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Canela tem mais dois registros de
Covid-19 e casos sobem para cinco

Com isso, região soma oito incidências de
resultados positivos para a doença. Página 20

Prefeitura autua Corsan 
por irregularidades
em obras da Borges e 
Batista Luzardo. Pag. 24

Aluguel por temporada: 
associação busca
liberar atividade na
região. Pag. 16 e 17

https://www2.faccat.br/portal/
https://diagnosticars.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details%253Fid%253Dbr.com.paodejuda.app%2526hl%253Dpt_BR
https://portaldafolha.com.br/
encurtador.com.br/eCKR7
https://www.facebook.com/garagemlanchess/
https://www.facebook.com/MG-Despachante-Canela-618015118209674/
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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

Talvez você não goste, mas já deve ter escutado a mú-
sica “Como nossos pais”, de Belchior, eternizada na voz 
de Elis Regina.

A canção, que fez muito sucesso, foi composta e gra-
vada em 1976, integrando o disco Alucinação, reparem no 
título!

Reflexo do contexto histórico e social da época, a can-
ção fala de um conflito geracional e da angústia da juven-
tude. Retrata o “perigo na esquina”, o tema dá voz a uma 
geração de jovens que viram a sua liberdade confiscada 
pela instauração da ditadura militar brasileira.

Mas, há na letra uma aviso: o novo sempre vem.
Reparem que a canção foi composta há 44 anos e traz 

muitos raciocínios que podem parecer atuais, entre eles a 
busca e a valorização pela liberdade.

Você também deve ter escutado que teremos, depois 
da famigerada pandemia do novo coronavírus, um novo 
normal. Ou seja, tudo vai ser, ou, pelo menos boa parte do 
que estamos habituados, novo, ou diferente.

Diante deste contexto tecnológico e de inovação, fico 
me perguntando como a comunidade gaúcha aceita a 
frase proferida pelo governador Eduardo Leite em uma 
transmissão ao vivo no Facebook? Aliás, Leite parece estar 
passando mais tempo como jornalista/marketeiro/digi-
tal influencer, do que gerindo o estado. O cara tá sempre 
on-line ou dando entrevista em meios de comunicação.

Mas, voltando a frase do Dudu:

Mas, hein? Que moda ditatorial é esta em que estamos 

Já não somos os mesmos,
nem vivemos como nossos pais

vivendo, em que cidadãos de bem são presos nas ruas, 
em que prefeitos fecham empresas, soldam portões, go-
vernadores abrem e fecham cidades como se fossem eles 
reis?

- Subam os portões! - deve gritar um deles, dentro de 
seu palácio do governo como se fosse imperador medie-
val, ordenando seus súditos.

Esses pequenos atos tiranos do dia a dia vão se tor-
nando normal no RS e no Brasil e para minha completa 
surpresa, aplaudidos por boa parte da sociedade (sic). 
Mas é sempre bom lembrar que há quem defenda a volta 
da ditadura militar.

Obrigado, Governador, pelo seu voto de confiança, 
mas cabe dizer que, no Brasil é o eleitor que venera o 
candidato/eleito, é o poste que mija no cachorro e o sor-
vete que lambe a língua.

O Entronado Leite deve pensar:
- Mas que sociedade sapeca, hein? Que audácia, sair de 

casa e querer trabalhar, produzir! Peraí, vou mostrar um 
gráfico colorido na live…

Outro dia destes o governador, respondendo a uma 
pergunta em entrevista, na televisão, disse à debatedora: 
respeito sua opinião, mas lamento sua ignorância ante a 
evidência científica.

Ora, vá catar pelotas, governador, a crise do corona-
vírus é muito mais que uma crise de saúde, é uma gi-
gante crise social, com reflexos na saúde, na educação, 
na economia, na segurança… E é justamente por este 
motivo que deve ser gerida e conduzida por profissionais 
de todas estas áreas.

Minha vó costumava dizer: governo que não atrapa-
lha, já ajuda.

Se o novo que o coronavírus está trazendo é este, vou 
ficar com os que “amam o passado” da música do Bel-
chior, mas preciso dizer que sou um apaixonado pela 
liberdade, seja ela econômica, pessoal, de expressão de 
imprensa.

Viva a liberdade!
Governador, eu respeito a sua opinião, mas lamento 

que o senhor ignore que existem problemas reais que 
afetam as pessoas além do coronavírus e que existe sim, 
vida inteligente fora do Piratini e da UFPel. As pessoas, 
governador, tem liberdades, direitos.

Mas, de tudo que este novo normal está trazendo, 
tiro uma certeza, nunca mais seremos os mesmos, nem 
viveremos como nossos pais.

“Já faz tempo eu vi você na rua
Cabelo ao vento
Gente jovem reunida”...

O mais fácil para o governo é a proibição total. 
Fecha loja, indústria. Portão fechado é mais fácil de 
fiscalizar. Estamos apostando e dando esse voto de 
confiança para que a sociedade possa mostrar o seu 
engajamento. Senão, vamos acabar migrando para a 
bandeira de maior restrição. Ou, eventualmente, após 
a bandeira preta, para o chamado lockdown. 

EDUARDO LEITE - GOVERNADOR DO RS

https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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360 Graus
Por Francisco Rocha Eu imagino porque os ETs estão aparecendo tanto aqui na Terra

Você já deve ter recebido, no 
WhatsApp, vídeos de objetos voadores 
não identificados por toda a parte do 
mundo, visto a matéria em que a Nasa 
divulgou registro de OVNIs e visto os 
relatos de aparição em Macaé, não é 
mesmo?

Deve ter se perguntado o motivo, 
de agora, em plena quarentena do Co-
vid-19, eles aparecerem tanto. Minha 
aposta é: estão nos estudando, assim 
como nós humanos estudamos outros 
animais que consideramos não tão 
evoluídos quanto a gente.

Já pensou se os ETs estão buscan-
do humanos para testes, tipo os que 
a gente faz com os macacos? Pode ser 
né?

Brincadeiras à parte, acredito que 
deva ser só uma observação de com-
portamento, de como o ser humano 
está em involução, é o definhamento 
da nossa humanidade, como substan-
tivo abstrato.

Estamos perdendo qualidades in-
trínsecas da natureza humana, como 
compaixão, bondade, companheiris-
mo, entre outras.

As pessoas estão criando peque-
nos mundos, como que cobertos por 
um domo virtual, pouco maior que 
metro e meio de diâmetro, ao redor 
dos seus umbigos. Neste domo, só 
existe a sua razão e ela é jogada aos 
outros através das redes sociais, ferra-
menta que criamos para nos aproxi-
mar e que está nos tornando cada vez 
mais tóxicos e distante das pessoas 

reais.
O número de contatos que recebi 

de pessoas querendo saber quem são 
e onde estão em isolamento os três 
homens confirmados com Covid-19 
em Canela, foi muito grande.

Alguns, claro, preocupados com o 
contato, outros dizendo que devería-
mos “exportá-los” de volta para São 
Paulo.

Há pouco tempo fiz uma matéria 
com um empresário de Dois Irmãos 
que foi diagnosticado erroneamen-
te com Covid-19. Ele sofreu todo o 
tipo de preconceito e até ameaças de 
morte. Sua vida se transformou em 
um inferno, por ter contraído uma 
doença, por ficar doente, mesmo con-
tra sua vontade, claro. Sua principal 
queixa do período de isolamento foi a 
falta de empatia e de humanidade das 
pessoas de sua própria cidade.

Agora, estamos revoltados com 
os “casos importados”, trazidos para 
nossa cidade, como se estas pessoas 
não fossem trabalhadores que bus-
cam o seu sustento, como se não 
tivessem família, como se não sentis-
sem medo da doença.

Entregamos, às redes sociais, nos-
so ódio, nossas frustrações. Classifica-
mos as pessoas como bozos, minions, 
petralhas, mortadelas, dementes, 
jegues…

Estamos perdendo nossa humani-
dade, estamos perdendo nosso senso 
de comunidade, ao mesmo tempo 
que discutimos questões pequenas 

deixando grandes questões morais e 
políticas de lado e deixando de ver e 
valorizar lindas ações sociais que sur-
gem em todas as cidades através de 
voluntariado.

Acredito que seja isso que eles, os 
ETs, estão estudando, neste momento 
que a raça humana passa por sua pior 
crise, seja ela de saúde, moral, política 
ou econômica.

Acho, sinceramente, que a huma-
nidade vai sair melhor desta crise, 
mas será um caminho bem difícil.

De quantas páginas, ou quantos 
bits, você acredita que terá este estu-
do, dos ETs, caro leitor?

Foto: Reprodução/Internet

https://pt-br.facebook.com/i9cell
https://www.facebook.com/espacoessence/
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Saiba como Canela 
está se preparando 
para a volta às aulas

“Não há uma fórmula pron-
ta de combate ao coronavírus, 
tudo é muito novo e não temos 
como determinar o que é ideal, 
estamos trabalhando com o 
melhor que podemos fazer”.

A frase é do secretário Mu-
nicipal de Educação de Canela, 
Gilberto Tegner, durante 
entrevista ao vivo para 
o Portal da Folha, na 
última terça (12), so-
bre a volta às aulas.

No programa, 
Gilberto falou sobre 
a expectativa pela nova 
norma do Governo do Estado 
que deve liberar gradativamen-
te as atividades nas instituições 
de ensino, a qual deve ser divul-
gada na tarde desta sexta (15).

O que se espera, neste pri-

meiro momento, é de que as 
escolas particulares, de ensino 
fundamental e de educação in-
fantil já estejam abertas na pró-
xima semana. Já a rede pública 
deve voltar a partir do início de 
junho.

Em Canela, as secretarias 
de Educação e Saúde cria-

ram um protocolo com 
diversas medidas sa-
nitárias e de distan-
ciamento que deverá 
ser aplicado por todas 

as escolas, assim que 
voltarem.

“Não fugimos deste desafio 
e será um grande desafio para 
Canela, a volta às aulas. Não 
existe risco zero, mas voltare-
mos com a maior segurança 
possível”, disse Tegner.

CURSO: PÃES COLONIAIS ITALIANOS

Modalidade EAD (aula síncrona)
Na próxima terça-feira, das 14 às 18h – 4 horas de curso
Inscrições até este domingo (17), em https://cutt.ly/nymxA7f

Ministrante: Gilvan Bertinati – gastrólogo com atuação em empreendi-
mentos gastronômicos. É professor universitário, mestre em Nutrição e 
Alimentos.

Você aprenderá a utilizar ingredientes do dia a dia para a produção de 
pães coloniais e a preparar pães caseiros a partir de uma massa base, 
neste curso que é uma parceria entre UCS Hortênsias e Abrasel.

Receitas de pães fermentados que serão elaborados:
• Pão Cabritinho
• Pão Colombina
• Pão Enrolado Grande

Investimento
Associados da Abrasel Hortênsias, acadêmicos e egressos da UCS: 3 x de 
R$ 35,36; duas parcelas de R$ 52,51 ou à vista, por R$ 104,00. Público 
em geral: 3 x de R$ 39,43; duas parcelas de R$ 58,57 ou à vista por R$ 
116,00. Os pagamentos são por boleto bancário ou cartão de crédito.

BOLSAS COM 50% DE DESCONTO

A UCS oferece um desconto especial para você continuar estudando ou 
começar o seu curso em uma das melhores universidades do Brasil!
Podem participar todos os candidatos aprovados nos processos seleti-
vos, e os acadêmicos, com matrícula ativa em 2020 nos cursos de gra-
duação (ensino presencial), estão automaticamente aptos a concorrer 
nos cursos oferecidos na UCS Hortênsias – com exceção para estudantes 
com Prouni, Fies, Credies, Financiamento Banrisul e Santander.
A inscrição é feita, até o dia 21 deste mês, por meio de formulário no 
Ambiente UCS Virtual, quando deverá ser realizado upload de documen-
tos.  
Para concorrer, é preciso cumprir requisitos, podendo complementá-los 
com a documentação, que são:
a) ter obtido nota igual ou superior a 6 (seis) na prova de redação no 
processo seletivo
para ingressar em 2020;
b) ter média acadêmica não inferior a 7 (sete) caso já seja aluno regular-
mente matriculado;
c) comprovar renda familiar não superior a 7 (sete) salários-mínimos; e
d) estar com matrícula ativa em no mínimo 4 (quatro) disciplinas no 
semestre.
O resultado da seleção será publicado no site da UCS, no dia 12 de 
junho. A validade da bolsa será por 2 (dois) semestres, podendo ser re-
novada, por igual período, considerando a disponibilidade orçamentária.
Acesse www.ucs.br e busque pelo edital completo.

Foto: Reprodução

PORT SARTORI LTDA
06.177.262/0001-02

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Trânsito e Ur-
banismo de Canela a Prorrogação da Licença de Instalação, para atividade de Lote-
amento Residencial Unifamiliar, na Rua Godofredo Raymundo, bairro Sesi, Canela/
RS.  Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

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

Ofício SMGPG/DLC n.º 105/2020                                                  

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos 
seguintes editais:
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 16 2020 -  Registro de preços para aquisição de 
peças pré moldadas (Kits) para fabricação de conjunto de nichos funerários constituído 
de 260 lóculos (gavetas) mortuárias para o Cemitério Municipal.
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 13/2020 -  Registro de preços para contratação de 
serviços de caminhão munck com altura de lança a partir de 28 metros.
Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser 
obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Ca-
nela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do e-mail licitacoes@
canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 14 de maio de 2020.
Constantino Orsolin • Prefeito

https://business.facebook.com/folhadecanela/videos/2963238190459100/
https://www.ucs.br/site
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Pouca chuva e temperaturas
caem no final de semana

A chuva que chegou, 
finalmente, na noite de 
segunda (11) e ficou até 
a noite desta quarta (13), 
ajudou, mas não amenizou 
os efeitos da estiagem na 
região. Na última segunda, a 
reportagem da Folha acom-
panhou a visita do secretário 
Jackson Muller e de técnicos 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente às barragens 
do Salto, Blang e Divisa, 
nesta última, o nível da água 
estava 15 metros abaixo do 
normal.

A previsão é de chuva 

nesta sexta (15), porém pou-
ca, e a temperatura cai ainda 
mais neste final de semana. 
A previsão de mínima para 
sexta-feira é de 4°C, com 
sensação térmica de 1°C.

Se o frio ameniza a sen-
sação de seca, o problema 
dos reservatórios de água se-
guem, com algumas cidades, 
como Gramado e Gramado, 
já fazendo campanhas para 
o uso racional da água.

Veja algumas imagens 
feitas na segunda-feira, de 
como estavam os principais 
reservatórios da região.

Foto: Jackson M
uller

15 metros abaixo do nível normal, na barragem dos
Blang, técnicos ficam pequenos ao lado do muro

Com a seca, antiga vegetação e leito original do 
Rio Santa Cruz podem ser observados

Paisagem de sertão em plenos campos de cima da serra

No salto, a ilha se tornou uma extensão da península

Foto: Jackson M
uller
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Foto: Filipe Rocha



Pirulito & Chiclete
Por Bethy Schons

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
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A fofa Helena completou 1 aninho.
A linda modelo Alice, de 4 meses.

Foto: Camila Dedé Fotografias

Cheio de estilo Vicente, 8 anos!

Cristopher William da Silva
completa amanhã, 16, seus

6 aninhos... Parabéns!

Toda a fofura de Fernanda Menezes!

Sofia Boner, fazendo pose pra foto!

Foto: Jênifer Lauffer

Foto: Jênifer Lauffer
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A Galeria Arte 12B está de portas abertas
das 10h às 18h, atendendo um cliente por
vez e tomando todas as medidas protetivas.
A inovação da Galeria nesta época foi
iniciar lives de pinturas ao vivo, comenta
a proprietária Marina Dal Ponte.

89 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

Nesta sexta, o Laghetto Allegro Siena (Av. das Hortênsias, 3000) e o
Laghetto Vivace Viale (Av. das Hortênsias, 829) estarão de portas abertas 

com atenção à todas as medidas protetivas exigidas nesta época de pandemia.

Grazi Zini e Márcio Müller, ansiosos
pela chegada da pequena Liz.

Em uma semana de comemorações para
as mamães, a Quitanda do Sapato realizou 
um evento Petit Comitê sendo uma pessoa 
por vez onde a influencer Paula Jaeger foi 
convidada para escolher o sapato do seu
estilo e pode escolher 6 mamães para
escolher um presente do seu estilo também.

Com muito amor, Paula Torres curtiu
o dia das mães ao lado da filhota Lara

Foto: Lucas e Priscila

https://www.instagram.com/renata.willrich/
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Cheia de sorissos Agatha na sessão de 1 aninho. Que fofura!Gisele e Juliano à espera de sua princesa!

Gisiele e Maurício a espera de Théo.Lindo ensaio em família Vanderson, Daiani e Bernardo.

O fofo do Theodoro e a mamãe Vitoria. Newborn de muito amor do 
José Vinícius com 15 dias.

Primeiro aninho de Henry!

Foto: Jênifer Lauffer Fotos Foto: Gabi Theisen

Foto: Gabi Theisen

Foto: Gabi Theisen

Foto: De Maio Fotografias
Foto: Bruna Arend

Foto: Carine Blumm
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Canela: grupo de amigos 
prepara e distribui viandas 
para comunidade carente

Uma ação que 
vai para a 
sua terceira 

semana está distribuin-
do alimentos para quem 
precisa em Canela, e é 
uma refeição pronta. A 
iniciativa partiu de al-
guns casais que se re-
uniam semanalmente 
para atividades de lazer 
e que decidiram ocupar 
seu tempo em uma ação 
social efetiva.

Com alguns alimen-
tos em mão, partiram 
para a cozinha prepara-
ram viandas com uma 
refeição, após pegaram 
a estrada e foram até 

famílias carentes fazer a 
distribuição.

Na semana passada, 
foram 100 viandas distri-
buídas, nesta semana, a 
meta é 200. Os alimentos 
são preparados pelos 
voluntários a partir de 
doações recebidas pelo 
grupo de amigos e tudo é 
aproveitado na prepara-
ção das refeições.

“Teve uma casa em 
que chegamos e percebe-
mos que não havia ali-
mentos, nada para jantar. 
Era um senhor que mo-
rava sozinho. Vimos que 
também não teria nada 
para almoçar e deixa-

mos almoço e janta para 
ele. Em outra casa, eram 
oito pessoas, a maioria 
crianças, que tiveram 
pelo menos uma refeição 
completa naquela noite”, 
disse um dos voluntários.

O grupo realiza a 
entrega das viandas nas 
noites de sexta-feira. 
Quem quiser colaborar 
com doação de alimentos 
que serão utilizados para 
preparo das refeições 
pode entram em contato 
pelos fones (54) 98133-
1088, com Neka, (54) 
99631-5066, com Tânia, 
e (54) 99681-4414, com 
Luciana.

Foto: Reprodução

https://play.google.com/store/apps/details%253Fid%253Dbr.com.paodejuda.app%2526hl%253Dpt_BR
https://pt-br.facebook.com/stopassolaodontologia/
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Tequila Baby arrecada mais de uma
tonelada de alimentos para instituições

da Serra durante live beneficente
As doações foram entregues para o Hospital de Caridade de

Canela e a APAE Gramado na manhã desta segunda-feira (11)

A live beneficente rea-
lizada pela Tequila 
Baby no último dia 2 

de maio entrou para a história 
da banda. Além de fazer um 
show em formato inédito, com 
mais de duas horas de intera-
ção com os fãs pelo YouTube, 
Facebook, Instagram e Twitter, 
a banda conseguiu arrecadar 
verba para doar mais de 1,3 
tonelada de alimentos para duas 
instituições da Serra Gaúcha: o 
Hospital de Caridade de Canela 
e a APAE Gramado – Associação 
dos Pais e Amigos dos Excepcio-
nais. A doação foi feita pelos fãs 
que somaram mais de 250 mil 
visualizações nas quatro plata-
formas em que a live foi exibida 
e que levaram a banda ao sexto 
lugar nos Trending Topics do 
Twitter no Brasil. Os alimentos 
foram entregues na manhã des-
ta segunda-feira, dia 11 de maio, 
pela Blue Show, produtora da 
banda.

A transmissão fez parte das 
comemorações dos 25 anos de 
estrada da banda e contou com 
a participação completa do 
grupo, que inclui os fundadores 
Duda Calvin (voz) e James An-
drew (guitarra), os integrantes 
de longa data Rodrigo Gaspa-
reto (baixo) e Rafael Heck (ba-
teria), além de Thiago Heinrich 
que entrou recentemente so-
mando mais uma guitarra e voz, 
além de agregar piano e acor-
deom. A ação teve patrocínio de 
Salva Craft Beer, Deutschips e 
Consulado Gaúcho de São Pau-
lo, apoio da Harley Motor Show 
e produção da Blue Show, além 
do apoio do Rissul na doação 
de alimentos. “Queremos muito 
agradecer ao público que com-
partilhou e participou ativa-
mente do show mandando fotos, 
fazendo postagens, convidando 
os amigos e doando. A música 
pode muito mais do que a gente 
imagina”, diz Duda.

Empresário da Tequila Baby, Alexandre Rangel entrega 
os alimentos para o diretor administrativo do Hospital de

Canela e a nutricionista Tuane Barth. As doações irão
suprir as demandas da instituição por cerca de três meses.

Foto: Ana Sumaria

802 cestas básicas foram concedidas no mês de abril
A Secretaria da Cidadania 

e Assistência Social de Gra-
mado e a Defesa Civil conce-
deram 802 cestas básicas ao 
todo no mês de abril. O nú-
mero doado foi cinco vezes 
maior comparado ao mesmo 
período do ano anterior. 
A entrega está sendo feita 
domiciliarmente, através da 
Defesa Civil do município.

Em abril de 2019 foram 
doadas 140 cestas básicas, 
entregues no CRAS Piratini e 
CRAS Várzea.

As 802 cestas básicas 
doadas foram adquiridas 
pela Prefeitura de Gramado, 
pelos integrantes da campa-
nha #QuarentenaSemFome 
e pela comunidade que vem 

aderindo aos esforços soli-
dários. Os gêneros alimen-
tícios, de higiene e limpeza 
integram o Banco de Ali-
mentos Gramadense, que é 
gerenciado pela Defesa Civil 
do município, que também 
é responsável pela organiza-
ção da entrega do benefício 
nas casas das famílias aten-
didas e selecionadas pela 
Secretaria da Cidadania e 
Assistência Social.

Contando com a partici-
pação das demais Secretarias 
Municipais, a entrega dos 
alimentos conta com o apoio 
da Defesa Civil, Brigada 
Militar, da Polícia Civil e do 
Corpo de Bombeiros Militar 
de Gramado.
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Apartamento mobiliado nº01, com 01
dormitório, sala e cozinha conjugadas,

banheiro social, área de serviço coletiva
(porão), sem garagem.  Localizado na 

Rua Willybaldo Port nº 85, Centro. Aluguel 
R$800,00 + R$40,00 de taxa de limpeza.

Apartamento nº201, com 01 dormitório,
sala de estar e cozinha conjugadas, banheiro 

social e 01 box para carro. Localizado
na Rua Júlio de Castilhos, 377, Centro.

Aluguel R$1.100,00 mais taxas.

- Apartamento nº303 bloco L, com 03 dormitórios (01 com ar condicionado),
banheiro social, sala de estar/jantar com ar condicionado, cozinha com área

de serviço conjugadas, 01 vaga de box nº42. Localizado na Rua Homero Pacheco, 
nº909, Residencial Canela, Ulisses de Abreu. Aluguel R$1.150,00 mais taxas.

- Casa residencial, com 02 dormitórios, sala de estar/jantar e cozinha conjugadas,
banheiro social, área de serviço, cobertura para carro, pátio amplo e fechado.

Localizada na Rua Gustavo Müller, nº560, Sesi. Aluguel R$1.200,00 mais taxas.

- Casa mista nº40, com 02 dormitórios, banheiro social, sala de estar, sala
de jantar com lareira, cozinha com fogão campeiro e churrasqueira, lavanderia,

garagem coberta para 02 carros e garagem fechada para 01 carro. Pátio fechado
com aproximadamente 480 m² e área privativa de 100 m². Localizada na Rua

Levino Stanke, 40, Bom Jesus. Aluguel R$1.300,00 mais taxas.

Você iniciara um período 
mais sensível, ariano. É 
importante olhar para 
dentro e refletir muito 
bem antes de tomar qual-
quer decisão importante. 
Você não precisa parar de 
sonhar, ou de planejar, 
mas paciência e calma são 
fundamentais. 

Vem aí um período de 
grandes reflexões e reto-
madas importantes. Não 
lamente pelo que não está 
dando certo. Você pode ter 
ajuda inesperada e oportu-
nidades durante a sema-
na. O céu do momento é 
favorável para os assuntos 
de trabalho, com mais 
visibilidade e novidades. 
Avalie tudo com calma.

A semana pode ser super 
produtiva. Tente aproveitar 
da melhor maneira possí-
vel fazendo tudo com foco 
e calma. Você pode ter boas 
notícias e portas podem se 
abrir. Só que a ansiedade 
pode atrapalhar. Por isso 
viva o momento.

Olhe para dentro, diminua 
o ritmo, tome o tempo que 
precisar para decidir ou 
fazer qualquer coisa. Con-
fie mais na vida e na sorte 
e nas oportunidades. O céu 
da semana favorece todo 
tipo de mudança e organi-
zação. Você também pode 
ter inspiração extra.

Confie mais em si mesmo.
Essa tende a ser uma sema-
na mais tranquila e harmo-
niosa e isso vai te ajudar 
a se sentir melhor e mais 
confiante. Mas é hora de 
repensar certas coisas e reto-
mar alguns Contatos. O céu 
do momento está favorável 
para decisões e mudanças.

Um bom momento para 
organizar sua vida, virgi-
niano. Das coisas às emo-
ções, o clima é de faxina, 
organização e solução. 
Colocar mesmo a vida 
em dia. Repensar seus 
compromissos, agenda, 
qualidade de vida, ritmo, 
tudo. Um ótimo momento 
para estar com amigos, 
ainda que virtualmente.

Cuidado com as ilusões 
e expectativas. É hora de 
manter os pés no chão e 
viver um dia de cada vez. 
Assuntos afetivos podem se 
movimentar e é importante 
buscar prazer em seu dia 
a dia. Começa uma fase de 
revisões importantes.

É importante aproveitar 
essa fase pra repensar 
coisas e agir de forma mais 
sensível, sem tanto medo 
de expor fragilidades e 
emoções. O céu da semana 
traz mudanças em alguns 
assuntos e novas possibili-
dades. Cuide de coisas da 
casa e da família.

Vem aí uma bela fase de 
revisão, especialmente de 
seus valores e posturas 
frente a vida. Mudar de 
hábitos, comportamento, 
visão de mundo...talvez 
seja necessário. O céu da 
semana é bom para con-
versas, Contatos, estudos, 
atividades intelectuais. 

Com Saturno retrogra-
do, suas revisões do ano 
continuam. Será que você 
já mudou tudo que tinha 
pra mudar? Já viveu tudo 
que precisava? É hora de 
fazer um balanço mais 
profundo sobre tudo. A 
semana pode favorecer 
investimentos financeiros, 
compras e outros assuntos 
materiais.

E importante diminuir o 
ritmo, e permitir-se sentir 
mais tudo que está acon-
tecendo dentro de você. 
Um bom momento para 
conversas na vida afetiva, 
desde que você saiba exata-
mente o que precisa dizer e 
escolha bem as palavras.

O céu pede mais sensibi-
lidade e uma boa revisão 
sobre seus projetos e sua 
vida. Selecione melhor 
o que quer da sua vida e 
coloque a mão na massa 
para fazer acontecer. Você 
pode retomar sonhos, 
projetos e parcerias nos 
próximos dias.

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)

https://pt-br.facebook.com/pages/category/Hardware-Store/Madeireira-Parisotto-135694350315038/
https://www.instagram.com/folhadecanela/
https://serraelar.com.br/imoveis
https://www.giga.com.br/


REGIÃO • 13Sexta-feira, 15 de maio de 2020 • www.portaldafolha.com.br • Conectando pessoas.

DP já distribuiu mais de 10
toneladas de alimentos em Canela

A Campanha Fazer Canela Feliz, da Delegacia 
de Polícia Civil de Canela, já distribuiu mais de 
10 toneladas de alimentos para famílias carentes. 
Lançada em 15 de abril, a campanha contou com 
a adesão de diversas ações sociais realizadas na ci-
dade, as quais levaram seus donativos até o órgão 
policial, para distribuição.

No interior da DP, um grupo de voluntárias 
tem organizado as doações e cadastrado as famí-
lias que são beneficiadas, cruzando com o cadas-
tro da Assistência Social do Município.

Segundo o delegado Vladimir Medeiros, so-
mente nesta terça (12), 20 cestas básicas foram dis-
tribuídas, mas a procura continua grande, devido 
à crise econômica causada pela pandemia do novo 
coronavírus.

Quem quiser e puder contribuir com a campa-
nha, pode deixar sua doação, seja alimento, agasa-
lhos ou fraldas, diretamente na Delegacia.

Fotos: D
ivulgação/D

P Canela

Brigada Militar receberá Moção
de Aplausos em Gramado

Homenagear grandes feitos é uma das atribuições dos Legisla-
dores, assim sendo, na sessão de segunda-feira (11), uma Moção 
de Aplausos aos policiais militares, que atuaram em ação no dia 1º 
de novembro de 2019, em uma tentativa de sequestro na Linha 28, 
foi aprovada por unanimidade.

A honraria será entregue em data a ser acordada, após o térmi-
no da pandemia COVID – 19, e foi proposta pela vereadora Manu 
da Costa (Republicanos).

Confira ao lado os nomes dos Policiais Militares que represen-
tarão seus colegas nessa homenagem:

Representando os Policiais Militares da Brigada 
Militar do Comando Regional de Polícia Ostensiva da 
Serra (CRPO Serra):
Coronel Glauco Alexandre Braga

Representando os Policiais Militares
da Brigada Militar de Gramado:
Capitão Lemartine Venzo, Tenente Idarlei Santos Pin-
to, Sargento Lucas da Silveira Flores, Soldado Mauro 
André Machado de Oliveira.

Representando os Policiais Militares
da Brigada Militar de Canela:
Tenente Robriane Dalsin, Sargento Luis Fernando 
Rezende Carvalho Junior, Soldado Fátima Tamisia 
Santos da Rosa.

Representando os Policiais Militares do Pelotão de 
Operações Especiais (POE), do 1º BPAT:
Sargento Gabriel Elias Richter, Soldado Sebastiao de 
Farias da Silva, Soldado Eli Batista Fávero.

Representando o Batalhão Rodoviário de Gramado:
Tenente Cleu Minuzzo.

Representando os Policiais Militares do 4º BPChoq, 
Caxias do Sul:
Major Álvaro Martinelli, Capitão Amilton Turra de 
Carvalho.
Representando os Policiais Militares do BOPE, Porto 
Alegre:
Tenente Coronel Douglas da Rosa Soares
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Campanha ‘Leite é Vida’ é lançada
pelas Câmaras de Gramado e Canela

Auxílio às milhares de famílias carentes das cidades é o foco dessa ação social

O leite, por sua com-
posição nutricio-
nal, é considerado 

como um dos alimentos mais 
completos que existem. Por 
esse motivo, e também por 
estudos comprovarem que o 
leite representa afeto e acalen-
ta corações, os Poderes Legis-
lativos de Gramado e Canela, 
unidos, estão lançando a Cam-
panha ‘Leite é Vida – Mais que 
doação, um ato de amor’.

Até o dia 31 de maio, as 
duas Câmaras Municipais de 
Vereadores estarão arrecadan-
do leite, de todos tipos, que 
serão repassados a Assistência 
Social de Canela e ao Banco 
de Alimentos da Defesa Civil 
de Gramado e posteriormente 
distribuídos para as famílias 
carentes das duas cidades.

Tal ação busca oportunizar 
que os órgãos que estão auxi-
liando as famílias com carên-
cia, nesse momento, possam 
cumprir o seu papel que é o de 
fornecer o alimento para essas 
pessoas. “Todos têm direito a 
uma alimentação digna, então 
pedimos que as famílias que te-
nham necessidade procurem a 
Assistência Social e o Banco de 
Alimentos, pois o Poder Público 
não está fazendo um favor, mas 
sim cumprindo com sua obri-

gação e atendendo a um direito 
do ser humano”, destacaram 
os presidentes das duas Casas, 
vereadores Rosi Ecker Schmitt 
e Marcelo Savi.

As comunidades de Gra-
mado e Canela que são reco-
nhecidas por sua generosidade 
são novamente chamadas a 
aderir à ação, que não possui 
qualquer vínculo político, mas 
sim de apoio às famílias dos 
dois municípios. “Juntando 
forças, Gramado e Canela, com 
certeza conseguirão passar por 
esse momento de uma forma 
menos dolorosa, pois sabemos 
que uma cidade depende da 
outra e que o respaldo a uma, 
impacta na cidade vizinha”, 
enfatizaram os Vereadores.

A entrega do leite arreca-
dado pelos Legislativos, com o 
apoio de empresários, entida-
des e comunidade será entre-
gue às duas frentes assisten-
ciais no dia 01 de junho.

Doações > As doações 
estão centralizadas nas sedes 
dos dois Legislativos Munici-
pais, em Gramado na Rua São 
Pedro, 369, Centro e em Cane-
la, na Rua Dona Carlinda, 485 
– Centro. Mais informações 
pelos telefones 54-3295-7000 e 
54-3282-1179.

Representantes das assistências sociais das duas cidade 
com os presidentes Rosi Ecker Schmitt e Marcelo Savi

Foto: Francisco Rocha

Canela – Vereador Marcelo Savi recebeu representante da Força Tarefa
Serra Gaúcha e firmou parceria na busca de alimentos para a comunidade

Na terça-feira, (12), 
o Presidente do Legisla-
tivo Canelense, Marcelo 
Savi, recebeu em seu 
gabinete Jorge Moreira, 
que na ocasião esteve 
representando o grupo 
de voluntários Força 
Tarefa Serra Gaúcha. 
O tema principal do 
encontro, foi engajar o 
grupo junto a Câmara 
de Vereadores e a Assis-
tência Social de Canela, 

representada pelo secre-
tário Osmar Bonetto, na 
busca por alimentos e 
demais produtos neces-
sários para enfrentar a 
pandemia do Covid-19 
(Coronavírus).

Moreira confirmou 
diversas ações para 
buscar alimentos para 
o município junto ao 
Secretário de Assistência 
Social, Osmar Boneto, 
e também já entrou 

na campanha iniciada 
pelas Câmaras de Verea-
dores de Canela e Gra-
mado em busca de leite 
para nossas famílias.

Grupo Força Tarefa
Serra Gaúcha
O Grupo Força Tare-

fa Serra Gaúcha já esteve 
engajado em ajuda vo-
luntária nos municípios 
de Xanxerê (Santa Ca-
tarina), Mariana (Minas 

Foto: Divulgação

Gerais0,, Taquara, 
Rolante, São Francisco 
de Paula, entre outros 
lugares do Estado, seja 
com a presença física 
de seus integrantes 
ou no envio de ajuda, 
como arrecadações e 

"vaquinhas" para ar-
recadar recursos, tudo 
de maneira voluntá-
ria. Atualmente, mais 
de 10 mil pessoas já 
foram ajudadas pelas 
atividades da Força 
Tarefa.
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Psicólogos atendem gratuitamente
quem está em isolamento social

A criadora deste projeto, Camila Almeida, mora atualmente em Canela
e o projeto atende todos os brasileiros em qualquer parte do mundo.

Em tempos de isolamento social, 
as medidas de proteção contra 
o Coronavírus são essenciais 

para nos ajudar a controlar os efeitos da 
pandemia. Mas além delas e do cuidado 
com a saúde física, existe uma outra coisa 
que precisa de atenção e é pouco falada: a 
saúde mental.

Ficar longe da família, dos amigos e 
do ambiente de trabalho pode trazer ain-
da mais angústias, medos e preocupações 
do que já enfrentamos em um dia-a-dia 
comum. Crises de ansiedade, depressão e 
outras condições podem surgir nesse mo-
mento e precisam de cuidado e atenção.

Pensando no bem-estar mental das 
pessoas que estão em isolamento social, 
a LISTA PSI RJ, uma rede de notícias da 
área de psicologia do Rio de Janeiro, se 
mobilizou para oferecer atendimentos 
psicológicos gratuitos e online para quem 
precisa de ajuda com questões direta-

mente relacionadas ao CoViD-19 e às mu-
danças que a pandemia causou na vida 
das pessoas.

A organização da lista fez uma tria-
gem entre seus assinantes garantindo que 
todos estivessem com CRP e cadastro no 
site e-psi ativos – esses são pontos obriga-
tórios para psicólogos que queiram aten-
der à distância.

São 190 psicólogos, hoje, que já aten-
deram e ajudaram mais de 600 pessoas 
online. O processo é simples e o tempo 
de espera é de, em média, um dia depois 
da inscrição. Camila Almeida, criadora 
do projeto e responsável pela triagem dos 
pacientes, diz que o pedido para partici-
par é feito via Instagram.

“No primeiro contato, converso com 
a pessoa tentando entender as deman-
das que ela traz, checando se são mesmo 
em função da pandemia, e explicando as 
regras do projeto. Depois disso, encaminho 

para um dos psicólogos habilitados. São 
duas consultas totalmente gratuitas e nos-
so tempo de espera para a primeira está 
em cerca de um dia” – explica ela.

Não existe taxa de participação e 
nem obrigatoriedade de continuar com 
as consultas depois dos dois encontros 
gratuitos iniciais. Em função da gravidade 
das demandas, muitas envolvendo pes-
soas com crises de ansiedade, perda de 
apetite e insônia, os profissionais envolvi-
dos no processo estão dedicados a aten-
der a todos o quanto antes.

Para quem está precisando de ajuda, 
ou para profissionais que queiram reali-
zar atendimentos, a inscrição é feita no 
perfil da lista no Instagram: https://www.
instagram.com/psiriodejaneirorj.

Quem não tem instagram pode parti-
cipar igualmente basta clicar no link que 
consta no instagram da LISTA PSI RJ.

Programa Municipal reforça uso racional de água
Com o período de estiagem, 

recomenda-se o uso responsável 
da água potável. Em abril de 2019, 
com iniciativa conjunta realizada 
entre o Executivo e Legislativo, foi 
sancionada a Lei nº 3.729/2019 
– Programa Municipal de Cons-
cientização e Conservação do Uso 
Racional de Água, que tem como 
objetivo conscientizar a comuni-
dade que o uso racional de água 
significa a preservação das nossas 
reservas naturais.

A lei estabelece que se for 
constatado o uso inadequado ou 
desperdício de água potável, o res-
ponsável sofrerá advertência por 
escrito; Caso haja descumprimen-

to da advertência, haverá multa 
no valor de R$ 437,77 e em caso de 
reincidência a multa será aplicada 
em dobro.

Para contatar a Secretaria 
do Meio Ambiente a
respeito de irregularidades,
disponibilizamos os
seguintes contatos:
Segunda à sexta-feira, das 8h 

às 11h30 e das 13h30 às 17h30.
(54) 3286-0233 –
Secretaria do Meio Ambiente
(54) 99609-1918 –
Fiscalização Ambiental
Meioambiente@gramado.

rs.gov.br – E-mail

Práticas para redução de consumo:
• Usar vassoura e balde d’água para
limpeza de calçadas e quintais;
• Deixar a louça de molho dentro
da pia antes de lavar;
• Fechar a torneira enquanto se ensaboar, 
escovas os dentes e fazer a barba.

Foto: D
ivulgação.

www.instagram.com/psiriodejaneirorj


16 • REPORTAGEM Sexta-feira, 15 de maio de 2020 • www.portaldafolha.com.br • Conectando pessoas.

Associação busca abertura do aluguel de 
temporada e cria protocolo para atividades 

como sugestão para o poder público
ATSG quer oferecer cadastro e software para que o poder público possa fiscalizar a atividade

Gestores de aluguéis por 
temporada criaram a ATSG 
– Associação de Locação por 
Temporada na Serra Gaúcha, 
que está trabalhando para 
a permissão da atividade 
em nossa região, a qual está 
proibida pelos decretos mu-
nicipais, em razão da pande-
mia do novo coronavírus.

Dois representantes da 
Associação estiveram par-
ticipando do programa De-
bate Folha, transmitido ao 
vivo pelo Portal da Folha, no 
Facebook, falando sobre as 
peculiaridades da atividade e 
qual a proposta para a rea-
bertura, atendo normas de 
saúde.

Clério Almeida, da Gra-
mado.me, e um dos líderes 
da associação, explicou que 
a locação por temporada é 
responsável por 30% do PIB 
– Produto Interno Bruto de 
Gramado, através de em-

pregos diretos e indiretos. 
“Acredito que este mesmo 
percentual possa ser aplicado 
a todas as cidades da região, 
de acordo com a economia de 
cada uma delas”, disse Al-
meida.

Daniele da Rosa, que 
também é corretora imobi-
liária e trabalha com vendas, 
disse que também a questão 
da construção civil e de ven-
da de imóveis tem relação 
com os aluguéis de tempo-
rada, uma vez que “muitos 
investidores compram imó-
veis em Canela e Gramado, 
algo em torno de 70% dos 
negócios, são adquiridos com 
o objetivo de locação por tem-
porada”.

A ATSG está aberta a 
receber sócios e representar 
locatários por temporada de 
toda a região, mas, inicial-
mente, a negociação está 
sendo conduzida junto à Pre-

feitura de Gramado, com a 
qual já aconteceram algumas 
reuniões.

Questão legal
Segundo a ATSG, a loca-

ção por temporada é regula-
mentada e regida pela Lei do 
Inquilinato. Além disso, as 
empresas que desempenham 
esta atividade estão legal-
mente estabelecida, com o 
recolhimento de seus devi-
dos tributos.

“O poder público alega 
que não tem como fiscalizar 
a atividade e nós estamos 
dando os meios para que ele 
nos fiscalize”, disse Almeida.

“O aluguel de tempora-
da não é hotelaria, por este 
motivo, não se aplicam as 
mesmas normas”, afirmou 
Daniele, “o órgão público 
tem um pouco de dificuldade 
de entender o nosso negócio, 
então, estamos ajudando e 

contribuindo para a normati-
zação sanitária”.

“Sempre teve impostos 
sobre a atividade, sendo 
pessoa física ou jurídica. Se 
alguém não está pagando 
impostos, cabe ao poder pú-
blico fiscalizar, pois ele exis-
te”, ratificou Almeida.

Normas sanitárias
“Temos como atender as 

normas que Gramado quer 
criar para higienização. O 
aplicativo AirBnB possui 
uma norma internacional 
para a locação de tempora-
da, baseado nas orientações 
do Centro de Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos 
da América, o maior centro 
de pesquisa de prevenção de 
doenças do mundo, o pon-
to chave nisto tudo é que o 
apartamento é mais seguro 
que o hotel e em alguns ca-
sos o hóspede não tem nem

Clique para assistir ao 
programa completo

https://www.facebook.com/folhadecanela/videos/2890784094336228/
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• Associação busca abertura do aluguel de temporada e cria
protocolo para atividades como sugestão para o poder público

>>> contato com a governança”, 
disse Almeida.

A Associação reforça que este esfor-
ço é em favor de todos, pessoas físicas 
e jurídicas que trabalham nesta ativi-
dade, mas reforça que quem deveria 
conduzir este estudo estabelecer estas 
normas deveria ser o poder público.

“Gramado teve boa receptividade 
com a ASTG e agora estamos buscando 
este caminho junto à Prefeitura de Ca-
nela”, explicou Daniele, reiterando que 
em “nenhum lugar do Brasil existe uma 
associação que está criando estas nor-
mas para o aluguel de temporada e que 
pode se tornar um padrão para todo o 
País, criando um modelo inovador e re-
gulamento, sendo referência nacional”.

Na locação por temporada, assim 
como na locação residencial, quem 
aluga passa a ser responsável pelo imó-
vel, estando sujeito, assim como qual-
quer morador, a obedecer as orienta-
ções e determinações legais da cidade, 
dentro ou fora de um período de ex-
cepcionalidade, como o que estamos 
vivendo.

Assim, “o turista locando um 
imóvel por temporada, passa a 
ter as mesmas obrigações de um 
morador local. Nós teremos um 
documento passando estas nor-
mas e orientações, que o inquili-
no vai assinar, admitindo ciência 
destas responsabilidades”, explicou 
Almeida.

O segundo ponto é que a ATSG está 
fazendo um cadastro dos imóveis de 
seus associados, que rá entregue às 
prefeituras municipais, identificando 
e localizando os imóveis alugados por 
temporada, para que possam ser fisca-
lizados pelo poder público.

“A Prefeitura diz que não tem como 
nos fiscalizar, o que não é verdade, os 
imóveis estão nos aplicativos e platafor-
mas de locação, como Booking ou AirB-
nB, mas, mesmo assim, estamos oferecer 
este cadastro ao poder público”, disse 
Almeida

Cadastro e selo de identificação
Segundo a corretora Daniele da 

Rosa a ATSG “está oferecendo um soft-
ware a seus associados, para o cadastro 
em tempo real dos imóveis que estão 
locados, por quem e em qual período, o 
qual também terá livre acesso dos po-

deres públicos das cidades da região, 
além de uma espécie de selo que será 
fixado nos imóveis, identificando-os 
como aluguel de temporada, a fim de 
que a fiscalização dos mesmos seja mais 
eficiente, através da transparência”.

“Este movimento é muito importan-
te para nosso setor e deve ser mantido, 
já estava na hora de isso acontecer e 
fortalecer isso”, disse Daniele.

“Desta maneira, o condomínio, os 
vizinhos, ou toda comunidade, saberão 
que aquele imóvel é utilizado para este 
fim, podendo inclusive cobrar a fiscali-
zação por parte do poder público se não 
estiver sendo utilizado adequadamen-
te”, complementou Almeida.

Higienização
A proposta de higienização dos 

imóveis, pela ATSG, que está sendo 
direcionada ao poder público, obedece 

à normas internacionais.
“Vamos entregar o imóvel higieni-

zado ao locador e na sua saída, iremos 
higienizar o imóvel novamente, man-
tendo o mesmo fechado por pelo me-
nos 24 horas. A limpeza será feita por 
pessoa portando os equipamentos de 
proteção individuais – EPIs necessários. 
Isso é uma obrigação nossa”, afirmou 
Almeida.

ATSG aberta a associados
A Associação de Aluguel de Tempo-

rada da Serra Gaúcha não quer excluir 
ninguém, nem pequenos nem grandes 
locadores e pode fazer parte do grupo, 
desde que cumpram as normatizações 
propostas.

A ATSG disponibiliza o link https://
chat.whatsapp.com/FCbU2QCn1ijAL-
MzOoMedqo para quem precisa mais 
informações ou queira se associar.

Apartamento para aluguel de temporada em Gramado

Foto: Reprodução – Booking.com

https://chat.whatsapp.com/FCbU2QCn1ijALMzOoMedqo


Pouco se fala de uma 
técnica utilizada há 
mais de 100 anos e 

muito difundida em outros 
países no mundo, a ozoniote-
rapia, que já vem sendo apli-
cada por famosos como Ivete 
Sangalo ou atletas como Cris-
tiano Ronaldo.

A redação da Folha recebeu 
a visita da biomédica Indiara 
Steffen, ozonoterapeuta, que 
iniciou atendimentos em Ca-
nela e Região. Ela explica que 
muitos os benefícios do ozônio 
no tratamento da saúde, que 
vão desde questões estéticas 
até o combate da Covid-19.

“O ozônio auxilia em 
manter as células saudáveis e 
regenerar as que foram preju-

dicadas por alguma doença”, 
explica a biomédica. “Tra-
balhamos no tratamento de 
doenças autoimunes, doenças 
pulmonares e até oncologia”.

O controle do metabolis-
mo, auxiliando na perda de 
peso, o tratamento estético, 
com regeneração de estrias e 
até mesmo combate a calvície 
são alguns exemplos da utili-
zação do ozônio como aliado 
da saúde e do bem-estar.

Indiara está atendendo na 
Região (Canela e Gramado), 
mediante agendamento. Veja 
mais no Instagram  
@saude_ozonio.
indiarasteffen, ou 
agende pelo fone/
WhatsApp (51) 98054-0295.
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Ozônio a serviço da saúde:
tratamentos estéticos e até Covid-19

Foto: Francisco Rocha

Canela. Caravana Cultural
busca valorização dos artistas
Em reuniões semanais, Secretaria de Turismo e Cultura de

Canela e agentes culturais formatam a programação do evento

Os agentes culturais 
de Canela foram 
convidados pela 

Secretaria Municipal de Turis-
mo e Cultura para planejar e 
formatar a Caravana Cultural. 
Com atrações totalmente gra-
tuitas aos finais de semana, o 
evento está programado para 
ocorrer entre 1° e 30 de setem-
bro. Para contribuir com os 
artistas locais, que estão sem 
poder trabalhar em função 
da pandemia, a Prefeitura de 
Canela vai contratar os profis-
sionais exclusivamente locais 
para o evento.

"Nossa intenção é ampliar 
a parceria que iniciamos em 
2017. Vamos reforçar e valori-
zar ainda mais os artistas de 
Canela", afirma o secretário 
de Turismo e Cultura, Ângelo 
Sanches

Além de valorizar os talen-
tos locais, a Caravana Cultural 

vai levar os mais variados tipos 
de arte para todos os cantos de 
Canela. "Nossa cidade sempre 
foi um palco a céu aberto. So-
mos berço de uma classe artís-
tica talentosa. O evento é uma 
forma de valorizar a classe 
cultural local, mas também de 
levar essa arte para os bairros e 
o Centro de Canela", diz San-
ches.

RETOMADA
Em função da pandemia 

do coronavírus, o evento foi 
remanejado para o segundo 
semestre e irá ocorrer somen-
te dentro de condições ade-
quadas de saúde, conforme 
previsto no Plano de Reto-
mada Econômica de Canela. 
Segundo a diretora de Projetos 
e Eventos da Secretaria de 
Turismo, Camila Pavanatti, foi 
criado um grupo de trabalho 
para organizar a programa-

ção. Além de Camila, o grupo é 
formado por Jeferson Oliveira, 
Daniel Luiz de Almeida, Car-
la Reis, Elias Rosa, Fernando 
Martinotto e Carlos Eduardo 
Fernandes. O evento vai reunir 
diversas demonstrações artís-
ticas: teatro, danças, músicas e 

oficinas.
Conforme a diretora, a 

programação está sendo proje-
tada para valorizar e contribuir 
economicamente com a classe 
artística local. "O nosso objeti-
vo é valorizar exclusivamente o 
artista canelense", frisa.

Foto: Eduardo Idalino

https://www.instagram.com/saude_ozonio.indiarasteffen/%3Fhl%3Dpt-br
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Parque em barragem em breve será nova
atração turística em São Francisco de Paula

Localizado no centro 
da cidade, o Parque 
vai ser um dos maio-

res da Serra Gaúcha e contar 
com espaços para lazer e 
esportes em uma área de cerca 
de 45 hectares

Ainda nesta semana o 
Prefeito Marcos Aguzzolli deve 
formalizar o recebimento de 
400 mil reais via CORSAN, para 
investimento em um novo 
Parque para turismo e lazer 
em São Francisco de Paula. 
O montante vai viabilizar a 
operação da primeira fase de 
infraestrutura da obra no en-
torno de uma barragem com 
18 hectares de espelho d’água, 
localizada na área central da 
cidade. A nova atração turís-
tica vai contar com áreas para 
esporte e lazer, como espa-

ços para caminhadas e decks 
sobre a água em uma área de 
mais de 450 mil metros qua-
drados de extensão.

O anúncio foi feito com 
exclusividade ao Portal da Fo-
lha em transmissão pelo Face-
book, na terça (12).

O Secretário de Turismo, 
Cultura e Desporto Rafael 
Castello Costa relembra que 
São Francisco de Paula tem 
se destacado pela obras de 
infraestrutura turística e se 
posicionado como o próximo 
destino de lazer e turismo da 
Serra Gaúcha. “Esse novo par-
que será a maior área de lazer 
do Município e um dos maio-
res parques da Serra Gaúcha”, 
afirma.

O Projeto foi desenvolvido 
inteiramente pela Secretaria 

de Planejamento do Municí-
pio, que criou um ambiente 
para descanso, lazer e prática 
de esportes. A área vai contar 
com 5 quiosques, banheiros 
com acessibilidade, pórti-
cos de entrada, além de dois 
decks, um com vista para a 
Barragem e outro flutuante 
para a primeira fase do proje-
to.

O Prefeito Marcos Aguzzol-
li destaca que o investimento é 
uma contrapartida negociada 
com a CORSAN, no contrato 
de prestação der serviços para 
a cidade. “Entre as exigências 
do Município, estava o investi-
mento e a utilização da barra-
gem, propriedade da empresa, 
para exploração turística na 
cidade”, relembra.

Portaria obriga hospitais a receberem pacientes
com coronavírus de qualquer região do Estado

A publicação da Portaria 299 
da Secretaria da Saúde (SES) esta-
belece uma normativa geral para a 
regulação de acesso às internações 
hospitalares pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), inclusive para atendi-
mento de pacientes com Síndrome 
Respiratória Aguda Grave suspeitos 
ou confirmados de Covid-19. Na 
terça-feira (12), o documento foi 
explicado e debatido em video-
conferência do Comitê Estadual de 
Saúde do Poder Judiciário.

A portaria dá mais autonomia 
à equipe de regulação hospitalar, 

pois permite a “quebra de referên-
cias”. Em caso de agravamento da 
epidemia no Rio Grande do Sul, e 
se uma região tiver o esgotamento 
de sua capacidade de assistência 
hospitalar, um paciente com sus-
peita ou confirmação de Covid-19 
poderá ser enviado a qualquer 
hospital do Estado que tenha capa-
cidade de recebê-lo.

“Se a situação da epidemia se 
agravar, precisamos ter alternativas 
para garantir a oferta de leitos, e 
só conseguiremos com a união de 
esforços dos entes públicos e das 

nossas expertises”, pontuou o dire-
tor do Departamento de Regulação 
Estadual da SES, Eduardo Elsade.

“Toda essa situação mostra o 
quão importante é termos um siste-
ma de saúde completo e nacional, 
que permita acesso a toda a rede 
assistencial e a utilização de toda a 
capacidade de leitos existentes, tan-
to públicos quanto privados”, expli-
cou Elsade. “Estamos trabalhando 
para dar cada vez mais transparên-
cia ao sistema de regulação de lei-
tos”. O diretor citou que, em alguns 
países, houve mortes por Covid-19 

em decorrência de desassistência 
hospitalar, enquanto havia leitos 
disponíveis na própria cidade das 
vítimas.

O Comitê Estadual de Saúde 
do Poder Judiciário é formado 
por integrantes do setor jurídico 
da SES, da Defensoria Pública do 
Estado, da Corregedoria-Geral 
da Justiça, do Ministério Público 
Estadual e Federal, da Procurado-
ria-Geral do Estado, da Federação 
das Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul (Famurs) e de 
outros órgãos do Poder Judiciário.

https://www.facebook.com/201182996662696/videos/221869212588528/
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Marcelo Savi viabiliza parceria entre Conselho
de Pastores de Canela e Assistência Social

Nesta semana, o Presi-
dente da Câmara de Vereado-
res de Canela, Marcelo Savi, 
acompanhado do Secretário 
de Assistência Social, Osmar 
Bonetto, esteve reunido com 
o Conselho de Pastores de 
Canela, na pessoa do Presi-
dente José Mauricio e de ou-
tros membros, que passarão 
a arrecadar alimentos juntos 
as comunidades e repassarão 
para a Assistência Social des-
tinar estes produtos aos mais 
necessitados.

Atualmente, na maioria 
das igrejas da cidade, são 
arrecadados alimentos quase 
que diariamente para reverter 
em ações sociais e doações 
para as comunidades mais 
atingidas pela crise gerada 
com a pandemia do Covid-19 
(Coronavírus). Após este 
encontro, ficou definido que 
semanalmente a assistência 
social receberá as doações 

coletadas e dará o devido 
destino.

A ideia do vereador Savi, 
é focar as doações e campa-
nhas de diversos grupos do 
município, como o Conselho 
de Pastores, na Assistência 
Social, que além de ter um ca-
dastro das pessoas realmente 
necessitadas, poderá ter um 
controle maior de quem já 
recebeu a doa-
ção. Infelizmente, 
ainda ocorre em 
nossa cidade, e 
no país em ge-
ral, pessoas que 
tentam tirar van-
tagem e receber 
mais coisas que o 
próximo, gerando 
assim, por vezes, 
uma disparidade 
nos auxílios pres-
tados pelo Poder 
Público e as mais 
diversas institui-

ções.
Savi reitera a importância 

da parceria e pede a ajuda de 
todos os cidadãos para en-
frentar esta grave crise: "Para-
benizo ao Conselho de Pastores 
pela ação, e também a tantas 
outras entidades que estão an-
gariando doações para nossa 
comunidade. Devemos focar 
agora em manter tudo em um 

mesmo canal de doação, para 
que assim consigamos atingir 
o maior número de pessoas 
beneficiadas. É dever de todo 
gestor público, de todo agente 
político, buscar alternativas 
para ajudar nossa comunida-
de, fazer cada um a sua parte, 
e não apenas utilizar a máqui-
na pública ou tecer críticas a 
este ou aquele", ressaltou Savi. 

Foto: Reprodução

Canela tem mais dois registros de
Covid-19 e casos sobem para cinco

Com isso, região soma oito incidências de resultados positivos para a doença

Cinquenta e 
cinco dias 
após o início 

do isolamento social na 
cidade, Canela regis-
trou seus primeiros 
casos do novo corona-
vírus.

A Prefeitura de Ca-
nela divulgou o boletim 
do novo coronavírus 
desta quinta (14). Nele 
aparecem cinco casos 
confirmados de Co-
vid-19 na cidade, dois 
a mais que na quarta 
(13).

Os dois novos 
casos, segundo a asses-
soria de imprensa, são 
pessoas que chegaram 
recentemente à cidade 
fixando residência aqui, 

porém contraindo a 
doença em outro local.

A Prefeitura não in-
formou até o momento 
se os casos foram tes-
tados na rede pública 
ou privada e qual a 
cidade de origem. Eles 
estavam e seguem em 
isolamento domiciliar.

A Secretaria Mu-
nicipal de Saúde con-
firmou, também, no 
final da tarde de quarta 
(13), que três traba-
lhadores, instalados 
provisoriamente em 
Canela, testaram po-
sitivo para covid-19 
– doença transmitida 
pelo novo coronavírus. 
Eles vieram com outros 
seis colegas do estado 

de São Paulo e chega-
ram segunda-feira (11) 
transportados por um 
micro-ônibus.

Os homens foram 
contratados para atuar 
na construção civil da 
região. Por precaução, 
os responsáveis por um 
dos locais onde eles 
atuariam encaminha-
ram os nove trabalha-
dores para testagem 
pela rede privada em 
Gramado, antes mesmo 
de iniciarem a emprei-
tada.

Recém-comunica-
da sobre os resultados 
positivos, a Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Canela tomou as devi-
das providências. “Ao 

saber que eles não vie-
ram com exames feitos, 
foram encaminhados 
pelos contratantes para 
a testagem. Por sorte, 
recém-haviam chegado 
e não circularam pela 
cidade”, comenta a 
chefe da Vigilância Epi-
demiológica de Canela, 
enfermeira Magali Dell 
Valle Cavinato.

Além dos três tra-
balhadores, os seis 
colegas deles também 
ficarão isolados em Ca-
nela durante 14 dias.

“É o chamado caso 
importado, e não tive-
mos nenhum oriundo 
de morador de Canela. 
Vamos torcer para que 
eles não desenvolvam 

sintomas graves e pos-
sam se recuperar”, diz o 
secretário municipal de 
Saúde Vilmar Santos. 
Já o prefeito Constanti-
no Orsolin pede que a 
comunidade reforce a 
adoção de medidas de 
prevenção.

Gramado já havia 
registrado dois casos 
importados da doença 
e um caso com testa-
gem na rede privada. 
Com isso, a região 
soma oito incidências 
de pessoas com resulta-
do positivo para coro-
navírus.

Nova Petrópolis e 
São Francisco de Paula 
ainda não confirmaram 
registros da doença.
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Canela publica dois novos decretos seguindo 
determinações do Governo do Estado

Regramentos sobre distanciamento controlado, serviços de hotéis
e hospedagens estão baseados no decreto estadual nº 55.240

A Prefeitura de Canela 
publicou na tarde 
desta quinta-feira 

(14) o decreto nº 8.749/2020, 
que adota o sistema de distan-
ciamento controlado no muni-
cípio, e o decreto nº 8.750/2020, 
que regra as atividades hoteleira 
e de hospedagem durante o pe-
ríodo de estado de calamidade 
em Canela devido à pandemia 
do novo coronavírus. As deter-
minações estão baseadas no 
decreto estadual nº 55.240, de 
10 de maio de 2020, que estipu-
la quais serviços podem ou não 
funcionar por regiões e muni-
cípios, conforme as bandeiras 
do modelo de distanciamento 
controlado implantado pelo 
Governo do Estado.

Canela é considerado, pelo 
decreto estadual, como ban-
deira laranja, que representa 
risco médio. Isso significa que 
o município pode estar com 
dois cenários: média capaci-
dade do sistema de saúde e 
baixa propagação do vírus, ou 
alta capacidade do sistema 
de saúde e média propagação 
do vírus. “As medidas adota-
das aqui em Canela estão de 
acordo com o decreto estadual 
e também atendem às carac-
terísticas do nosso município 
e da nossa região. Temos que 
manter todo cuidado com este 
vírus, sempre priorizando a 
saúde e a vida das pessoas em 
primeiro lugar”, comenta o 
prefeito Constantino Orsolin. 

SERVIÇOS QUE PODEM FUNCIONAR
OU NÃO E COMO DEVERÃO PROCEDER

• Casas noturnas, bares e pubs (fechados);
• Eventos, teatro, cinemas e similares (fechados);
• Vendedores ambulantes (proibidos);
• Restaurantes que operam no sistema buffet (fechados);
• Academia de ginástica – inclusive em clubes (25% dos traba-

lhadores);
• Clubes sociais, esportivos e similares (25% dos trabalhadores 

e atendimento individualizado de atletas profissionais e ama-
dores por ambiente);

• Reparação e manutenção de objetos e equipamentos (50% 
dos trabalhadores);

• Lavanderias e similares (50% dos trabalhadores);
• Serviços de higiene pessoal – salões de beleza e barbearias 

(25% dos trabalhadores e atendimento individualizado por 
ambiente);

• Missas e serviços religiosos (25% do público);
• Bancos, lotéricas e similares (75% dos trabalhadores);
• Imobiliárias e similares (50% dos trabalhadores);
• Serviços de contabilidade, auditoria, consultoria, engenharia, 

arquitetura, publicidade e outros (50% dos trabalhadores);
• Serviços profissionais de advocacia (50% dos trabalhadores);
• Serviços administrativos e auxiliares (50% dos trabalhado-

res);
• Agências de turismo, passeios e excursões (25% dos trabalha-

dores);
• Vigilância, segurança e investigação (75% dos trabalhadores);
• Serviços para edifícios/limpeza e manutenção (75% dos tra-

balhadores);
• Funerárias (100% dos trabalhadores e máximo de dez pes-

soas por velório se falecimento por covid-19);
• Pesquisa científica e laboratórios/pandemia (100% dos tra-

balhadores);
• Call-center (50% dos trabalhadores);
• Faxineiros, cozinheiros, motoristas, jardineiros, babás e simi-

lares (50% dos trabalhadores).

COMO FUNCIONA O MODELO DE
DISTANCIAMENTO CONTROLADO
O modelo de distanciamento controlado do Rio Grande do 

Sul foi criado baseado em critérios de saúde e de atividade eco-
nômica, sempre priorizando a vida. Pensou-se em um sistema 
de bandeiras, com protocolos obrigatórios e critérios específi-
cos a serem seguidos pelos diferentes setores econômicos.

O Rio Grande do Sul foi dividido em 20 regiões, que são ana-
lisadas considerando a velocidade de propagação da covid-19 
e a capacidade de atendimento do sistema de saúde. No total, 
11 indicadores (como número de novos casos, óbitos e leitos de 
UTI disponíveis, dentre outros) determinam a classificação das 
bandeiras da região.

Conforme o grau de risco em saúde, cada região recebe 
uma bandeira nas cores amarela, laranja, vermelha ou preta. O 
monitoramento é semanal e a divulgação das bandeiras ocorre 
aos sábados, com validade a partir da segunda-feira seguinte.

Os protocolos obrigatórios devem ser respeitados em todas 
as bandeiras. Além disso, cada setor econômico tem critérios 
específicos que variam de acordo com a bandeira. “Se algum 
setor da economia se achar prejudicado, por favor, que se dirija 
ao Governador do Estado, pois os prefeitos precisam adaptar, 
obrigatoriamente, seus decretos municipais conforme o decreto 
estadual nº 55.240, de 10 de maio de 2020”, finaliza o prefeito 
Constantino Orsolin.

CONFIRA OS DECRETOS NA ÍNTEGRA:

CLIQUE AQUI PARA LER > Decreto nº 8.749/2020

CLIQUE AQUI PARA LER > Decreto nº 8.750/2020

Assinatura dos atos legais pelo Prefeito Constantino

Foto: Divulgação

https://www.gramado.rs.gov.br/storage/attachments/I5JZixjZDdVWOTHMQwDzMNBT65V7k5gOTKw5bld0.pdf
https://portaldafolha.com.br/wp-content/uploads/2020/05/DM-n%C2%BA-8.749-2020-Distanciamento-Controlado-COVID-19.pdf
https://portaldafolha.com.br/wp-content/uploads/2020/05/DM-n%C2%BA-8.750-2020-HOT%C3%89IS-E-HOSPEDAGENS-50.pdf
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Polícia Civil encerra inquérito
sobre jovem desaparecido desde 2015

A Polícia Civil de Canela 
encerrou, nesta terça (12), o 
inquérito que investigava o 
desaparecimento do jovem 
Fabrício Foss. A investigação 
foi arquivada sem indicia-
mento, pois ficou comprova-
do que não houve crime.

O jovem desapareceu em 
abril de 2015, quando tinha 
19 anos. A família e autori-
dades inciaram uma busca 
que envolveu a comunidade 
e mobilizou pessoas através 
das redes sociais.

O mistério sobre o pare-
deiro do garoto começou a 

se desfazer em 19 de janeiro 
deste ano, quando uma os-
sada humana foi encontrada 
em uma propriedade rural, 
no Morro Calçado, local pró-
ximo de onde Fabrício tinha 
sido visto pela última vez.

Junto com a ossada, 
restos de roupas chegaram 
a ser reconhecidos pelos 
familiares.

Os restos mortais foram 
enviados para a perícia e 
exame de DNA, que compro-
varam se tratar de Fabrício, 
e após serão devolvidos à 
família para sepultamento.

Foto: Reprodução/Arquivo Folha

Jovem furta carro de amigo
e capota durante a fuga

Na fuga, o jovem perdeu o controle do
veículo e capotou sobre três veículos

Na noite de sábado (09), 
por volta das 23h40, a Bri-
gada Militar de Gramado foi 
acionada na Rua Getúlio Var-
gas, no Bairro Piratini, para 
atender inicialmente uma 
ocorrência de acidente de 
trânsito, na qual um veículo 
Ford/Focus havia capotado e 
atingido outros três veículos 
que estavam estacionados.

No endereço, os Poli-
ciais Militares identificaram 
o condutor do veículo que 

assumiu que o carro não era 
seu e que havia furtado de 
seu amigo.

Na sequência compare-
ceu no local o pai do amigo, 
proprietário do veículo, re-
latando que foi avisado pelo 
seu filho que o seu carro ha-
via sido furtado e capotado.

O autor de 19 anos, com 
antecedente por receptação, 
violação de domicílio e trá-
fico de drogas, foi preso em 
flagrante por furto de veículo.

Canela – Homem é preso
por embriaguez ao volante

Na tarde de domingo (10), 
por volta das 16 horas, a Bri-
gada Militar de Canela rece-
beu diversas ligações, via 190, 
informando sobre um GM/Ka-
dett, cor vermelha, que estava 
realizando manobras perigosas 
no Bairro Chacrão e que pos-
sivelmente o condutor estaria 
embriagado.

A guarnição realizou bus-
cas na localidade e na Rua 
Gustavo Muller avistou o veí-
culo suspeito, momento que o 
condutor percebeu a presença 
da viatura e estacionou.

Os Policiais Militares 
abordaram o condutor, sendo 

constatado que apresentava 
sinais de embriaguez, como 
hálito etílico e sem equilíbrio 
para caminhar. Convidado a 
realizar o teste de etilômetro 
ele não aceitou, sendo condu-
zido ao hospital onde o médico 
atestou através de exame clíni-
co sua embriaguez.

O homem de 40 anos ainda 
estava com a carteira de ha-
bilitação (CNH) cassada. Ele 
possui quatro antecedentes 
por dirigir veículo sob influên-
cia alcoólica e foi mais uma 
vez preso em flagrante, sendo 
encaminhado ao presídio de 
Canela.

https://estado.rs.gov.br/aulas-das-redes-publica-estadual-e-municipal-ficam-suspensas-ate-junho%0D
https://canela.cespro.com.br/visualizarDiploma.php%3FcdMunicipio%3D7337%26cdDiploma%3D202008727%26NroLei%3D8.727%26Word-%0D%26Word2%3D
https://pt-br.facebook.com/18anosciadoalarme/
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Polícia investiga quinto homicídio do ano em Canela

A Polícia Civil de Ca-
nela segue as inves-
tigações para escla-

recimento das circunstâncias 
da morte de Luiz Henrique 
Valim dos Santos Júnior, o 
Rambinho, de 37 anos.

Ele foi atingido por pelo 
menos um tiro no peito, por 
volta das 17h40min desta 
quarta (13), na Rua Severino 
Inocente Travi, no bairro Dis-
trito Industrial.

Os Bombeiros foram 
chamados para a ocorrência 

e socorreram a vítima, ainda 
com vida, levando ao Hospital 
de Caridade de Canela, aonde 
faleceu durante o atendimen-
to.

Sabe-se somente que 
Rambinho foi alvejado en-
quanto estava fora de seu 
carro. Suspeita-se, ainda, que 
um carro de cor prata, que 
teria o para-choque dianteiro 
estragado estaria envolvido 
nos fatos.

Este é o quinto homicídio 
do ano na cidade de Canela. A vítima chegou a ser levada com vida ao HCC

Foto: Francisco Rocha

Veja como ajudar as famílias que tiveram as
casas destruídas em incêndios no Dia das Mães

Canela registrou dois 
incêndios neste Dia das Mães 
(10). O primeiro, pela manhã, 
na Rua Roma, no bairro Pa-
lace Hotel, deixou arrasada 
residência de Paula Loraci 
Herrmann.

Os Bombeiros combate-
ram as chamas e evitaram que 
o fogo se espalhasse para ca-
sas vizinhas, mas a família de 
Loraci viu a casa de madeira e 
todos os seus pertences serem 
destruídos.

Por isto, uma corrente foi 
criada para ajudar a família 
e as doações poderão serem 
feitas através desta conta 
bancária: CEF, agência 0692, 

conta 1552-3, em nome de 
Luana Herrmann de Souza, 
ou também entrando em 
contato pelo fone/watts (54) 
98101-7482.

No segundo caso, graças 
ao trabalho dos Bombeiros de 
Canela, a casa não teve perda 
total, podendo ainda ser recu-
perada, mas a família de Lívia 
Almeida teve todos os seus 
bens destruídos pelo incêndio 
na residência da Rua Willy 
Dienstmann, centro de Cane-
la, após uma pane elétrica.

A família de Lívia pode ser 
ajudada por uma vaquinha 
virtual, no link http://vaka.
me/1045267.

Incêndio no Palace Hotel

Incêndio na Willy Dienstmann

Foto: Filipe Rocha
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Gramado - Plataforma de rastreamento
irá reforçar prevenção do coronavírus

Uma ferramenta para ras-
treamento de contatos de pa-
cientes testados positivos para 
Covid-19, durante o período 
de incubação da doença, será 
utilizada em Gramado. A ação 
em parceria com órgãos de 
saúde do município permi-
tirá que estabelecimentos 
e clientes sejam alertados e 
reforcem medidas de preven-
ção. Ela estará disponível nos 
próximos dias. A plataforma 
se chama Smart Tracking e 

foi criada por uma startup de 
Florianópolis, a Smart Tour. A 
ferramenta é capaz de rastrear 
os movimentos de indivíduos 
diagnosticados com o corona-
vírus.

A plataforma não identifi-
ca os usuários e foi desenhada 
de acordo com as regras da 
nova Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD). A operação se 
dá em parceria com estabele-
cimentos comerciais e órgãos 
de saúde dos municípios. O 

funcionamento é simples e 
sem custos aos locais partici-
pantes.

Quando alguém cadastra-
do na plataforma é diagnos-
ticado com a Covid-19, os ór-
gãos de saúde dos municípios 
conseguem acessar o banco 
de dados com login e senha, e 
identificar todos os estabele-
cimentos por onde essa pes-
soa passou nos 15 dias ante-
riores ao diagnóstico. O banco 
de dados é universal, ou seja, 

não é restrito ao município do 
usuário, o rastreamento pode 
ser feito em todo o Brasil de 
acordo com os locais frequen-
tados pela pessoa testada 
positiva.

Foto: Fernanda Fauth

http://vaka.me/1045267
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Prefeitura autua Corsan por irregularidades 
em obras da Borges e Batista Luzardo

Na manhã desta 
quinta (14), os 
secretários de Meio 

Ambiente, Urbanismo e Mobi-
lidade Urbana, Jackson Müller 
e de Obras, Luiz Cláudio da 
Silva percorreram diversas ruas 
do centro, realizando registros 
fotográficos, fiscalizando e de-
tectando as irregularidades nas 
obras da Corsan.

O secretário Jackson ex-
plica que em 20 de março a 
companhia já foi chamada 
para uma reunião e na oca-
sião foram apontados diversos 
trechos onde os serviços de 
implantação e troca de rede de 
água ou esgoto foram realiza-
dos e não foram finalizados. 
“Praticamente todos os trechos 
de pavimentação danificados 
estão abandonados e inacaba-
dos, podendo danificar veículos, 
com riscos ao pedestre. Essa 
situação gera prejuízo e o cida-
dão reclama para a Prefeitura”, 
ponderou.

No dia 20, a reportagem da 
Folha acompanhou a vistoria 
e os casos se concentram nas 
ruas Borges de Medeiros, Dona 
Carlinda e Batista Luzardo, que 
tiveram a sua pavimentação 
postergada em razão da demo-
ra de regularização da Corsan.

Nesta tarde, a Secretaria de 
Meio Ambiente emitiu autos 
de infração para a Corsan e 
suas terceirizadas que terão 

um prazo curto e de regime de 
urgência para apresentar um 
plano de recuperação desses 
trechos. “No auto de inflação 
informamos que se não resolvi-
dos com urgência estas melho-
rias serão aplicadas multas 
diárias” contou Jackson.

O secretário Luiz Cláudio 
falou que não é a primeira vez 
que a Corsan deixa as vias do 
município em estado lamen-
tável. “Eles contratam empre-
sas terceirizadas que não tem 
nenhum zelo com a cidade. 
Se o problema não for resolvi-
do à situação será pior, essas 
empresas que prestam serviços 
para a Corsan serão impedidas 
de fazer obras no município” 
destacou.

O secretário também 
ressaltou que muitas vezes a 
comunidade responsabiliza o 
Município pela qualidade do 
reparo da pavimentação, sem 
saber que na realidade em 
muitos casos isso é resultado 
de problemas das redes de 
água e esgoto da Corsan que 
faz as obras e não finaliza.

Dentre as determinações 
que serão exigidas das ter-
ceirizadas e da Corsan é a 
obrigatoriedade de solicitar a 
Prefeitura a abertura das vias, 
identificar as mesmas com 
prazo de início e fim, assim 
como da identificação do res-
ponsável.

Rua Batista Luzardo

Rua Batista Luzardo

Rua Borges de Medeiros Rua Borges de Medeiros
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GramadoZoo 
reabre hoje

O Complexo Gra-
madoZoo Parque 
Gaúcho começará 

na sexta-feira (15) uma rea-
bertura em fases. Seguindo a 
orientação das autoridades 
governamentais e de saúde, 
algumas áreas serão reabertas 
para atendimento ao público. 
Outras continuarão fechadas, 
como o Centro de Educação 
Ambiental e o Parque Gaú-
cho.

Durante a fase inicial de 
abertura, o Complexo Gra-
madoZoo Parque Gaúcho 
terá limitação de capacidade 
e horário de atendimento ao 
público reduzido. Protocolos 
e procedimentos adicionais 
podem ser anunciados a 
qualquer momento. Informa-
ções atualizadas sobre horá-
rio de funcionamento, locais 
e procedimentos de seguran-
ça podem ser obtidas no site 
www.gramadozoo.com.br.

Filhotes de guará-rubra 
vão para recinto de voo
no Gramadozoo
O GramadoZoo registrou o 

nascimento de quatro filhotes 
de guará-rubra no período em 
que esteve fechado ao público 
em função da pandemia do 
coronavírus. Apesar de não 
receber visitantes pelas ques-
tões de saúde pública desde a 
segunda quinzena de março, 
o complexo turístico manteve 
seu funcionamento interno 
para oferecer condições ade-
quadas aos animais da fauna 
silvestre brasileira que não 
podem viver em vida livre.

Quando nasceram, as aves 
passaram a receber cuidados 
especiais da equipe no hospi-
tal veterinário do zoo. Além de 
alimentação especial a cada 
duas horas, os recém-nas-
cidos ficavam em ambiente 
com temperatura controlada. 
"Fizemos o controle de peso e 

de alimentação. O monitora-
mento vai embasar um estudo. 
Os filhotes começaram rece-
bendo uma papa especial de 
duas em duas horas e, quando 
deixaram o hospital, comiam 
duas vezes ao dia", conta o 
veterinário Renan Alves Sta-
dler, responsável técnico do 
GramadoZoo.

O veterinário explica que 
a evolução foi rápida. Quando 
começaram a ensaiar os pri-
meiros voos, os filhotes foram 
colocados em recinto especí-
fico para estimular a habilida-
de. "O espaço é próprio para 

voos. Em breve, eles irão para 
outro recinto, com outros 21 
animais de mesma espécie", 
diz Stadler.

SOBRE A ESPÉCIE
O guará-rubra é uma es-

pécie endêmica do Norte do 
Brasil e a reprodução em cati-
veiro demonstra o bem-estar 
ao manejo no zoo. Os filhotes 
nascem com coloração escura 
para facilitar a camuflagem 
contra predadores. Conforme 
eles crescem, a cor vai mudan-
do. Já nos adultos, as penas 
são avermelhadas.

Fotos: D
ivulgação Gram
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O Sindtur/Serra Gaúcha 
está participando e apoiando 
o Projeto "Todo Mundo Aque-
ce Gramado" que tem como 
objetivo contribuir com a 
promoção sustentável de ini-
ciativas solidárias que visem 
à melhoria das condições de 
vida dos grupos sociais mais 
necessitados, em especial, as 
crianças, adolescentes, idosos 
e pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais. Através 
do Sindtur Serra Gaúcha foi 
possibilitado a parceria com 
a Rede Laghetto de Hotéis 
para a utilização da lavande-
ria industrial da empresa para 
a higienização das roupas 
doadas.

''Estamos honrados em 
termos sido convocados em 
apoiar o projeto da Prefeitura 

Municipal de Gramado por 
meio da Defesa Civil, mas 
gostaríamos de ressaltar que 
esta ação só pode ser viabiliza-
da pois contamos com o apoio 
da Rede Laghetto que desde 
o primeiro contato se sensi-
bilizou com o projeto, e não 
mediu esforços para fazer a 
sua parte, tornando-o possível. 
Estimamos que neste primeiro 
momento conseguimos cerca 
de 3 toneladas em doações, 
sendo que todas elas passaram 
por triagem pelos idealizado-
res do projeto'', comenta Lisa 
Gottschalk, gerente executiva 
do SindTur Serra Gaúcha.

Os itens cuja doação é 
solicitada são dentre outros, 
agasalhos, cobertores, rou-
pas de cama e banho, fogão a 
lenha, aquecedores e estufas. 

Sindtur Serra Gaúcha participa do Projeto 
"Todo Mundo Aquece Gramado"

O "Projeto todo mundo aquece 
Gramado" vem beneficiando 
inúmeras famílias em situação 
de vulnerabilidade social. A 

ação vai de maio a setembro e 
é uma iniciativa da Secretaria 
de Cidadania e Assistência So-
cial da Prefeitura de Gramado.

Foto: Reprodução



26 • CONTRACAPA Sexta-feira, 15 de maio de 2020 • www.portaldafolha.com.br • Conectando pessoas.

"Cuidados físicos e emocionais com os bebês 
em tempos de pandemia" é tema de live

A Semana do Bebê de 
Canela, que deveria 
acontecer ao longo 

desta semana, foi cancelada 
devido a pandemia de co-
ronavírus. O vice-prefeito e 
coordenador geral do evento, 
Gilberto Cezar falou que neste 
período de tantos cuidados e 
incertezas, o mais apropriado 
é o isolamento e a prevenção.

"Tomamos essa decisão em 
grupo, em respeito aos proto-
colos de cuidados sanitários e 
para preservar a saúde dos nos-
sos bebês e de suas famílias", 
destacou Gilberto Cezar.

Para auxiliar nas orienta-
ções das famílias neste pe-
ríodo de pandemia, amanhã 
(15), às 11h, na rede social da 
Prefeitura de Canela (https://
www.facebook.com/prefei-
turadecanela/ ), uma live terá 
como tema "Cuidados físicos 
e emocionais com os bebês em 
tempos de pandemia".

Participam da atividade 
o vice-prefeito Gilberto Ce-
zar, a psicóloga clínica Aline 
Groff Vivian, a psicóloga Giana 
Bitencourt Frizzo e o médico 
pediatra, Dr. Renato Santos 
Coelho.

Foto: Divulgação

Faccat cria núcleo para auxiliar empresas em dificuldades
A pandemia de coronavírus está 

gerando impactos negativos no setor 
empresarial da região, com desativação 
de unidades de produção e fechamento 
de postos de trabalho. A partir de agora, 
porém, as organizações que enfrentam 
esse momento de dificuldades passam a 
contar com uma assessoria gratuita para a 
tomada de decisõesvoltadas à superação 
da crise. Trata-se do Núcleo de Apoio Em-
presarial (NAE), iniciativa proposta pelas 
Faculdades Integradas de Taquara (Fac-
cat) por intermédio de sua Vice-Direção 
de Extensão e Assuntos Comunitários.

Conforme explica o coordenador do 
projeto, Luiz Fernando Neves, o atendi-
mento seráprestado por professores da 
própria instituição de ensino, especializa-
dos em diversas áreas de atuação e com 
experiência profissional em diferentes 

setores do mercado. “Eles poderão pres-
tar importantes auxílios aos empresários 
na busca de soluções para fazer frente ao 
atual quadro de dificuldades, começando 
por um diagnóstico da situação da empre-
sa a fim de identificar os problemas que 
existem”, comenta. 

Neves explica que os serviços do 
Núcleo de Apoio Empresarial não gerarão 
quaisquer custos para as empresas to-
madoras, a não ser os investimentos que 
eventualmente se fizerem necessários 
para implementação das medidas sugeri-
das.

Os atendimentos serão feitos tanto 
pelo modo presencial na Faccat, median-
te agendamento prévio, quanto por via 
online. Os interessados podem fazer con-
tato pelo fone 3541-6673 ou pelo e-mail 
fneves@faccat.br.

Foto: Divulgação

https://www.facebook.com/Farm%2525C3%2525A1cia-L%2525C3%2525ADder-1493950890920073/
http://www.motelavenida.com.br/

