a crise do 
coronavírus foi aportar 

recurso para a compra de 
mais equipamentos para 
o Hospital da cidade, que 

até o momento 
contava ape-
nas com um 
respirador”, 
relembra o 
Prefeito Mar-
cos Aguzzolli.

De acordo 
com o proto-
colo Estadual 
de combate ao 
Coronavírus, 
o Hospital de 
São Francisco 
de Paula não 
será referência 
na região para 
pacientes com 
problemas 
respiratórios 

graves, que devem ser en-
viados para outros locais. 
A disponibilidade dos 
equipamentos, contudo, 
pode salvar vidas em casos 
emergenciais.

Até o momento, São 
Francisco de Paula mo-
nitora 23 pacientes e não 
possui nenhum caso con-
firmado da doença.

Como funciona
um respirador?

Equipamentos poderão ser usados em casos de pacientes com coronavírus

Os respiradores são equipamen-
tos médicos que ajudam as pes-
soas a respirar quando o sistema 
respiratório apresenta dificul-
dades de funcionar plenamente, 
como acontece com as pessoas 
que contraem a Covid-19 e 
apresentam quadros clínicos 
graves. O que esses aparelhos 
fazem é levar o ar por um tubo 
na traqueia dos pacientes para 
os pulmões.

“Os novos respi-
radores são uma 
forma de resguar-
do. É importante 
que o Município 
tenha como rece-
ber corretamente 
um paciente com 
Covid-19 em es-
tado grave, que 
necessite de cuida-
dos emergenciais”, 
destaca o Secreta-
rio de Saúde Ita-
mar de Leon.

Bombeiros Voluntários 
arrecadam recurso
para compra de cápsula 
de isolamento

NOVA PETRÓPOLIS

O Corpo de Bombeiros Voluntários de 
Nova Petrópolis fez um apelo à comunidade 
para angariar recursos para a aquisição de 
uma cápsula de isolamento para transporte 
de pacientes contaminados ou com suspeita 
de COVID-19. Após 14 horas de campanha, o 
comando da corporação informou que 37 doa-
ções somaram o valor necessário para compra 
do equipamento, R$ 6.500,00.

O equipamento deve ser entregue em 15 
dias, podendo ser menos tempo de acordo com 
a demanda. No momento, o fornecedor está 
fabricando 80 cápsulas para o Hospital Israelita 
Albert Einstein, de São Paulo”, informou o co-
mandante do Corpo de Bombeiros Voluntários 
de Nova Petrópolis, Edison Rother, agradecen-
do à comunidade pelas doações e reforçando 
a informação de que a corporação possui uma 
equipe especializada em manejo de emergên-
cia química, já treinada para casos biológicos.

Prawer Chocolates
passa a realizar
entregas a domicílio

GRAMADO

Atendendo às orientações municipais e 
federais no combate ao Coronavírus, a Prawer 
Chocolates fechou por tempo indeterminado a 
fábrica, o setor administrativo e as lojas. Nes-
te período de isolamento, a empresa adotou 
o serviço de entrega a domicílio. Nas cidades 
de Gramado e Canela as compras acima de 
R$100,00 isentam o 
custo de frete. Atra-
vés do WhatsApp (54) 
98429.8852 é possível 
solicitar o catálogo de 
produtos de Páscoa 
e fazer a escolha dos 
produtos em casa, 
com conforto e segu-
rança. Para conferir 
os demais produtos 
da marca, basta 
acessar o site www.
prawer.com.br.

FO
TO

: João Ricardo/D
ivulgação Praw

er
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Pirulito & Chiclete
Por Bethy Schons

Quer que seu pequeno apareça na coluna mais fofa
da Folha? Entre em contato com a gente pelo Whatsapp!

Entre em contato com a gente pelo e-mail arte@folhadecanela.com.br ou pelos 
whatsapp’s da redação: (54) 98429.7910 e (54) 99690.1665 (Business)

Caio comemorou seu primeiro aninho numa
linda festa para a família e os amiguinhos!

A linda Coelhinha Gabriela! Manuela com 12 dias em seu ensaio newborn!

Newborn do Arthur, com 11 dias! Sarah linda, com 9 meses!

Aurora, festejando a sua Primeira Páscoa!

Foto: Camila Dedé Fotografias

Foto: Camila Dedé FotografiasFoto: Camila Dedé Fotografias

Foto: Camila Dedé Fotografias Foto: Camila Dedé Fotografias

Foto: Canela Foto e Arte
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82 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

#Treino • Bianca Boniatti não está deixando seu treino de lado e ainda dá dicas no @biboniatti 
de como treinar em casa com a família.

#Yoga • Monica Santos usa o aplicativo
gratuito chamado “yoga” para se aperfeiçoar 
na Yoga, neste tempo em casa. #Receitas • Adriane e o filho Enzo

Menegali Lopes estão utilizando o
tempo livre em casa para produzir 
Cookies de chocolate com aveia. 

#HomeOffice • Fabi Kasper está
utilizando o tempo em casa para 

trabalhar de home office e dar
atenção à família. “Esse momento 

está sendo um aprendizado, a
convivência diária com quem

amamos se faz necessária, e para
que seja positiva, é importante dar 
atenção, saber ouvir, entender que 
cada um tem seu jeito e forma de 

pensar. “

#Leitura • Flávio Prestes sugere 
fazer leituras com obras que se tem

em casa. As dica é Graciliano
Ramos da literatura Brasileira.
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A Mariana em seu lindo ensaio de 15 anos! Michelle à espera da Lara!

Deizi, Josiel e os manos Vítor e Valentina
no ensaio gestante à espera do Vicente!

Foto: Camila Dedé FotografiasFoto: Camila Dedé Fotografias Foto: Jênifer Lauffer Fotos

Anna Laura e Luísa comemoraram juntas o 6º e 1º aninho das manas!

Foto: Cam
ila D

edé Fotografias

Coelhinhos Heitor e Kauê no ensaio de Páscoa
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GRAMADO. Hospital
Arcanjo São Miguel abre 
unidade de triagem de 
doenças respiratórias

O Hospital Arcanjo São Miguel abriu 
nesta terça-feira (24), uma unidade de 

triagem de doen-
ças respiratórias 
ao lado da emer-
gência. O espaço, 
que era um antigo 
depósito, come-
çou a ser cons-
truído e montado 
na última quinta-feira (19) e ficou pronto nesta 
terça-feira (24). A triagem foi montada para 
auxiliar no recebimento de casos suspeitos de 
coronavírus (Covid-19).

O ato de apresentação da ala contou com o 
prefeito municipal, Fedoca Bertolucci, o se-
cretário municipal da Saúde, João Teixeira, o 
diretor do HASM, Marcio Slaviero, e de parte da 
equipe de profissionais do hospital. Conforme 
o prefeito de Gramado, a criação desse espaço 
é essencial para a comunidade se sentir mais 
segura. 

O investimento feito nas obras foi de, 
aproximadamente, R$ 160 mil reais.

Os atendimentos iniciaram na quarta-feira 
(25) às 8h, e será por tempo indeterminado. 
O local possuirá equipe própria trabalhando 
neste espaço. Um dos objetivos para a criação 
é poder distinguir os pacientes e profissionais 
de outros setores. No momento, para poder 
começar a utilizar o espaço, poltronas que já 
pertenciam ao Hospital foram colocadas. Até o 
fim dessa semana deverão chegar as novas. A 
triagem permite até 10 pacientes ambulatoriais 
em observação, podendo ser ampliado con-
forme a necessidade. 

Ao chegar na emergência, o paciente rece-
berá um pré-atendimento. Possuindo sintomas 
gripais e/ou respiratórios, ele será direcionado 
à nova ala. Lá, ele 
passará por uma 
triagem, e após 
por uma consulta 
médica, a qual 
definirá se a pes-
soa pode ir para 
casa ou deve ficar 
em observação. 
Caso seja pre-
ciso internação, 
o hospital possui 
área com isolamento e UTI adulto. Atualmente 
o HASM possui 31 equipamentos ventilatórios e 
tem capacidade para maximizar todas as áreas.

Conforme o superintendente administrativo do Hospital 
São Miguel, Márcio Slaviero, o restante do recurso foi usado para 
aquisição de materiais de proteção no enfrentando ao vírus, como 
máscaras, luvas, aventais impermeáveis e outros. “Além de custear 
a reforma física da sala de manejo, o repasse possibilitou a aqui-
sição de móveis, aparelhos de ar-condicionado e todo material de 
atendimento. O custo dos insumos aumentou, mas com o repasse 
teremos capacidade para dar uma boa resposta diante do cenário 
que exige mais cuidados”, afirma Slaviero.

O superintendente destaca que a nova ala vai permitir o 
atendimento mais exclusivo aos casos de doenças respiratórias e 
pacientes com sintomas gripais. “Somos a maior emergência da 
região. Com a nova unidade, temos um local específico para enfren-
tamento a Covid-19. Podemos separar os pacientes e também dividir 
as equipes conforme as demandas”, destaca.

CANELA e GRAMADO | Parte do valor das vendas será destinadoaos hospitais da região.

Florybal disponibiliza tele
entrega em Gramado e Canela

O período que antecede a Páscoa desse 
ano começou com um 

clima diferente. Com as notícias 
sobre a chegada do COVID-19 
no Brasil, as cidades precisaram 
se adaptar, principalmente os 
hospitais, que tiveram que rever 
as suas estruturas, equipamen-
tos e materiais para o atendi-
mento da população.

Com a intensão de ajudar, a 
Florybal decidiu destinar par-
te do valor das suas vendas de 
chocolate, do sistema de 
tele entrega, para as redes 
hospitalares dos municí-
pios de Gramado e Cane-
la. O percentual destinado 
será de 10%, o qual será 
revertido para a compra 
de um novo ventilador 
respiratório, segundo os 
diretores da empresa.

Além disso, caso seja 

arrecadado um valor maior, este poderá ser usado 
para a compra de outros equipa-
mentos e subsídios necessários.

Os clientes das duas ci-
dades também possuem 10% 
de desconto em suas compras. 
Quem tiver interesse pode solici-
tar o catálogo virtual pelo whats: 
(54) 9-9167-0747. As vendas de-
livery, também vão auxiliar para 
que os chocolates, que já foram 
produzidos, para a Páscoa, não 
estraguem nos estoques.    

Além desta ação, a 
Florybal também doou 
seus materiais de equi-
pamentos de proteção 
individual (EPI’s), como 
luvas e outros, que são 
necessários na produção 
de chocolates, para que 
estes agora sejam utiliza-
dos por médicos e enfer-
meiros da região.

ESTRUTURA COMPLETA

A área de triagem veio 
num momento muito 
importante, numa veloci-
dade de primeiro mundo 
e sem perder a qualidade.
Fedoca

“Mesmo se não conseguirmos
arrecadar toda a verba necessária 
para a compra vamos doar o valor 
necessário para esta aquisição de 
qualquer maneira, pois sentimos 
que esta é uma responsabilidade 

nossa como cidadãos.”

GRAMADO | Valor é para implantação de unidade de triagem de doenças respiratórias

Golden Resort Laghetto repassa R$ 
200 mil para hospital de Gramado

O Golden Resort Laghetto 
fez nesta quarta-feira 

(25), o repasse de R$ 200 mil para 
o Hospital Arcanjo São Miguel, 
de Gramado. O valor foi destina-
do para obras de uma unidade 
de triagem de doenças respi-
ratórias, através de um acordo 
com o Ministério Público (MP). 
“Essa decisão foi tomada pelo 
grupo Golden em conjunto com 
o promotor Max Guazzelli, do 
Ministério Público de Gramado. 
O intuito foi concluir a obra para 
criação de leitos para os possíveis 
pacientes de coronavírus. Veio em 
um momento muito importan-
te que exige o esforço de toda a 
comunidade”, afirma o diretor do 
Golden Propriedades de Lazer, 
Giovani Ghisleni.

O espaço, que era um an-
tigo depósito, começou a ser 
construído e montado na última 
quinta-feira (19), e começou a 
operar nesta quarta-feira (25). 
Implantado ao lado da emergên-
cia, o local permite o atendimen-
to de até 10 pacientes ambulato-
riais em observação, podendo ser 
ampliado conforme a necessida-
de. O investimento nas obras foi 
de aproximadamente R$ 160 mil.

“Já a parte de atendi-
mento terá condições de 
suprir toda a demanda, 
pois muitos casos pos-
suem sintomas de gripe 
comum. Assim sendo, 
será liberado, não pre-
cisando ficar na obser-
vação”, relata o diretor 
Marcio Slaviero.



CANELA. Marcelo
Savi Jerônimo Terra
Rolim abdicam de 50% 
de seus salários para 
combate ao Covid-19

O Presidente da Câmara de Vereadores de 
Canela, Marcelo Savi, juntamente com o verea-
dor Jerônimo Terra Rolim, abriram mão de 50% 
de seus salários para auxiliar a comunidade ca-
nelense devido ao estado de calamidade imple-
mentado por causa da pandemia do Covid-19 
(Coronavírus).

Os valores serão revertidos integralmente 
para a comunidade, principalmente auxilian-
do na dificuldade do pequeno empresário, 
diaristas e principalmente do autônomo que 
não recebe benefício social ou bolsa família ou 
qualquer subsídio do governo.

Na próxima semana as ações oriundas des-
tes recursos serão divulgadas para o público, 
com prestação de contas dos valores.
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Prefeitura de Canela
distribui água potável em 
loteamentos e localidades 
com famílias necessitadas

CANELA.
Equipe realiza
higienização nas 
ruas em combate
ao coronavírus

As Secretarias de Obras e Meio 
Ambiente estão realizando 

uma ação conjunta para levar água 
potável a famílias necessitadas de 
Canela. A primeira ação ocorreu no 
Loteamento Edgar Haack, no bairro 
São Luiz. O trabalho iniciou na tarde 
de quarta-feira (25), seguiu durante 
a noite e foi retomado nesta quin-
ta-feira (26), com a utilização de um 
caminhão-pipa. Conforme relataram 
os moradores, como muitas famílias 
estão passando o dia inteiro em casa 
o consumo aumentou consideravel-
mente e a falta de água acaba sendo 
constante. O secretário de Meio Am-
biente, Jackson Müller, lembra que 
em um período de combate a pande-
mia do Coronavírus a higiene pessoal 
é fundamental para conter a doença. 
“Como poder público não podemos 
cobrar atitudes da população e deixar 
as pessoas desassistidas”, frisa Jackson.

CAIXA COM CAPACIDADE 
PARA 7,5 MIL LITROS
Os secretários Luiz Cláudio da 

Silva (Obras) e Jackson Müller (Meio 
Ambiente) estiveram no loteamen-
to, conversaram com moradores e 
projetaram a instalação de uma caixa 
d’água comunitária no local com ca-

Moradores de bairros, loteamentos ou localidades 
que estiverem sofrendo com falta de água devem en-
trar em contato com a Secretaria de Obras pelo telefo-
ne (54) 3282-5130 e solicitar o serviço. 

CONTATO PARA O SERVIÇO

pacidade para armazenar até 
7,5 mil litros. 

A obra já está sendo 
executada através de uma 
parceria entre a Prefeitura, os 
próprios moradores que estão 
realizando a mão de obra e 

a Corsan que cedeu a caixa 
d’água. “A água é um direito 
de todos e a Prefeitura não 
deixará famílias canelenses 
desamparadas neste momento 
delicado”, afirma o secretário 
Luiz Cláudio.

Foto: Rafael Zimmermann

A Prefeitura de Canela 
iniciou nesta manhã de quin-
ta-feira hoje (26) um trabalho 
complementar de combate à 
disseminação do coronavírus. 
A ação consiste em higienizar 
a frente de diversos pontos de 
circulação de pessoas como 
HCC, unidades de saúde, 

farmácias e mercados.
Os trabalhos começaram 

em frente ao Hospital de 
Canela e deve ser expandido 
nos próximos dias aos demais 
locais. O serviço é realizado 
por uma empresa terceiri-
zada onde a equipe trabalha 
com todos os materiais de 

segurança, como máscaras, 
luvas e roupas protetoras.

A limpeza especial é feita 
com jato de água, além disso, 
são utilizados produtos apro-
priados, como cloro, hipoclo-
rito e um reagente para uma 
maior higienização e desin-
fecção desses locais.

Foto: Rita Souza
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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.

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. Aceitamos encomendas de bolos e
salgadinhos pra festa ótima qualidade. Fone: 54 99967.1103.

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.

ALUGO Apartamento de 2 
dormitórios, vaga de garagem, 
Redicencial Canela. Ulisses
de breu. R$ 800,00 mais
Condomínio. Isento de IPTU. 
99673.6876.

FABRICO CASAS. MADEIRA DE DEMOLIÇÃO OU DE ALVENARIA.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA, LUZ E BANHEIRO INCLU-
SOS. TAMBÉM FABRICAMOS MÓVEIS. CONTATO COM CELESTINO 
ZIMMER. FONE: 54 3282.9433. 54 99609.0450. 54 99998.1307

VENDO Uma enceradeira 
antiga,mas funcionando e Uma 
secadora de roupas Brastemp. 
12 kg. Fone: 99266.2214.

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

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

Seleciona se técnica de
enfermagem c/ experiência
em coletas. Interessadas 
enviarem currículo para
rh@diagnosticars.com.br

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

PAULO LUIZ KUNZ, CNPJ 545.345.690/68 comunica que re-
quereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana uma Licença de Instalação para Criação 
de Aves de Corte na localidade de Canastra Alta.

20 de março de 2020.

ENOIR JOSÉ GALGARO - ME
02.347.858/0001-52

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Grama-
do a Licença de Operação de Regularização, para a atividade de Oficina mecâni-
ca, localizado na Rua do Contorno, n°38, Jardim, Gramado/RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

CONSTRUTORA PRG LTDA
CNPJ 13.289.065/0001-40

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela, o pedido 
de Licença Prévia para atividade de Condomínio Edilício Vertical Residencial/Comercial (por unidade autônoma), 
na Rua Osvaldo Aranha, n° 252; n° 216; n°236; n° lados pares da rua, Bairro Centro, Canela/RS.  

Canela, 20 de março de 2020.
Licenciar Soluções Ambientais Ltda. Empresa técnica de consultoria ambiental

O seu ano pessoal está 
para começar. Mas, diante 
de tudo que está aconte-
cendo no mundo, tente 
canalizar sua energia e 
seus desejos e esforços 
também pelo bem coleti-
vo. O céu do momento é 
favorável para começar 
novos projetos.

Você pode ter momen-
tos de mais paz, calma e 
ótimos insights, mesmo 
em meio a esse caos. O 
céu do momento pede 
mais criatividade e é 
um convite para que 
você mude hábitos, 
posturas e coisas im-
portantes em sua vida. 
Não perca a fé, nem o 
otimismo.

Esse segue sendo um 
momento positivo para 
os assuntos de trabalho, e 
pode ser um bom mo-
mento para dar um passo 
importante em algum de 
seus projetos. Busque as 
pessoas certas, os melho-
res aliados.

Você pode ter notícias e 
viver acontecimentos que 
podem trazer mudanças 
importantes. Ao repensar 
sua vida, foco em especial 
aos assuntos de trabalho. 
É hora de rever muita coi-
sa e adotar novos hábitos. 
Cuidado com o pessimis-
mo e o medo.

É importante olhar para 
o futuro, e pensar no que 
você pode fazer hoje para 
que as coisas fiquem me-
lhores. Cuidado para não 
se desviar demais da sua 
rota. O céu do momento 
é bom para rever seus 
planos para os próximos 
meses. 

O céu do momento pede 
mudanças e você precisa 
fazer a sua parte para 
que as coisas caminhem 
de forma mais positiva. 
É semana para repensar 
e mudar não só hábitos, 
mas pensamentos. É 
importante, ainda, unir 
forças e cuidar melhor 
das suas relações e par-
cerias.

O céu do momento pode 
ser decisivo para suas 
relações. Cuide bem de 
cada uma delas. Fortaleça 
os vínculos, repense quais 
são saudáveis e o que 
precisa ser transformado. 
São dias para manter a fé, 
usar mais a sua intuição.

Organize melhor a rotina. 
É necessário que você 
repense a forma como se 
organiza e faz as coisas. 
Você também pode ter mu-
danças ligadas a trabalho e 
pode ser um bom mo-
mento para começar algo 
novo. Suas relações podem 
trazer boas sensações.

É importante fazer tudo 
com mais responsabilida-
de, e não descuidar das 
questões financeiras. Você 
pode encontrar tempo 
para se divertir e repen-
sar a forma como tem 
conduzido sua rotina. É 
importante cuidado para 
não ser egoísta.

Um bom momento para 
repensar a dinâmica 
da sua rotina familiar e 
doméstica. Sente para 
conversar com as pessoas 
que fazem parte para dis-
tribuir da melhor forma 
possível as tarefas do dia 
a dia. É um bom momento 
para se perguntar se está 
mesmo cuidando bem de 
você.

 Olhe com carinho para 
as pessoas que fazem 
parte da sua vida. E saber 
se colocar no lugar dos 
outros ao tomar qualquer 
decisão. Repense a forma 
como tem feito tudo e 
aproveite para ter conver-
sas importantes.

Um bom momento para 
repensar a forma de se co-
municar. O céu da semana 
pede mais de atenção 
para todos e no seu caso 
é fundamental ter certeza 
que está seguindo tudo 
que precisa ser feito. Cui-
dado para não negligen-
ciar coisas importantes.

HORÓSCOPO DA FOLHA

ÁRIES
(DE 21/03 A 19/04)

TOURO
(DE 20/04 A 20/05)

GÊMEOS
(DE 21/05 A 21/06)

CÂNCER
(DE 22/06 A 22/07)

LEÃO
(DE 23/07 A 22/08)

VIRGEM
(DE 23/08 A 23/09)

LIBRA
(DE 23/09 A 22/10)

ESCORPIÃO
(DE 23/10 A 21/11)

SAGITÁRIO
(DE 22/11 A 21/12)

CAPRICÓRNIO
(DE 22/12 A 19/01)

AQUÁRIO
(DE 20/01 A 18/02)

PEIXES
(DE 19/02 A 20/03)

EXTRATO DO EDITAL nº 17/2020, DO CONTRATO
TEMPORÁRIO A FUNÇÃO FUNÇÕES PÚBLICAS DE

MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS E OPERÁRIO 
ESPECIALIZADO, ABERTO PELO EDITAL Nº 05/2020

Encontra-se publicado no mural e site oficial do Município (www.
canela.rs.gov.br > Publicações Legais > Contratos Temporários – 
DGP), a partir das 15 horas de hoje, o Edital nº 17/2020, que divulga 
as notas da Prova Prática para FUNÇÕES PÚBLICAS DE MOTO-
RISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS E OPERÁRIO ESPECIALIZA-
DO. A nota mínima exigida é de nota igual ou superior a 35 (trinta 
e cinco) pontos na mesma, de um total de 55 (cinquenta e cinco) 
pontos. O prazo de recurso sobre as notas será nos dias 30, 31 de 
março e 1º de abril de 2020 (das 8h às 11h) a ser apresentado junto 
ao Departamento de Gestão de Pessoas, na sede da Prefeitura, na 
Rua Dona Carlinda, nº 455, Centro, ou por e-mail para o endereço 
eletrônico gestaodepessoas@canela.rs.gov.br, mediante envio, nes-
se período, do formulário de recurso digitalizado.

Canela, 26 de março de 2020.
Constantino Orsolin Prefeito Municipal



Precisa fazer compras
e não quer sair de casa?

Corsan suspende cortes por não 
pagamento e isenta cobrança 
dos clientes de tarifa social

A Companhia Riogran-
dense de Saneamento 

(Corsan) isentará a cobrança 
dos clientes de tarifa social pelos 
próximos 90 dias e suspendeu os 
cortes por não pagamento nos 
próximos 60 dias. Essas decisões 
foram tomadas pela diretoria 
colegiada que, reunida nesta 
segunda-feira (23), acolheu as 
medidas anunciadas pelo gover-
nador Eduardo Leite no domin-
go (22). A deliberação segue para 
análise do conselho de adminis-
tração. Para também minimizar 
os riscos, a Corsan suspendeu 
a atividade da leitura em cam-

po por 15 dias. As faturas serão 
calculadas com valores relativos 
à média dos últimos 12 meses e 
encaminhadas aos clientes pelos 
Correios, na medida do possível, 
bem como por meios eletrôni-
cos.

A Corsan destaca a possibi-
lidade do pagamento por meio 
de débito em conta e reforça 
a importância do pagamento 
regular, uma vez que multas e 
juros sobre atrasos continuam 
em vigor.

Dúvidas e esclarecimentos 
podem ser obtidos pelos canais 
de acesso da Corsan com aten-

CANELA. Vivaz Comunicação comemora dez anos
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Entre os serviços que podem
ser solicitados pelas plataformas 
digitais, a Corsan ressalta:
• comunicação de vazamentos e 
interrupções de abastecimento;
• qualidade da água;
• vazamento de esgoto;
• limpeza de fossas;
• problemas com hidrômetros;
• questões comerciais de menor 
relevância (troca de endereço de 
entrega da fatura, envio por e-mail ou 
em braile, por exemplo);
• extratos.

dimento online ou pelo 0800-
646-6444.

Nos últimos 10 anos, 
muitas coisas aconteceram 
no mundo. Na Vivaz Comu-
nicação isso não foi diferen-
te. Neste ano, a agência de 
comunicação, situada em 
Canela, está tendo a alegria 
de completar uma década de 
histórias. Com criatividade e 
comprometimento, ao longo 
dos anos, a Vivaz vem se des-
tacando por meio da presta-
ção de serviços que envolvem 
desde o diagnóstico das 
necessidades dos clientes e o 
planejamento das ações, até 
a criação e execução de peças 
e materiais gráficos. Além 
disso, a agência vem ganhan-
do espaço com a produção de 
conteúdo digital, profissio-
nalizando as redes sociais de 
seus clientes.

Na busca constante por 
transformar ideias em resul-

tados, a Vivaz investe no forte 
relacionamento com clientes, 
dos mais diversos segmentos, 
estabelecendo uma relação de 
confiança, para que, juntos, 
possam encontrar soluções 
assertivas para cada projeto. É 
válido destacar que, ao longo 
de uma década, a agência 
realizou diversas ações vol-
tadas à comunidade, como, 
por exemplo, a Campanha 
de Arrecadação do Material 
Escolar, que nesse ano, na sua 
5° edição, foi realizada entre 
os meses de janeiro e feverei-
ro, beneficiando entidades 
da região e, principalmente, 
contribuindo com os estu-
dos de centenas de crianças. 
Houveram também diversas 
participações voluntárias em 
projetos como a Feijoada do 
Bem e o Jantar Homens na 
Cozinha, auxílio na divulga-

ção de diversas campanhas 
beneficentes especiais, entre 
outras ações.

Neste ano, para marcar 
a comemoração dos seus 10 
anos, a agência está prepa-
rando uma série de ações, 
eventos e conteúdos espe-
ciais, como a participação de 
convidados na Parada Cria-
tiva. Esse projeto, que vem 
sendo realizado no decorrer 
dos anos, entre a equipe, e 
tem o intuito de promover o 
exercício de pensar fora da 
caixa, abordando conteúdos 
sobre o mundo da comuni-
cação e assuntos pertinentes 
para quem quiser se inspirar 
e conhecer um pouco mais 
sobre o trabalho e a equipe da 
agência. Todas essas e outras 
novidades podem ser conferi-
das nas redes sociais, no blog 
e no site da Vivaz.

Veja algumas opções de mercado:
Super da Vizinhança • Telentrega gratui-

ta. Encomendas através do aplicativo Makin 
Brasil ou WhatsApp: (54) 99158-7577

Mercado Galego • Telentrega gratuita 
para compras acima de R$60,00. Encomen-
das através do WhatsApp: (54) 99621-8825

Mercado Brombatti • Telentrega gratui-
ta para pagamentos em dinheiro. Encomen-
das através do WhatsApp: (54) 98419-2145

Mercado D’Bombacha • Telentrega gra-
tuita para compras acima de R$60,00, no 
bairro Leodoro de Azevedo, R$ 150,00 para 
outros bairros: (54) 3282-4439 e  WhatsApp  
(54) 99678-5953

Quer pedir algo para comer na telentre-
ga, segue o telefone de alguns parceiros.

The Petit – Canela
(54) 3282-8191

The Petit – Gramado
(54) 3286-7153

Donnadina Pizzaria
(54) 3282-2575

Garagem Lanches
(54) 3282-2814

Dogão Lanches
(54) 3282-6839

Lá em Casa Restaurante:
(54) 3278-1049

Ginger House
(54) 99212-0547

Sabor de Casa
(54) 3282-2949

Gif Burguer
(54) 3282-7237

Restaurantes da Vovó
e Tchê Churrasco
(54) 3282-7429
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CANELA. Brigada
Militar prende dois
homens por porte
ilegal de arma de fogo

Na noite de domingo (22), por volta 
das 20h45min, a Brigada Militar de 

Canela foi acionada na Rua da Fraternida-
de, no Bairro São Lucas, onde um homem 
estaria saindo de uma casa portanto armas e 
munições.

Os Policiais Militares foram ao endereço 
onde abordaram o suspeito de 36 anos, com 
antecedentes por constrangimento ilegal, 
lesão corporal, vias de fato e perturbação da 
tranquilidade. Ele carregava enrolado em um 
cobertor uma espingarda calibre 22 e uma 
espingarda artesanal. Ainda foi encontrado 
uma motosserra que segundo ele seria pro-
duto de furto comprado na rua. 

Em uma sacola foi apreendido 72 muni-
ções de diversos calibres e 29 estojos (muni-
ções deflagradas), além de uma coronha de 
uma espingarda.

No começo da madrugada de quinta-
feira (26), por volta das 00h20, a guarnição 
do Pelotão de Operações Especiais (POE) 
em patrulhamento no Bairro São Rafael, 
visualizaram cinco indivíduos na Rua Álvaro 
Amazonas Fagundes. Ao perceber a presença 
da viatura, um indivíduo jogou uma arma ao 
chão. 

O autor de 23 anos, com antecedente 
por furto, foi preso em flagrante por porte 
ilegal de arma de fogo. A arma apreendida se 
tratava de um revólver calibre 22, com sete 
munições intactas, com a numeração raspa-
da. Mesmo em meio 
a pandemia a Briga-
da Militar continua 
trabalhando nas 
ruas para manter a 
segurança das co-
munidades. As abor-
dagens em veículos 
e pessoas suspeitas 
continuam, com um 
cuidado redobra-
do para preservar 
as guarnições, que 
utilizam máscaras 
para evitar a conta-
minação. 
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A Polícia Civil de Canela 
realizou, durante esta 

quarta-feira (25), diversas ações 
de prevenção à contaminação do 
coronavírus na cidade. As equi-
pes policiais, que foram reforça-
das no período de combate ao 
Covid-19, visitaram os bairros de 
Canela para orientar moradores 
a permanecerem em suas casas 
e a atenderem os decretos das 
autoridades, em ação conjunta 
com o setor de fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Canela.

Na quinta (25), uma força 
tarefa com BM, Bombeiros e 
Prefeitura também realizou 
varredura.

A Brigada Militar, da mes-
ma forma, através de seus 
telefones operacionais (54) 
32821209 e 190, recebe diaria-
mente denúncias de desrespeito 
às determinações previstas no 
Decreto Municipal 8.708/2020, 
adotando as medidas de fisca-
lização. As equipes policiais, 
após receberem denúncias de 
que comércios, fábricas e obras 
estariam descumprindo as de-
terminações sanitárias, também 
compareceram aos estabeleci-
mentos para verificar a situação 
e acompanhar a notificação dos 

agentes da Prefeitura.
O Delegado Vladimir Me-

deiros, titular da Delegacia de 
Polícia de Canela 
e responsável 
pela força-tarefa, 
informa que as 
equipes policiais, 
além do trabalho 
regular, passaram 
a cumprir regime 
de sobreaviso, 
de modo a que 
possam atender 
qualquer ocorrên-
cia relacionada ao 
vírus, estando 24h disponíveis 
para a comunidade. O Capitão 
Dill disse que a Brigada Militar 
cancelou as licenças de férias 
de seus servidores para poder 
prestar um serviço mais efi-
ciente no combate ao covid-19, 
aumentando o efetivo empre-
gado nas 24 horas, todos atuan-
do no terreno, nunca mais de 
dois policiais em cada veículo, 
mantendo a proteção sanitária 
de todos. O efetivo administrati-
vo encontra-se trabalhando em 
forma de revezamento, para que 
possamos dar continuidade as 
nossas demandas e protegen-
do também nossos policiais de 

uma possível contaminação. 
A Polícia Civil e a Brigada 

Militar também passaram a in-
tegrar a Comissão de 
Segurança de Canela, 
em que presentes 
todas as instituições 
de segurança pública 
e órgãos sanitários, 
de saúde e de gestão 
da Prefeitura Muni-
cipal. O objetivo do 
colegiado, além de 
estruturar as ações 
conjuntas para a 
prevenção do vírus, 

é orientar a população para que 
evite aglomerações e reuniões 
de pessoas, sendo viável, ainda, 
o uso da força policial para o 
cumprimento das determina-
ções formuladas pelas autori-
dades, em especial os decretos 
estadual e municipal.

O Capitão Ubirajara da 
Rocha Dill enfatizou a união de 
todos, imprescindível para se 
chegar ao objetivo comum, que 
é a preservação da vida, mas 
convoca a população a seguir as 
normas estabelecidas para que 
tenhamos tranquilidade para exe-
cutarmos nossas atividades poli-
ciais. “Juntos somos imbatíveis”.

CANELA | Policiais visitaram os bairros para orientar moradores a permanecerem em casa

Polícia Civil e Brigada Militar
fiscalizaram comércio e obras 

“A Polícia está na 
rua pelos cidadãos 

e pede que os ci-
dadãos permane-
cem em casa pela 
saúde de todos e 

pela própria Polí-
cia, que não pode 
parar” Delegado 

Vladimir Medeiros
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360 Graus
Por Francisco Rocha

Francisco Rocha é jornalista, músico e fundador,
editor e diretor da Folha de Canela e do Portal da Folha

O famoso bordão de cinema, usado para ilustrar o momento em 
que o editor tem uma notícia importante, no meio da noite, e manda 
parar a impressão do jornal, para sua atualização, parece estar cada vez 
mais presente em nosso dia a dia.

As máquinas, não só as rotativas de jornal, mas como a maioria dos 
segmentos, estão parando.

A Folha não vai ter a tradicional edição impressa desta sexta-feira. 
Optamos por suspender a edição em papel, temporariamente, para 
preservar a saúde de nossos colaboradores e respeitar o momento do 
mercado, no qual a grande maioria dos nossos anunciantes estão com 
seus negócios fechados.

Outro fator é que o papel também pode ser um transmissor do ví-
rus, tal qual as cédulas de nosso dinheiro (conforme diz a OMS) e, além 
disso, não queremos estimular as pessoas a saírem de suas casas para 
buscar seu exemplar da Folha.

Essa decisão será reavaliada semanalmente.
Por outro lado, somos serviço essencial à comunidade e temos os 

deveres moral e legal de seguir trabalhando para levar aos nossos leito-
res informações com responsabilidade e credibilidade, além de aten-
der as normas legais, dando efetividade ao princípio constitucional da 
publicidade em relação aos atos praticados pelo Estado.

Desde a semana passada, reforçamos a postagem de notícias em 
nossas plataformas digitais e seguiremos trabalhando desta forma, 
inclusive mantendo a Folha de Canela – edição virtual, em e-book (PDF) 
com distribuição eletrônica aos nossos leitores do www.portaldafolha.
com.br e aos cerca de 5.000 leitores cadastrados em nosso serviço de 
envio pelo aplicativo WhatsApp.

(Não) Parem as máquinas!

Só Deus e minha família sabem como resisti em suspender a edição 
impressa desta semana. Apesar de saber que isso era inevitável, a partir 
dos decretos emitidos pelo poder público, na última semana, busquei 
soluções até hoje, mas me rendi aos fatos e optei por circular apenas a 
edição virtual.

Nestes 22 anos de jornalismo, oito de proprietário de jornal, já 
passei por diversas situações, enfrentando catástrofes climáticas, como 
os tornados de Canela e São Francisco de Paula, do qual fiz a cobertura, 
tivemos nossa redação alagada duas vezes, uma em dia de fechamento, 
e nunca deixamos de colocar uma edição programada na rua.

Em todo este tempo, como jornalista, cobri um diverso número 
de casos, principalmente na editoria de segurança/polícia, mas nunca 
presenciei uma situação como esta que estamos vivendo, enfrentando 
inimigos invisíveis.

Que tempo é este?

Os inimigos que enfrentamos neste tempo de crise são dois, o novo Corona-
vírus (SARS-CoV-2), que causa a doença chamada Covid-19 e a desinformação.

Ambos inimigos devem e podem ser combatidos pela população.
O primeiro, o vírus, que na verdade não é invisível, apenas microscópico, 

imperceptível aos olhos humanos, pode ser combatido com medidas de higiene 
e cuidados com os grupos de risco.

A desinformação, segundo inimigo, pode ser combatido com a confiança 
nas informações dos órgãos oficiais e compartilhamento de fontes confiáveis, 
como veículos de comunicação sérios e tradicionais.

Se o vírus pode levar a morte, a desinformação também.
Não compartilhe fake news. Não há nenhum motivo para as secretarias de 

saúde omitirem dados oficiais. Como disse o secretário de Canela, Vilmar San-
tos, “estamos tratando de saúde pública, que é interesse de todos”.

Os inimigos são dois

É preciso reconhecer o ótimo trabalho desenvolvido pelos nossos muni-
cípios, em especial Canela e Gramado, que acompanhamentos mais de perto. 
João Teixeira, em Gramado, e Vilmar Santos, em Canela, tem comandado uma 
verdadeira força-tarefa no enfrentamento da pandemia. Fica aqui o reconheci-
mento deste colunista ao trabalho destes secretários, que, em um momento de 
crise, têm dado uma resposta efetiva à nossa comunidade.

É preciso elogiar também os profissionais de saúde que estão na linha de 
frente, com coragem, auxiliando quem precisa. Uma salva de palmas a eles.

As forças de segurança e os funcionários públicos municipais que também 
trabalham neste momento, muito obrigado.

Aos empresários que estão colaborando com doações, somos muito gratos. 
Aos empresários que tem enfrentado a crise, tentando encontrar maneiras de 
conseguir manter a roda girando, que tenham força e perícia neste momento, 
precisamos muito de vocês.

É preciso reconhecer o bom trabalho

Vou tomar aqui um posicionamento pelo qual, com certeza, serei 
muito criticado. Mas, não há crescimento na zona de conforto e ficar 
em cima do muro não é uma das minhas características.

Importante salientar que (em negrito mesmo, para ver se quem 
tem dificuldade de atenção entende) não pertenço a nenhum grupo 
político e não tenho políticos de estimação.

Também não queria estar no lugar de secretários municipais, pre-
feitos, governadores, ministros e presidente, que terão que tomar deci-
sões impopulares daqui pra frente, mas, esta é a função deles, então…

Precisamos encontrar uma 
maneira de voltar a produzir

Dito isto, quero voltar a um assunto que abordei na semana passada aqui 
em minha coluna, a transferência das eleições municipais para 2021.

Quando voltarmos a normalidade, após a epidemia do novo Coronavírus, 
teremos que voltar nossos esforços à reconstrução do país e, como todos sabe-
mos, as eleições municipais provocam uma parada na economia dos municí-
pios. Os únicos interessados na eleição são os candidatos que não têm cargo ele-
tivo e buscam isso em outubro próximo. Eles que esperem para o ano que vem. 
Há assuntos mais relevantes que campanha eleitoral. Prorroguem os cargos dos 
atuais prefeitos e vereadores.

Assim, não precisaremos parar por dois meses para campanhas e muitas 
das figurinhas carimbadas que agora estão tentando se promover em cima da 
calamidade alheia perderão o incentivo para suas falastrices.

Transferência das eleições municipais

Não há outro jeito. Diversas cidades já começam a sentir o desabastecimen-
to, serviços essenciais estão sem insumo para seguir operando e as comunida-
des carentes, a grande maioria autônoma, já vê o fantasma da fome chegando.

São muitas categorias Brasil afora, e, assim como o vírus, essa realidade vai 
chegar por aqui. Primeiro, claro, nas comunidades carentes, depois, à classe 
trabalhadora e, por fim, no profissional liberal, micro e pequenos empresários, 
que são quem realmente geram rendas neste país. Depois, vai chegar ao poder 
público, pois, sem dinheiro, não haverá como pagar impostos e os cofres de 
prefeituras, estados e união vão secar. E o servidor público acha que quem vai 
ficar sem salário? Deputados, senadores, magistrados? Não, não, pergunte aos 
servidores estaduais como é ficar sem salário ou ter seu salário parcelado.

E, meu amigo leitor, quando seu dinheiro acabar, quando perder seu em-
prego, quando seu negócio fechar, como vai ser? Porque, se a coisa continuar 
como está, será isso que vai acontecer e tão rápido quanto o avanço de Covid-19.

Então, me nego a circular uma edição com uma manchete gigante com a 
frase “fique em casa”.

Precisamos encontrar uma maneira de combater este vírus sem deixar as 
pessoas paradas em casa. Como não classificar parte do comércio e dos serviços 
de nossa cidade como atividades essenciais.

Precisamos ter coragem, não medo. Precisamos enfrentar esta situação de 
outra forma. Ter cuidados sim, mas não parar.

Concordo com a proposta apresentada pelos empresários gaúchos, que é 
o retorno gradativo das atividades econômicas, permitindo que as empresas 
– atendendo as recomendações de saúde, como o teletrabalho dos grupos de 
risco, o distanciamento entre pessoas, entre outras, firmando protocolos de con-
tingência – possam operar com 50% de pessoal nas suas atividades e retomando 
a100% em 6  de abril, quando o isolamento horizontal já terá cumprido 16 dias.

E não me venha com discurso ideológico, porque 99% dos políticos estão 
preocupados é com sua popularidade e com a próxima eleição, não seja massa 
de manobra. Quicá eles brigassem pelo povo como o povo briga por eles.

Transferência das eleições municipais
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Quer ficar informado sobre as principais
notícias da Região das Hortênsias?

Cadastre-se gratuitamente em nosso serviço
de WhatsApp. Salve o número (54) 99690.1665 

em seus contatos como Portal da Folha.
Chame o contato no WhatsApp e envie uma 

mensagem com seu nome e cidade. Mas,
atenção, é importante que o nosso número 
esteja salvo em seu celular, caso contrário,

o WhatsApp não ira enviar a mensagem.
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Canela anuncia que medidas
restritivas seguirão até 4 de abril

Através de uma transmissão de vídeo, na tarde 
desta quinta (26), o prefeito de Canela, Constantino 
Orsolin anunciou que as medidas restritivas na ci-
dade seguem até o dia 4 de abril. Até lá, uma equipe 
deve avaliar a situação e estudar a flexibilização de 
alguns segmentos.

Serão feitas reuniões com diferentes setores da 
economia e na próxima quinta uma reunião deverá 
definir os rumos da economia da cidade. “Tomara 
que a pior parte não venha, mas as decisões devem 
ser tomadas com tranquilidade”, afirmou Orsolin.

“Evidente gostaria de
que tudo voltasse a
normalidade, mas isso
não é possível. Com a
sociedade e o governo
pensando junto
poderemos tomar decisões” 
Constantino Orsolin

A semana foi marcada pelos 
primeiros casos confirmados de 
infecção pelo novo coronavírus na 
Região, na tarde de segunda (23), 
quando a cidade de Gramado in-
formou dois resultados positivos 
envolvendo turistas do Estado de São 
Paulo, que não contraíram a doença 
em Gramado. Os casos foram trata-
dos como “importados”, tanto que 
Gramado não aparece como caso 
confirmado no boletim epidemioló-
gico do Governo do Estado.

Após, o prefeito de Porto Alegre, 
Nelson Marchezan anunciou na 
madrugada da quarta-feira (25), a 
primeira morte por Covid-19 na Ca-
pital. A vítima era uma mulher de 91 
anos, que estava internada na UTI. 
Ela deu entrada, já em estado grave, 
na segunda-feira, e veio a falecer na 
noite desta terça-feira.

Números no RS e no Brasil
O Ministério da Saúde confir-

mou, em coletiva de imprensa na 
tarde desta quinta-feira (26), 77 
mortes por Covid-19 no Brasil e 
2.915 confirmações da doença até 
as 15h.

No Rio Grande do Sul, o dia 
foi marcado pela declaração do 
governador Eduardo Leite sobre 
o isolamento social. Segundo ele, 
a quarentena não deve terminar 
antes do dia 6 de abril.

O informe epidemiológico do 
Governo do Estado confirmava, 
na tarde de ontem (26), 162 casos 
confirmados,  no RS, sendo 65 
(40%) são do sexo feminino e 97 
(60%) do sexo masculino. A faixa 
etária com maior número de casos 
é a dos 50 aos 69 anos, com 63 
casos (39%).

Veja os números do Covid-19 na Região

Canela
A Prefeitura de Canela 

acaba de atualizou os núme-
ros do Covid-19 na cidade no 
final desta quinta (26), e, no 
momento, tem apenas um caso 
suspeito que aguarda chegada 
do teste para o final da tarde 
desta sexta (27).

Além disso, 104 pessoas 
seguem em isolamento domi-
ciliar. A cidade não registrou 
nenhum caso confirmado ou 
morte em decorrência do novo 
coronavírus.

Gramado
Em declaração através de vídeo nas 

redes sociais, o prefeito Fedoca Bertoluc-
ci anunciou a criação de um Comitê para 
discutir medidas de flexibilização para 
medidas estabelecidas nos decretos emi-
tidos por diversos órgãos até então e que 
o fechamento do comércio deverá seguir 
pelo menos até o fim da semana que vem.

Após ter a confirmação de dois 
casos na cidade e colocar um hotel em 
isolamento, a Prefeitura de Gramado 
informou na quinta (25), que tem, além 
dos dois casos confirmados, sete casos 
suspeitos e cinco descartados.

Nova Petrópolis
Desde a quinta-feira (26), a Secretaria de Saúde e Assistência 

Social de Nova Petrópolis informam também os casos monitorados no 
Município, ou seja, pessoas que não realizaram coleta, mas, são acom-
panhadas porque apresentam síndrome gripal, conforme determi-
nação da Nota Informativa COE-RS/SES-RS, de 22/03/20. Além desta 

nova informação, o cenário em Nova Petrópo-
lis permanece com 2 exames coletados, sendo 
que os 2 resultaram negativo para o Covid-19.

São Francisco
de Paula
Segundo os dados 

repassados pela Secretaria 
Municipal de Saúde São 
Chico segue sendo a cida-
de com os números mais 
baixos da região.


