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Todas as cidades da Região das Hortênsias 
confirmaram casos de Covid-19

Edição Virtual
Fechamento:
21/05/2020 às 19h30

Porém, nenhuma delas apresenta pacientes em estado
grave ou internados decorrente de coronavírus.

Leitor cria gráfico com dados do
coronavírus em Canela.

Página 23
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Confira diversas ações
beneficentes que acontecem
esta semana em Canela e participe
ajudando as famílias carentes
da cidade. Páginas 13 e 16

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
O PORTAL DA FOLHA!

FOTO: REpRODuçãO

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/
https://www.facebook.com/garagemlanchess/
https://portaldafolha.com.br/
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A água é a primeira barreira contra o coronavírus, e assegurar seu fornecimento

é vital. Por isso, nós, da Corsan, estamos fazendo nossa parte: trabalhamos sem 

parar para que nenhum município em emergência tenha que racionar esse recurso 

em um momento tão delicado.

São cerca de seis mil profissionais atuando fortemente e buscando soluções

para abastecer as cidades que estão com mananciais comprometidos pela 

falta de chuva.

Agora, para que esses esforços tenham sucesso, é preciso que todos

contribuam evitando o desperdício. Não é hora de banhos longos, nem 

de lavar carros, e sim de trabalharmos unidos pelo que é essencial. 

Precisamos economizar hoje para termos água amanhã.

NUNCA 
FOI TÃO 
IMPORTANTE 
REVER 
NOSSOS 
HÁBITOS.

Vivemos a maior estiagem dos 
últimos anos no Estado e a maior crise 
sanitária mundial da nossa época.

 

Baixe o 
App Corsan

Call Center
0800 646 6444

Central de Serviços
corsan.com.br

Se precisar, entre em contato conosco ou 
agende atendimento presencial pelos nossos canais digitais:

CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO AO SITE DO ANUNCIANTE!

https://portaldafolha.com.br/
https://www.corsan.com.br/inicial
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3ª Vara Federal condena
Constantino e outros réus por
improbidade administrativa
“Quero deixar a comunidade canelense tranquila de que
os efeitos dessa decisão nada alteram a situação atual 
de governo, de meu mandato como prefeito e de projetos
e obras que já tracei para Canela”, disse o Prefeito

Foi publicada ontem (20), 
a sentença de um proces-
so em que o prefeito de 

Canela, Constantino Orsolin, 
figurava como réu, na 3ª Vara 
da Justiça Federal, em Caxias 
do Sul.

Este processo analisava se 
houve improbidade administra-
tiva e má gestão dos recursos 
públicos no episódio “Tornado”, 
que atingiu a cidade em julho 
de 2010, durante o primeiro 
mandato de Orsolin.

Em 147 páginas, a sentença 
foi dura, condenando Constan-
tino, Alcyr Stacke, secretário de 
Obras na época, e a empresa 
Monterry, que foi contratada 
para construção de casas e 
obras na cidade, após o desas-
tre natural.

A condenação é em pri-
meira instância, ou seja, cabe 
recurso, e obriga a devolução 
de R$ 5,3 milhões por parte 
dos condenados. Constantino, 
ainda, perde seus direitos polí-
ticos por cinco anos.

Em março deste ano, o pre-
feito comemorou a absolvição 
em outro processo em primeira 
instância, o criminal, que o acu-
sava de má administração de 
verbas para a reconstrução da 
cidade.    Veja mais sobre este 
processo clicando aqui.

•
Ontem, ao condenar Orso-

lin, o próprio Juiz Federal Fer-
nando Tonding Etges afirmou 
que  “é de conhecimento que 
ao longo da elaboração desta 
sentença foi proferida decisão 
final absolutória na ação penal 

movida pelo MPF contra alguns 
dos réus desta ação, envolven-
do os pontos objetos da lide” e 
que “aquela sentença foi objeto 
de recurso, que ainda não foi 
analisado pela Corte Recursal, e 
diferem na esfera penal e cível, 
estando os padrões probatórios 
da ação de improbidade num 
meio termo entre eles”.

Para o Juiz Federal, houve 
improbidade administrativa e 
dolo na contratação da empre-
sa Monterry e ele afirmou, na 
sentença que a empresa não 
tinha capacidade nem experti-
se para a realização das obras. 
“Não se tratava de um contrato 
singelo ou corriqueiro: cuida-
va-se sim de uma avença de R$ 
5.000.000,00, firmada mais 
de quatro meses após o evento 
climático”.

A condenação foi no âmbito 
da Ação Civil de Improbidade 
Administrativa Nº 5013833-
84.2011.4.04.7107/RS.

Você pode acessar a sen-
tença na íntegra clicando aqui.

A posição de Constantino
Em sua primeira entrevista 

coletiva este ano, Constanti-
no disse à imprensa que tinha 
consciência de que condena-
ções aconteceriam durante 
2020, mas que, quando acon-
tecessem, não iria se pronun-
ciar. “Vou deixar claro desde já, 
minha posição, vou recorrer”, 
disse o prefeito.

Porém, diante da sentença 
de ontem, Orsolin optou por 
emitir nota oficial, a qual repro-
duzimos na íntegra, a seguir:

“Em relação às notícias vei-
culadas e especialmente repli-
cadas em redes sociais a partir 
de contas particulares, vem, em 
respeito à comunidade cane-
lense, esclarecer que a decisão 
da Justiça Federal de Caxias do 
Sul, na data de ontem, refere-se 
ainda às questões do ‘tornado’; 
questões estas que, recentemen-
te, me proporcionaram relevante 
e expressiva vitória, em sede 
de absolvição, 
naquela mes-
ma unidade de 
Justiça, na esfera 
penal. Agora, por 
outro juiz, e em 
ação de outra 
natureza, enten-
deu que os mes-
mos fatos, sob a 
ótica da ação de 
improbidade, de-
veriam ter outro 
desfecho.

Estou man-
tendo contato 
com meus advo-
gados, os quais cuidam de meus 
interesses nesse caso e estão 
me representando. Eles já toma-
ram conhecimento da decisão 
e estão analisando os recursos 
cabíveis e que iremos utilizar na 
busca da reversão dessa deci-
são. Acreditamos que, de forma 
diferente da primeira decisão, a 
justiça aqui não foi observada, 
com o devido respeito ao Judi-
ciário, mas a verdade deve ser 
buscada a todo custo.

Quero deixar a comunidade 
canelense tranquila de que os 
efeitos dessa decisão nada alte-

ram a situação atual de governo, 
de meu mandato como prefeito 
e de projetos e obras que já tra-
cei para o município de Canela, 
e que são diariamente noticia-
dos na imprensa local – e  talvez 
não com tanta ênfase replicados 
pelos ‘plantonistas’ das redes 
sociais.

Não posso deixar de re-
gistrar, também, que qualquer 
decisão minha quanto ao meu 

futuro político, 
especialmente 
como eventual 
candidato a pre-
feito de minha 
querida cidade 
de Canela no 
próximo pleito, 
não passa pelos 
efeitos dessa 
decisão, pois ela 
é recorrível.

Continuarei, 
como sempre, 
a buscar provar 
minha plena e 
total inocência, 

pois nunca compactuei com 
agressões permeadas em torno 
de minha integridade e honesti-
dade. Certamente, na questão do 
tornado, ‘muita água ainda vai 
passar debaixo desta ponte’.

Agradeço aos que conti-
nuam a confiar em mim, no 
meu trabalho, na minha honra e 
honestidade. E a todos, saibam 
que a minha retribuição me leva 
a me empenhar e trabalhar cada 
vez mais por uma cidade melhor, 
mais justa, digna e pacificada.

Um forte abraço!”
Constantino Orsolin.
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“Qualquer decisão 
minha quanto ao 
meu futuro político, 
especialmente como 
eventual candidato 
a prefeito de minha 
querida cidade de 
Canela no próximo 
pleito, não passa 
pelos efeitos dessa 
decisão, pois ela é 
recorrível”.

https://portaldafolha.com.br/
https://portaldafolha.com.br/2020/02/28/constantino-e-absolvido-em-processo-crime-sobre-o-tornado-de-2010/
https://portaldafolha.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Senten�a-Improbidade-Tornado.pdf
https://portaldafolha.com.br/


OPINIÃO • Sexta-feira, 22 de maio de 2020 • www.portaldafolha.com.br06

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

Em qual mentira você prefere acreditar?
Existem três tipos de mentiras, dizia o primeiro-ministro britânico
Benjamin Disraeli: as mentiras, as mentiras deslavadas e a estatística. 

V ivemos em época de 
fake news, onde a po-
pulação é bombardeada 

de informações de todos os 
lados, geradas por institui-
ções, técnicos, médicos, parti-
dos políticos, meios de comu-
nicação.

Cada um deles com sua 
ótica sobre o assunto e dados, 
muitos dados, na mão.

Em época de Covid-19, 
isso se potencializa. Quer um 
exemplo? Estes são os dados 
do dia 20, ao nível nacional.

• 291.579 diagnosticados 
com COVID-19

• 156.037 em acompanha-
mento (53,5%)

• 116.683 recuperados* 
(40,0%)

• 18.859 óbitos (6,5%)
•
Poderia fazer uma man-

chete assim: Brasil está perto 
de alcançar os 300 mil casos de 
Covid-19!

Ou assim: 20 mil mortos no 
Brasil, são os números da Pan-
demia.

Mas poderia dizer também: 
Número de pacientes recupera-
dos do Covid-19 supera os 116 
mil no Brasil

Ou ainda: Nas últimas 24 
horas, 9.889 pessoas se recupe-
raram da Covid-19

•
Existem três tipos de men-

tiras, dizia o primeiro-ministro 
britânico Benjamin Disraeli: as 
mentiras, as mentiras deslava-
das e a estatística. O dito tem o 
mérito de alertar para um tipo 
de mentira que se esconde sob 
o manto do rigor científico.

Mas a classificação merece 
ser ampliada. A começar pela 
própria frase de Disraeli, que 
não é encontrada em nenhum 
de seus escritos e cuja primeira 
aparição aconteceu anos depois 
de sua morte em 1881.

Segundo o psicólogo e escri-
tor Daniel Levitin, uma forma de 
ludibrio comum é afirmar que 
quatro em cada cinco dentistas 
recomendam esta ou aquela 
pasta de dentes. A impressão é 

que a marca citada é bem su-
perior às demais. Na verdade, a 
pesquisa permite que os dentis-
tas recomendem mais de uma 
marca – e várias apresentam 
nível de recomendação similar.

Levitin narra que, após 
o ataque terrorista de 11 de 
setembro de 2001 nos Estados 
Unidos, aumentou o medo dos 
americanos de viajar de avião. 
O resultado foi que, nos meses 
seguintes, o número de aciden-
tes fatais nas estradas cresceu, 
porque mais gente viajou de 
carro – um meio de transporte 
menos seguro que o avião. Em 
linhas gerais, Levitin recomen-
da o uso da lógica, a busca de 
informações de boas fontes, a 
revisão de pares e o pensamen-
to crítico.

O duro é que essas atitudes 
são resultado de uma postura 
de vida, não um aplicativo que 
possa ser baixado no celular. 
Até porque, sem esse hábito 
do pensamento crítico, você 
sequer vai perceber que existe 
um problema.

Os números,
esses brincalhões
Senão vejamos: Canela fez, 

até quarta-feira, 110 testes 
para Covid-19, sendo que 67 
são pela rede particular. Ou 
seja, o poder público testou a 
enormidade de 43 pessoas, de 
uma população maior que 45 
mil pessoas.

Vão descobrir o que? Vão 
basear políticas públicas nes-
te número. Você confia nesta 
estatística?

Agora o Governo do Esta-
do: RS registra 161 óbitos por 
Covid-19!

Ou: No RS, são 3.736 re-
cuperados, 75,2% dos casos 
confirmados

É aquele velho ditado: 
torturem os números e eles 
confessam.

•
Veja bem, não estou dizen-

do que é uma gripezinha, mas 
também não estou dizendo que 
o apocalipse viral.

Mas, no fim, você escolhe 
no que quer acreditar.

360 Graus
Francisco Rocha

CLIQUE AQUI PARA LER TODAS AS COLUNAS DO FRANCISCO ROCHA

CLIQUE AQUI E SIGA O FRANCISCO NO INSTAGRAM!

https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
https://portaldafolha.com.br/
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Você já deve ter ouvido a 
música Paciência, do Lenine. 
Foi amplamente tocada durante 
o isolamento por Covid-19.

“Enquanto todo mundo
espera a cura do mal;
E a loucura finge que
isso tudo é normal;
Eu finjo ter paciência
O mundo vai girando
cada vez mais veloz …
A vida não para”!

E não para mesmo.
Aqui em Canela, há algum 

tempo estamos vendo os sin-
tomas do ano eleitoral. Agora, 
parece que já temos casos con-
firmados de politiquiti aguda. 

Vai piorar. Vai se espalhar 
na população.

Aqui no Brasil, politizamos 
doença, remédio, frases, politi-
zamos tudo.

Eu me nego acreditar que 
este possa ser o nosso novo 
normal, porque se for, preciso 
dizer que é muito chato.

E também não adianta dizer 
que existe pós-Covid.

360 Graus
Francisco Rocha

Condenação de Constantino I
Em sua nota oficial, o prefeito afirma que a condenação desta 

semana não vai atrapalhar uma possível candidatura à releição. E 
não vai mesmo, se quiser, Constantino será candidato.

Mas, e sempre tem um mas em tudo, já falam por aí que tal-
vez, bem pouquinho, com chance remota, ele não queira.

Condenação de Constantino II
Tenho medo de que, assim como no Brasil, as coisas se com-

pliquem e polarizem politicamente em Canela. Isso seria ruim 
pra todo mundo. Mas, com base nos acontecimentos das últimas 
semanas, é o que se apresenta no horizonte.

Denúncia do Lixo
O amigo Marcelo Savi pediu para avisar que na próxima se-

gunda (25), o secretário Jackson Muller estará na Câmara de 
Vereadores falando sobre a denúncia de supostas irregularidades 
na coleta de lixo.

Desenterraram o sapo
O amigo Marcelo Savi pediu para

avisar que na próxima segunda (25), o
secretário Jackson Muller estará na
Câmara de Vereadores falando sobre
a denúncia de supostas
irregularidades na coleta de lixo.

Coragem digital
O que estamos experimentando, com 

o distanciamento social para enfrentar a Covid-19, é a evolu-
ção de um modelo de trabalho que, provavelmente nos nossos 
planos, chegaria somente em alguns anos. Por quê? Porque não 
tínhamos “coragem digital”. O que aconteceu nos obrigou, da 
noite para o dia, a mudar a forma de trabalhar e de nos relacionar 
com colaboradores e clientes. E nós, temos que fazer mea-culpa, 
porque não era uma questão tecnológica, pois tudo está funcio-
nando. Era um problema do nosso medo de dar esse passo. É o 
medo da inovação e do que é incerto, que é também o álibi para 
não avançar.

A Folha está lançando uma série de produtos digitais, dentro 
da proposta de vanguarda que nossa editora sempre teve nesta 
área. Quer atingir mais clientes no digital? Vem pra Folha!

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

O tempo não para

https://pt-br.facebook.com/18anosciadoalarme/
https://portaldafolha.com.br/
http://www.licenciar.bio.br/
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Quer seu filho na coluna mais fofa da Folha de Canela?
Mande para nós pelo Whatsapp (54) 98429.7910!

Pirulito &
Chiclete 
Bethy Schons

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR TODAS AS COLUNAS PIRULITO & CHICLETE!

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Ensaio da Kemilly, 5 aninhos!
Giovana Schwindt Rodrigues

João Lucas de Souza

Matheus Ribeiro da Silva
Noah de Godoy Chaves

Vicente Cardoso

FotoS: REpRodução
Foto: CaNELa Foto E aRtE

https://portaldafolha.com.br/category/pirulito-chiclete/
https://portaldafolha.com.br/
https://www.giga.com.br/
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90 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

CLIQUE AQUI PARA LER  TODAS  AS COLUNAS STORIESCLIQUE AQUI E SIGA A RENATA NO INSTAGRAM!

Mamãe
Yasmine
Accorsi e papai 
Yann Rolim 
com a
pequena Chloe 
A. Rollim, 
comemorando 
seu primeiro 
aniversário.

Mesmo em tempos 
difíceis, o casal
Bruna Strack
Tomaszewski
e Maurício
Zanardi Dezordi
selaram o amor
em casamento civil 
neste mês de maio.

O dentista
Tiago Fialho,

da Clínica Fialho
em Gramado,

dispõe da
modernidade

em odontologia,
com aparelhos de

última geração.

Luisa Rodrigues conferiu de perto as 
promos especiais do Outlet Shoes que 
conta com uma imensa variedade de 

sapatos femininos e masculinos.

L’arrivée - Moda Décor e Café, em Porto Alegre, disponibiliza peças da grife
caxiense NOIR. A coleção foi desenvolvida por Regiane Ramos De Carli, com
pluralidade autoral de Sergio Lopes. Desde março ela apresenta a  marca NOIR,
com a coleção de estreia intitulada Oh, Mon Amour!, que ganhou pluralidade
autoral com o designer de moda e artista plástico caxiense Sergio Lopes e já
está disponível na L’arrivée – Moda, Décor e Café, comandada pela curadora
de moda Betina Sperb Albuquerque, no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre.

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/renata.willrich/
https://portaldafolha.com.br/category/stories/
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Fernanda Gallas arrasando em um ensaio desafiador e animal 3 meses desse gatinho, Lucas!

Alana Paganella em sua
espera pelo Francisco

Rafael chegando... Diego, Elisama e
Lavínia cheios de amores esperando.

Roselei, Jair e Eduardo. Família
reunida à espera da Laura

Casal gestante Cleuza Souza e Adriano Gebert a espera de Alice Ensaio cheio de charme e coragem de Andréia Oliveira
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Estação Campos de 
Canella tem nova 
operação a partir 
deste sábado (23)
Restaurante O Maquinista abre as
portas com opções à la carte para
almoço e jantar, petiscos e lanches.

11

Em meio à retomada gra-
dual das atividades, a Es-
tação Campos de Canella 

tem novidades.
A partir deste sábado, 23 

de maio, o complexo turísti-
co ganha mais uma opção de 
gastronomia: o restaurante O 
Maquinista.

Localizado bem em frente 
à Praça João Corrêa, no Largo 

Benito Urbani, o empreendi-
mento irá oferecer cardápio 
com opções de almoço e jantar, 
petiscos e lanches.

“Serão pratos à la carte 
como massas, risotos, filés e pei-
xes, e também teremos sempre 
um prato do dia, uma alterna-
tiva de almoço executivo. Além 
disso, uma boa carta de vinhos e 
chope”, conta Rafael Koops da 
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CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Rocha, empresário à frente de 
o Maquinista ao lado do sócio 
túlio Lampert.

Além do restaurante, nos 

próximos meses pelo menos 
mais quatro novas lojas estão 
previstas para serem inaugura-
das no complexo.

Castelli realizará série de lives com
professores e profissionais renomados

Definitivamente, a cozi-
nha é um lugar de grandes 
encontros, de momentos para 
expressar alegria, de mostrar 
personalidade, de amor. todas 
elas, exteriorizadas através do 
alimento.

Pensando nisso e, principal-
mente em época de isolamento 
social, onde para muitas pes-
soas é na cozinha que se busca 
seu conforto, a sua memória 
afetiva, que a Castelli, primei-

ra Escola de Chocolataria do 
país, localizada aqui em Canela, 
vai iniciar sua série de lives, a 
partir de bate-papos com seus 
professores e profissionais 
renomados do setor gastronô-
mico.

Seu principal objetivo é o 
de promover o alimento, a gas-
tronomia e o chocolate, tendo 
sempre como pano de fundo 
temas como a origem, a saúde, 
a sustentabilidade, a criativi-

dade, a inovação e a hospitali-
dade do alimento. Jumar Pe-
dreira é o primeiro profissional 
a participar dessa coletânea 
intitulada #conhecimentoque-
transforma.

Na conversa com a direto-
ra Silvana Castelli, na próxima 
quinta, 21, às 18 horas, o pro-
fissional traz seus 33 anos de 
experiência na indústria de Ali-
mentos nas áreas de Marketing, 
trade Marketing, Pesquisa e 

Desenvolvimento de Produtos 
e Serviços e inovação de mar-
cas e produtos para abordar as 
tendências e comportamentos 
quando o assunto é o hábito 
alimentar das famílias, em tem-
pos de pandemia e isolamento 
social.

A troca de ideias pode ser 
acompanhada ao vivo pelo ins-
tagram da instituição.
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https://www.estado.rs.gov.br/upload/arquivos//pesquisa-ufpel-fase2-20200428.pdf
https://www.facebook.com/espacoessence/
https://portaldafolha.com.br/
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Rede Laghetto
reabre seu quarto
hotel em Gramado
Trata-se do Laghetto Stilo Centro,
localizado a apenas 150m da Rua
Coberta, na Rua São Pedro

12

Nesta sexta-feira (23), a 
Rede Laghetto Hotéis 
reabre sua quarta uni-

dade em Gramado. Trata-se do 
Laghetto Stilo Centro, localiza-
do a apenas 150m da Rua Co-
berta, na Rua São Pedro. A re-
tomada de operações da Rede 
está acontecendo de forma 
gradual, atendendo minuciosa-
mente ao Decreto 103/2020 
da Prefeitura Municipal que 
permitiu, a partir de 8 de maio, 
o funcionamento na cidade 
de hotéis, parques temáticos 
e museus, com uma série de 
cuidados e orientações.

Com dez hotéis em Grama-
do, vale lembrar que nas sema-
nas anteriores retomaram ativi-
dades o Laghetto Stilo Borges 
( Rua Senador Salgado Filho, 
181), seguido do Laghetto Al-
legro Siena (Av. das Hortênsias, 
3000) e do Laghetto Vivace 

Viale (Av. das Hortênsias, 829).

Cabe destacar algumas 
das determinações que serão 
tomadas referentes ao funcio-
namento da hotelaria:

• Manter distância de, pelo 
menos, dois metros entre os 
hóspedes durante a realização 
do check-in e check-out, a fim 
de evitar a aglomeração de 
pessoas nos ambientes.

• Manter na entrada do 
estabelecimento álcool em gel 
70% para utilização dos hóspe-
des e colaboradores.

• Priorizar o atendimen-
to preferencial e especial a 
idosos, gestantes, deficientes 
físicos e doentes crônicos, ga-
rantindo fluxo ágil.

• Utilizar máscaras caseiras 
individuais nas áreas de circu-
lação e elevadores.

• O café da manhã poderá 
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ser servido no quarto ou no 
sistema a la carte no salão.

• É proibida a oferta do 
serviço de café da manhã no 
sistema de buffet nos estabe-
lecimentos comerciais do ramo 
da hotelaria.

• Deverão ser designados 
profissionais específicos para 
a retirada e lavagem de rou-
pas de cama, toalhas e roupas 
pessoais. Estes profissionais 
deverão utilizar Equipamentos 
de Proteção individual.

• Fica proibida a abertura e 
a utilização dos espaços cole-

tivos das áreas sociais, lazer e 
conveniência, como piscinas 
de qualquer natureza, jacuzzis 
e ofurôs, academias, saunas, 
brinquedotecas, sala de jo-
gos, salas de cinema ou home 
theater, sala de eventos e/ou 
reuniões, cyber zone e/ou salas 
de computadores, vídeos e jo-
gos eletrônicos, serviços de spa 
coletivos.

• adotar sistemas de esca-
lonamento e revezamento de 
turnos para os colaboradores, 
bem como alteração de jorna-
das de trabalho.

Senac Gramado – Live 
sobre liderança em 
momentos de crise 
acontece no dia 02

O senac Gramado promoverá no dia 02 de junho, às 20h, 
uma live que dará dicas de como manter a equipe engajada com 
alta performance. A live com o nome de Liderança: Desenvol-
vendo Times de Alta Performance ainda abordará os desafios 
da liderança em momentos de crise e trabalho remoto, tema 
que é de vital relevância no momento. Durante a live, o assunto 
ainda poderá ser debatido com quem tiver interesse em discutir 
o tema. O senac Gramado conta com a presença de todos.

https://pt-br.facebook.com/stopassolaodontologia/
https://portaldafolha.com.br/
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SOPAS E CREMES

AULA SÍNCRONA – AO VIVO COM O PROFESSOR
Aumente sua renda com pratos saborosos e de fácil 

execução. Curso em parceria com a Abrasel Hortênsias 
Inscrições até este domingo (24) em:
encurtador.com.br/aGIJ2 • CLIQUE AQUI!
Ministrante: Gilvan Bertinati – gastrólogo com atua-

ção em empreendimentos gastronômicos. É professor 
universitário, mestre em Nutrição e Alimentos.

Receitas que serão elaboradas:
• Sopa de ervilha.
• Creme de ervilhas com bacon.
• Sopa de feijão com vegetais e massa integral.
• Sopa Maní.

Investimento
Associados da Abrasel Hortênsias, acadêmicos e 

egressos da UCS: três parcelas de R$ 40,45; duas par-
celas de R$ 60,09 ou à vista por R$ 119,00. Público em 
geral: três parcelas de R$ 44,87; duas parcelas de R$ 
66,65 ou à vista por R$ 132,00.

CURSOS NA MODALIDADE EAD
Matricule-se em um dos nossos cursos de qualifi-

cação e aperfeiçoamento nesta época de isolamento 
social.

Atendimento ao Cliente 
Em paceria com a CDL Gramado 
27, 28 e 29 de maio
Ministrante: Dale Brant
Inscrições e mais informações em:
http://abre.ai/a8j3 • CLIQUE AQUI!

Recepção e Atendimento na Hotelaria 
1º, 2 e 3 de junho
Ministrante: Roberta Albuquerque
Inscrições e mais informações em:
http://abre.ai/a8j5 • CLIQUE AQUI!
Você também pode saber mais detalhes sobre esses 

dois cursos pelo telefone/WhatsApp: (54) 9 9909 2623 
ou pelo e-mail: mercado6@ucs.br.

Conheça mais cursos. Acesse o site da UCS.

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Canela: grupo de
amigos prepara e
distribui viandas para 
comunidade carente
Na semana passada, foram
300 viandas distribuídas, nesta
semana, a meta é mais 200.

Uma ação que vai para a 
sua quarta semana está 
distribuindo alimentos 

para quem precisa em Canela, e 
é uma refeição pronta. A inicia-
tiva partiu de alguns casais que 
se reuniam semanalmente para 
atividades de lazer e que decidi-
ram ocupar seu tempo em uma 
ação social efetiva.

Com alguns alimentos em 
mão, partiram para a cozinha 
prepararam viandas com uma re-
feição, após pegaram a estrada e 
foram até famílias carentes fazer 
a distribuição.

Na semana passada, foram 
300 viandas distribuídas, nesta 
semana, a meta é mais 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.

“Agradecemos a todos que es-
tão depositando tanta confiança 
na nossa ação, seguimos com o 
compromisso de permanecermos 
fortes na ajuda à nossa comu-
nidade, que está sofrendo ainda 
mais nesse momento de pande-
mia. Com carinho e união, pode-
mos transformar vidas”, disse um 
dos voluntários.

O grupo realiza a entrega 
das viandas nas noites de sex-
ta-feira. Quem quiser colaborar 
com doação de alimentos que 
serão utilizados para prepa-
ro das refeições pode entram 
em contato pelos fones (54) 
98133-1088, com Neka, (54) 
99631-5066, com Tânia, e (54) 
99681-4414, com Luciana.
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https://portaldafolha.com.br/
https://www.ucs.br/site
encurtador.com.br/aGIJ2
http://abre.ai/a8j3
http://abre.ai/a8j3
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Representantes do Alpes 
Verdes levam reivindicações 
à Administração Municipal 
Os representantes da AMAVERDES destacaram que 
estão se organizando para implantar um de sistema 
de videomonitoramento 100% privado no bairro.
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Na manhã desta terça-
feira (19), o vice-pre-
feito de Canela Gil-

berto Cezar e o secretário 
de Obras, Luiz Cláudio da 
Silva, participaram de uma 
reunião no Paço Municipal, 
onde receberam represen-
tantes da Associação dos 
Moradores do Bairro Alpes 
Verdes (AMAVERDES). 

Estiveram presentes no 
encontro o presidente da 
entidade, Paulo Celli, o vice
-presidente Gerson Nique, 
que estavam acompanha-
dos pelos secretários Fabia-
no, Leonardo e Marcelo. 

Na ocasião, os morado-
res do Alpes Verdes apre-
sentaram algumas reivin-
dicações à Administração 
Municipal como a possi-
bilidade de doação de um 
terreno para ser utilizado 
como sede da associação, 
que serviria também para 
abrigar uma caixa d’água 
comunitária para atender o 
bairro. “As faltas de água são 
constantes”, revela o presi-
dente Paulo Celli.

Os representantes da 
AMAVERDES também des-
tacaram que estão se orga-
nizando para implantar um 
de sistema de videomonito-
ramento 100% privado no 
bairro, inclusive com espe-
lhamento junto aos órgãos 
de segurança.

O vice-prefeito Gilber-
to Cezar colocou o Poder 
Executivo à disposição para 
auxiliar nas demandas do 
bairro e comentou sobre a 
possibilidade de construção 
de um belvedere em um 
dos mirantes do Alpes Ver-
des, criando mais um atrati-
vo turístico na cidade. 

“Nosso governo tem bus-
cado ouvir as demandas da 
população desde o início. 

Tenham certeza que esta-
mos atentos as suas necessi-
dades e somos solidários as 
ações da AMAVERDES. 

A cidade só tende a me-
lhorar quando existe par-
ceria entre o poder público 
e comunidade em ações de 
cidadania”, frisa o vice-pre-
feito Gilberto Cezar. 

LÂMPADAS DE LED, 
PATROLAMENTOS E 
REDE DE DRENAGEM 
O secretário de Obras 

Luiz Cláudio da Silva ressal-
ta que a Prefeitura execu-
tou um levantamento para 
implantação de uma rede 
de drenagem urbana que 
contemplará todo o bairro, 
que possui 415 matrículas 
de imóveis.

“Agora temos que bus-
car recursos para realizar a 
obra”, comenta Luiz Cláudio, 
lembrando que todas as 
ruas do Alpes Verdes rece-
beram recentemente nova 
iluminação pública com 
lâmpadas de LED.

“Também realizamos 
patrolamentos constantes 
e já instalamos várias redes 
de drenagens em pontos 
mais críticos. Mas sabemos 
que a necessidade de in-
fraestrutura no bairro ainda 
é grande e vamos continuar 
trabalhando para oferecer 
mais qualidade de vida 
dos moradores”, frisa Luiz 
Cláudio.
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https://play.google.com/store/apps/details%253Fid%253Dbr.com.paodejuda.app%2526hl%253Dpt_BR
https://portaldafolha.com.br/
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TJRS autoriza funcionamento do AirBNB em Gramado
De acordo com o procurador geral do município de Gramado, João Gilberto 
Barcellos, a prefeitura vai contestar a decisão, encaminhando resposta ao TJ. 
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O Tribunal de Justiça (TJ) 
do Estado acatou recur-
so da plataforma de alu-

guel de imóveis AirBNB e der-
rubou a liminar que impedia o 
serviço de atuar em Gramado. 
A decisão saiu na última sexta-
feira (15). A empresa estava 
proibida de ofertar reservas 
no município desde o dia 5 de 
maio, após a prefeitura entrar 
com uma ação na Justiça. O 
argumento é de que não havia 
como fiscalizar esse tipo de 
atividade para garantir o cum-
primento de todas as normas 
de combate ao coronavírus.

Em nota, o AirBNB afirma 
ter lançado em todo o mun-
do o Programa Avançado de 

Limpeza, que consiste em um 
protocolo padronizado de 
higienização para o compar-
tilhamento de acomodações. 
Segundo a empresa, o objetivo 
é apoiar anfitriões e hóspedes 
para o futuro das viagens, com 
foco na saúde e no bem-es-
tar. Além disso, a plataforma 
afirma que o programa foi 
desenvolvido com orientação 
de autoridades sanitárias e em 
parceria com especialistas em 
hospitalidade e higiene médi-
ca.

Entre as regras do protoco-
lo, está a utilização de produ-
tos de limpeza certificados por 
autoridades sanitárias, além de 
um prazo de 24h entre os hós-

pedes que encerram e iniciam 
as estadias. O proprietário que 
não conseguir cumprir as nor-
mas, pode adotar o intervalo 
de 72h entre as hospedagens. 
A empresa afirma que o prazo 
é praticado em vários países 
e conta com a aprovação de 
especialistas.

A nota encerra dizendo 
que, dessa forma, a programa 
"está alinhado com os objetivos 
da prefeitura e contará com 
todo o suporte técnico do Air-
bnb para os anfitriões de Gra-
mado, assim como nas demais 
cidades brasileiras".

De acordo com o procura-
dor geral do município de Gra-
mado, João Gilberto Barcellos, 

porém, a prefeitura vai con-
testar a decisão, inicialmente 
encaminhando resposta ao TJ. 
Caso não seja acatado, a in-
tenção é partir para instâncias 
superiores. O município soube 
da derrubada da liminar no 
sábado (16) e deve analisar as 
medidas que serão tomadas.

“A atividade em si é legal. O 
que discutimos é, nesse perío-
do, a necessidade de controlar 
o ingresso de pessoas. Não se 
sabe quem vem e de onde vem”, 
explica o procurador.

A ATSG – Associação de 
Aluguéis por Temporada na 
Serra Gaúcha negocia com as 
prefeituras da Região a reto-
mada das atividades.

https://pt-br.facebook.com/pages/category/Hardware-Store/Madeireira-Parisotto-135694350315038/
https://portaldafolha.com.br/
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Canela - Barbeiros farão corte
solidário para arrecadar alimentos
Uma ação social organizada para arrecadação de alimentos será realizada
por um grupo de barbeiros de Canela, chamada de Barbeiros Solidários. 

No próximo domingo 
(24), cada barbeiro vai 
realizar 10 cortes, como 

pagamento, o cliente deverá 
doar três quilos de alimentos 
não perecíveis, que, poste-
riormente, serão entregues à 
Assistência Social de Canela, a 
qual deverá destinar às famílias 
carentes.

O evento acontecerá na 
Barbearia Don Diego, na Av. 
Cônego João Marchesi, 365, no 
bairro Canelinha, com horários 
agendados entre 9h e 17h, 
onde estarão reunidos todos os 
profissionais.

Para participar da ação, 
basta procurar uma das 12 bar-
bearias participantes e agendar 
o seu horário, deixando sua 
doação ou levando no dia e 

hora marcados.

Confira as barbearias
participantes
• Dom Diego – Diego de 

Paula
• Divino Bigode – Natanael 

Ribeiro
• Garagem 87 – Rogerinho e 

Jonas Sormani
• Bárbaros Caetano – Cae-

tano
• Brooklin – Greice e Bruno 

Gonçalves
• Barbearia Moura – Fernan-

do Moura
• Negão Barbearia Moura – 

Anderson Silva
• Natan Barber
• ViniMaciel
• The Gold Barber – Guilher-

me Alves

Quem não for cortar o cabe-
lo mas também, quiser contri-
buir pode deixar a sua doação.

O vereador Marcelo Savi 

e Lucas Machado, da Wilma 
Confecções, que dou camisetas 
e máscaras pro evento, apoiam 
a ação.

Na reunião de preparação do evento, o secretário de
Assistência Social, Osmar Bonetto, Diego de Paula,
Natanael do Divino, Jonas do Garagem 87, Vini Maciel
do São Lucas, Fernando Moura e o vereador Marcelo Savi
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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.

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Canela terá Cinema Drive-In no  Vale 
dos Dinossauros

Alguns anos atrás, os 
“Autocines” ou “Cine-
mas Drive-In” eram uma 

maneira comum de assistir a 
filmes. Você podia sair direto 
da sua casa acompanhado por 
toda a sua família para assistir a 
um filme desde a segurança do 
seu carro.

Atualmente, existem pou-
cos países que possuem esse 
tipo de cinema ativo e, embora 
na década de 1980 esse cine-
ma estivesse em declínio de 
popularidade, hoje eles estão 
retornando com grande força 
graças à pandemia de corona-
vírus.

Como é um cinema-evento 
onde você se mantém dentro 
da segurança do seu carro, você 
evita se expor a outras pessoas 
e a focos de contágio. Desfruta 
de uma experiência totalmente 
diferenciada sem quebrar as 

barreiras de distanciamento.
A ideia do evento em si, é 

criar uma boa opção para se 
divertir a uma distância respon-
sável.

A operação:
A estrutura conta com a 

capacidade máxima para 50 
veículos, banheiros quími-
cos, estrutura de alimentação 
e bebidas (distribuição sem 
produção local, funcionários 
para assistência de manobras 
e segurança interna, vias de 
entrada e saída independentes, 
telão de led, som ambiente e 
disponibilização de Álcool em 
gel.

Funcionamento:
Todos convidados deverão 

comparecer de carro, no lo-
cal serão recepcionados pela 
equipe, recebendo um folheto 

explicativo e logo após serão 
direcionados a vagas que serão 
preenchidas por ordem de 
chegada.

Todos os tripulantes são 
orientados a não deixar o veí-
culo. A saída só é aconselhada 
quando haver a necessidade 
de ir aos banheiros, o uso de 
máscara é obrigatório.

Toda a equipe envolvida 
será treinada e utilizará os EPI’s 

necessários.

A permanência:
Permitida pelo período de 

até 3 horas contado a partir 
do início do evento, restrito a 
permanência dentro do carro. A 
saída será orientada por fun-
cionários. A finalidade é brindar 
mais uma opção de lazer dife-
renciada e com segurança para 
o público da região.
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- 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.

https://serraelar.com.br/imoveis
https://portaldafolha.com.br/
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
DE DÍVIDA ATIVA 03/2020

O MUNICÍPIO DE CANELA/RS, instituição de direito pú-
blico interno, com sede nesta cidade, sito à Rua Dona 
Carlinda, nº 455, prédio da Prefeitura Municipal, inscrito 
no CNPJ sob nº 88.585.518/0001-85, NOTIFICA os con-
tribuintes que não foram localizados nos endereços ca-
dastrados nesta municipalidade, de que eles, a contar da 
data da publicação do presente EDITAL, dispõem de 10 
(dez) dias para quitar, parcelar ou impugnar administrati-
vamente os créditos inscritos em Dívida Ativa, conforme 
legislação vigente.

Após o prazo fixado acima, o MUNICÍPIO DE CANELA 
promoverá o protesto e/ou a Execução Fiscal do débito.

A relação dos contribuintes que se encontram nessa situa-
ção está disponível na Secretaria Municipal da Fazenda e 
Desenvolvimento Econômico.

Canela/RS, 22 de Maio de 2020.
 

Gilberto da Conceição Cezar
Prefeito Municipal em Exercício

Álvaro Ricardo Grulke
Secretário Municipal da Fazenda e

Desenvolvimento Econômico

Ofício SMGPG/DLC n.º 113/2020

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições le-
gais, informa a publicação dos seguintes editais:
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 19 2020 -  Registro de 
preços para aquisição de gêneros alimentícios para a ali-
mentação escolar da rede municipal e demais secretarias, 
à serem adquiridos de forma fracionada pelo período de 
um ano.
Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, 
informações poderão ser obtidas no Departamento de Li-
citações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/
RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou atra-
vés do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@
canela.rs.gov.br.

Canela, 20 de maio de 2020.
Constantino Orsolin • Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 03/2020

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do 
Sul, República Federativa do Brasil, no uso de suas atribui-
ções legais em conformidade com o disposto o art. 36, §5º 
da Lei Complementar 141 de 13 de janeiro de 2012, torna 
público a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 28 de 
maio de 2020, com início às 16 horas e 30 minutos, no Ple-
nário Cyro Soares Sander, a apresentação do RELATÓRIO 
DE GESTÃO EM SAÚDE – 1º QUADRIMESTRE DE 2020.

1. LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Plenário Cyro So-
ares Sander, da Câmara Municipal de Vereadores, Rua 
Dona Carlinda, 485, Canela, RS.

2. DATA E HORÁRIO: Início às 16 horas e 30 minutos do 
dia 28 de maio de 2020.

3. OBSERVAÇÃO: De acordo com a Resolução de Mesa 
da Câmara Municipal de Vereadores de Canela n°. 02/2020 
e suas alterações, a realização da audiência presencial 
ocorrerá sem público, através de videoconferência com 
os Vereadores de Canela e os membros do Conselho Mu-
nicipal de Saúde, sendo que o material apresentado será 
disponibilizado nos meios de comunicação da Câmara de 
Vereadores e da Prefeitura Municipal de Canela no dia 26 
de maio de 2020 para apreciação da comunidade até en-
cerramento da apresentação.
Atendendo a princípios da Administração Pública, consa-
grados em textos legais, fazemos chamamento público 
para assistir a audiência.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
20 DE MAIO DE 2020.

Constantino Orsolin • Prefeito Municipal

Licença de Operação de Regularização
SILVANA GEIS • 08.160.597/0001-43

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente de Gramado a Licença de Operação 
de Regularização, para a atividade de Fabricação de 
móveis sem tratamento de superfície e com pintura, lo-
calizado na Avenida Primeiro de Maio, n°3140, Várzea 
Grande, Gramado/RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

(54) 3282.6625

ANUNCIE SUA PUBLICIDADE
LEGAL NA FOLHA DE CANELA!
MANDE UMA MENSAGEM PARA
O WHATSAPP 54 98429.7910.

https://portaldafolha.com.br/
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Caravaggio – Parque
estará fechado, mas 
devotos poderão 
acompanhar live
Os portões do Santuário estarão
fechados nos dias 24 e 26.

19

Os organizadores da 60ª 
Romaria e Festa em Hon-
ra a Nossa Senhora de 

Caravaggio promoverão, na pró-
xima sexta-feira (22), às 19h30, 
uma live, diretamente da cripta 
do novo templo que está sendo 
construído no Santuário.

A iniciativa será transmiti-
da pela fanpage do facebook 
do Santuário e contará com 
cânticos religiosos e orações 
para homenagear a Mãe de 
Caravaggio. A live também terá 
cunho social, já que arrecadará 
doações para a Cáritas Paro-
quial (pastoral da caridade).

No próximo domingo, não 
haverá a tradicional Missa no 
Santuário, sendo que o mesmo 
estará fechado. Com exceção 
do dia 24, o Santuário conta 

com Missa aos domingos, às 
9h30, sendo que é exigido o 
uso de máscaras e o distancia-
mento de dois metros entre 
as pessoas. Enquanto durar a 
pandemia, o Santuário está 
aberto diariamente das 8h às 
18h, sendo que aos domingos 
é fechado após a celebração da 
Missa.

Na terça-feira (26), quando 
a Igreja Católica rende homena-
gens a Nossa Senhora de Ca-
ravaggio, o reitor do Santuário 
Padre Victor Farias estará cele-
brando Missa, às 19h, somente 
com a presença da equipe de 
liturgia.

Padre Victor convida todos 
os devotos da Mãe de Cara-
vaggio para acompanharem a 
Missa que será transmitida pela 
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fanpage do facebook do San-
tuário.

Dia 26 de maio, bem como 
no domingo, 24, por orientação 
das autoridades, em função da 
pandemia do coronavírus, o 
Santuário estará fechado, para 
evitar aglomeração de pessoas 
no local.

A Romaria e Festa em Honra 
a Nossa Senhora de Caravaggio 
foi transferida para as seguin-
tes datas: 5 e 6 de setembro, 
Romaria Motorizada e de Moto-
ciclistas e a grande Romaria a 
Pé, respectivamente.

Dia 24 de outubro, ocorre-
rá a Romaria Jovem e Jornada 
Diocesana da Juventude.

As datas foram amplamente 
pensadas para que tivessem 
um significado ainda maior.

Em setembro, no dia 8, é 
comemorada a natividade de 
Nossa Senhora e, 24 de outu-
bro, é o dia nacional da juven-
tude. Nestes dias o Santuário 
estará aberto, terá Missa Cam-
pal nas chegadas das romarias, 
gastronomia farta e progra-
mação festiva que ainda está 
sendo organizada.

Campanha solidária
recebe doações para
o Oásis Santa Ângela
Grupos de Canela estão juntos para arrecadar 
materiais de limpeza e higiene pessoal.

A D'arte Espaço Multicultu-
ral, a Academia de Arte e Cultu-
ra, o grupo de Danças Juvenil 
tapejaras e o grupo Escoteiros 
Abaeté uniram forças para 
ajudar o oásis Santa Ângela, em 
Canela. 

As entidades estão arre-
cadando materiais de limpeza 
e higiene pessoal para doar 
à casa de idosos. As doações 
podem ser feitas nos pontos de 
coleta espalhados pela cidade.

Para aqueles que não con-
seguem ir até um dos locais, há 
um serviço de coleta domiciliar 
pelo telefone (54) 98153.0587.

Contando com a colabora-
ção e apoio de toda a comuni-
dade para ajudar as vovós do 
oásis Santa Ângela que fazem 
parte do grupo de risco. 

Pontos de coleta:
• Mercado Compre Bem
• Mercado da Vizinhança
• D'Canela Mercado e Açougue
• D'casa mercado e açougue
• Mercado Bom Preço
• Mercado Batista
• Mercado e Açougue Vila Maggi
• Gallas
• Samanta Cabeleireira
• Mercado Facchin

Gramado oferece
tratamento através
da ozonioterapia

A Prefeitura de gramado 
está credenciando a empresa 
Mobiclin – Clínica Médica para 
a oferta de ozonioterapia atra-
vés do Sistema Único de Saú-
de. o contrato de prestação de 
serviço foi assinado na manhã 
desta terça-feira (19), pelo 
prefeito Fedoca Bertolucci.

Estava presente o fisio-
terapeuta/osteopata Rodrigo 
Simonetto, que representou a 
empresa credenciada. “A busca 
da saúde deve ser permanente. 
Precisamos acompanhar os 
progressos da ciência médica, 
oferecendo nossos melhores 
produtos e serviços aos neces-
sitados. E é isso que estamos 
fazendo”, afirmou o prefeito. 

Segundo Rodrigo, a ozonio-
terapia, “é um método com 
baixo custo e elevado grau de 
eficácia, concorrendo, inclusive, 
para reduzir os gastos do Siste-
ma Único de Saúde (SUS). Esti-
ma-se redução do custo em até 
90% no tratamento de feridas 
crônicas, por exemplo. A terapia 
com ozônio é de baixo custo, 
pois além do equipamento, o 
principal insumo consumido é 
o oxigênio medicinal”.

https://portaldafolha.com.br/
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CTG Querência tem 
nova patronagem

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Patrão: Jeferson Elias Trein Lodéa
Vice-patrão: Dirceu Silva de Oliveira
Capataz Campeiro: Germy Silva de 
Oliveira
Tesoureiro: Luiz Alexandre Boff
Secretária: Gabriela Hofmann
Departamento Cultural: Cíntia Juliana 
Schonhorst Cavallin
Departamento de sócios: Gilsa Karina 
Dias Kerschner
Departamento artístico: Rafael Silva 
Cardoso
Departamento de patrimônio: Luiz 
Cavalli Kerschner
Departamento jurídico: Roger Martins
Departamento financeiro e compras: 
Jorge Antônio Boff
Departamento de orçamentos e even-
tos: Ítalo Rodrigo dos Reis Veeck

Departamento de manutenção: Ale-
xandre Cavallin
Departamento de cavalgada: Jaime 
Francisco Gonçalves Lahm
Departamento de esportes campeiros: 
Raul Raubber
Departamento social:
Mábia Nunes Lodéa,  Rosângela Te-
resinha Camillo de Oliveira, Joceli 
Adriana Foss, Marilete Noel Cavallin, 
Venorica Pontes de Oliveira, Ivonete 
Barreto, Gilsa Karina Dias Kerschner, 
Cintia Juliana Schonrhorst Cavallin, 
Gabriela Hofmann, Catia Daniele das 
Neves Martins, Suzana Beatriz da Silva 
Boff, Caroline Wasen Cardoso, Veri-
diana da Silva Trein, Sandra Mara da 
Silva Goebel, Emilia Jaques Rauber, 
Eliana Fogaça Nunes, Marilene Ca-

vallin Bassanesi e Cristina de Oliveira 
Lodéa.

Conselho de Vaqueanos:
Emílio Libardi Fogaça,  Marcelo Wa-
sem Veeck,  Cláudio Leonardo Lodéa,  
Paulo Celir Rachel de Jesus, Júlio 
Cezar Lopes dos Reis, Abrelino José 
da Silva Pereira, Cristiano Marcelo 
Machado, José Valdecir de Abreu,  
José Fernando Santos,  Luiz Renato 
Voges Boeira,  Alvonir Pastorio, Paulo 
Rogério Gehrke,  José Moacir da Silva 
Cardoso, Jair Bassanesi,  Bruno Jaques 
Rauber, Ivan Vanderlei Biazus dos 
Reis,  Jucelei Luiz da Silva Reck,  José 
Everaldo da Silva, Diego da Rocha 
Santos,  Waldemir de Abreu e Antônio 
Silva de Oliveira

Veja como ficou a patronagem 2020/2022:

Patrão e vice, eleitos na quarta, Jéferson e Dirceu

O CTG Querência de Ca-
nela tem nova patrona-
gem desde quarta (20), 

quando, à noite a chapa 1, foi 
eleita por unanimidade, em as-
sembleia ordinária, cumprindo 
todas as regras de distancia-
mento e orientações da OMS, 
com a presença de 35 sócios 
votantes.

Segundo Jéferson Lodéa, 
novo patrão, “o maior projeto é 
recuperar e ampliar o quadro de 
associados, para com isso resga-
tar a imagem da entidade pe-
rante os sócios, tradicionalistas 
e a toda comunidade canelense. 

Infelizmente temos a missão de 
desmanchar a sede Social do 
centro, devido a venda do local, 
mas acredito que não podemos 
ver isso com tristeza e talvez sim 
como um grande recomeço”.

Outra meta a ser cumprida 
é a revitalização do parque 
de eventos do Saiqui, com o 
apoio do poder público, para 
que este espaço possa ser 
usufruído pela comunidade 
canelense, pelas escolas, pelos 
turistas e principalmente pelos 
associados, onde possam ir aos 
finais de semana fazer o seu 
tradicional churrasco com a 

família.
“Vamos trabalhar no for-

talecimento e crescimento dos 

departamentos campeiro, artís-
tico, social e cultural”, comple-
mentou Lodéa.

https://www.facebook.com/allorasorvetes/
https://portaldafolha.com.br/
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Voluntários recolhem 500kg de lixo nos Blang
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Conforme alertado pela 
reportagem da Folha em 
diversas matérias feitas 

sobre a estiagem, o baixo nível 
das barragens da Região, espe-
cialmente nos Blang, expõe o 
lixo deixado por quem utiliza 
os locais. Vale o registro, que 
estas barragens não são cam-

ping, balneário, nem área de 
pesca, são reservas ambientas, 
algumas vezes utilizadas para 
acampamento e pesca e muito 
lixo acaba ficando para trás.

Cientes da importância das 
barragens, como reservatórios 
de água e área de preservação, 
um grupo liderado pelo movi-

mento Gramado Viva – Multi-
plicando cidadania, esteve na 
barragem dos Blang, no último 
domingo, recolhendo o lixo 
que aflorou com a seca.

segundo Jair portulan, um 
dos líderes do movimento, o 
objetivo foi propagar a ideia 
de uso racional da água e de 

cuidado com nossos manan-
ciais.

Foram recolhidos cerca 
de 450 quilos de plásticos e 
borrachas e mais cerca de 50 
quilos de vidros.

Nove voluntários, de Cane-
la e Gramado, participaram da 
ação.

https://portaldafolha.com.br/
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Linha São João
recebe pavimentação 
asfáltica, instalação 
de lâmpadas de LED
e rede trifásica

A manhã desta quarta-
feira (20) foi sendo de 
trabalhos intensos para 

equipes da Secretaria de Obras 
e empresas terceirizadas, que 
estão realizando um grande 
mutirão na Linha São João. 

Está sendo finalizada mais 
uma etapa da pavimentação as-
fáltica da Rota Panorâmica, do 
trecho de cerca de 3Km que vai 
da Rodovia Arnaldo Opptiz até 
o Alambique e Parque Ecoló-
gico Flor do Vale. A iluminação 
pública do trecho também está 
sendo renovada, com a subs-
tituição das antigas lâmpadas 

de sódio por novas luminárias 
a LED. 

Outro investimento em 
andamento é a implantação 
da rede de energia elétrica 
trifásica, que beneficiará es-
tabelecimentos comerciais, 
empreendimentos turísticos e 
propriedades rurais. “São obras 
fundamentais para o desenvol-
vimento turístico e rural desta 
região. O asfalto facilitará o 
escoamento da produção dos 
nossos agricultores, enquanto 
que a rede trifásica possibilitará 
o acesso a novas tecnologias. 
Já a iluminação a LED significa 
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mais segurança”, avalia o secre-
tário de Obras, Luiz Cláudio da 
Silva. 

O prefeito Constantino 
Orsolin ressalta que o foco do 
governo neste momento de 
pandemia é a saúde, lembran-
do que obras como a da Rota 

Panorâmica estão sendo exe-
cutadas com recursos federais, 
que não podem ser aplicados 
em outras áreas. “Por isso 
estamos dando seguimento em 
várias obras em nosso municí-
pio”, explica o chefe do poder 
Executivo. 

Canela paga 40% do 13º salário
dos servidores no dia 28 de maio
Já o salário referente a maio será depositado no próximo dia 29

Canela possui uma Lei municipal que 
obriga a Prefeitura a pagar 40% do 13º 
salário dos servidores municipais no mês 
de maio. mesmo em um período de pan-
demia e crise financeira mundial, a Admi-
nistração municipal, sob o comando do 
prefeito Constantino Orsolin, está com o 
fluxo de caixa organizado e honrará com 
este compromisso. O pagamento do 13º 
dos servidores ocorrerá no dia 28 de maio 
quando será injetado um valor de cerca de 
R$ 2 milhões na economia do município. “É 
um recurso considerável que vai movimentar 
a nossa economia neste momento delicado”, 
avalia o prefeito Constantino Orsolin.

Já o salário referente a maio está pro-
gramado para ser depositado no dia se-
guinte, sexta-feira (29), representando mais 
uma injeção de aproximadamente R$ 6 
milhões na economia local. “Isso demons-
tra que a situação financeira da Prefeitura 
de Canela está controlada até o presente 
momento. Esta medida é possível graças a 
redução de gastos de aproximadamente um 
milhão de reais no mês de abril de 2020. 
Mas para o futuro teremos que buscar outras 

alternativas para honrarmos com todos os 
compromissos da administração”, pondera 
o prefeito Constantino Orsolin. “Diante de 
tanto desemprego, diante de tantos salários 
atrasados na iniciativa privada, acho que 
é um motivo de grande alegria o servidor 
público receber em dia. Seria bom que cada 
servidor reservasse um pouco desses recur-
sos, pois poderão precisar logo ali adiante”, 
finaliza o chefe do Executivo.

FOtO: DiVuLgAçãO

UTI do Hospital
São Miguel recebe 
equipamentos

O Hospital Arcanjo São miguel rece-
beu na manhã desta terça-feira, dia 19, 
dois novos equipamentos para a uti: uma 
máquina para hemodiálise e outra de 
sistema de osmose reversa portátil, com 
custo total de R$ 110 mil reais. Os recur-
sos usados nesta compra são públicos, 
oriundos de emenda impositiva do verea-
dor ubiratã Oliveira e que foi cumprida 
pela Prefeitura que efetuou a compra atra-
vés de licitação.

A entrega teve a presença do prefeito 
Fedoca Bertolucci, do diretor do hospital, 
márcio Slaviero, do diretor médico, márcio 
müller, da médica nefrologista, Cláudia 
Castilho, do médico intensivista, Fernando 
Zanon, e do vereador Luia Barbacovi.

O prefeito Fedoca Bertolucci destacou 
a importância de investimentos públicos 
na saúde do município. “O Hospital São 
Miguel sempre tem recebido a nossa aten-
ção”, afirmou Fedoca, referindo-se aos re-
cursos que a administração municipal tem 
feito, inclusive atendendo a indicação fei-
ta pelos vereadores através de emendas 
parlamentares. Os equipamentos serão 
usados para atender pacientes internados 
na uti, não para doentes crônicos.

https://portaldafolha.com.br/
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Todas as cidades
da Região das
Hortênsias
confirmaram
casos de Covid-19
Porém, nenhuma delas apresenta
pacientes em estado grave ou
internados decorrente de coronavírus

Canela com 7 casos, São 
Francisco de Paula com 
dois casos, Nova Petró-

polis com um caso e Gramado 
com 8. São 18 pessoas com 
diagnóstico confirmado de 
Covid-19 na Região das Hortên-
sias.

A boa notícia é o número de 
recuperados, um destes é de 
Nova Petrópolis. A má notícia 
para o Jardim da Serra Gaúcha 
é o baixo número de testes, 
apenas 25.

Gramado já realizou 161 

exames e tem seis pacientes 
recuperados.

Em São Francisco de Paula, 
os dois casos confirmados se-
guem em isolamento domiciliar.

O último boletim divulgado 
em Canela foi na quarta (20), 
pois em feriados e final de 
semana o mesmo não é publi-
cado.

Acompanhe as informa-
ções sobre o enfrentamento da 
pandemia do novo coronavírus 
na Região, em tempo real, no 
www.portaldafolha.com.br.

Boletim de Canela referente ao dia 20

Leitor cria gráfico com dados de Canela
O leitor do Portal da Folha, engenheiro 

Carlos Canani, tem se atentado na divulga-
ção sobre a Covid-19 em Canela, e, de posse 
dos Boletins Informativos emitidos pela 
Prefeitura de Canela, criou um gráfico mos-

trando como a doença tem sido registrada 
no Município.

Canani contatou nossa redação, envian-
do o gráfico, para que fosse compartilhado 
com os demais leitores. A imagem abaixo 

mostra a situação do enfrentamento da 
pandemia com os números até o boletim n.º 
44, divulgado pela Prefeitura dia 20, e inclui 
casos suspeitos e confirmados, pacientes em 
isolamento e altas de isolamento.

Chama a atenção o número de 1001 pessoas
monitoradas, entre isolados e os que já saíram
do isolamento (em Laranja A+B)
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Boletim de Nova Petrópolis e de
Gramado referente a ontem (21)

https://portaldafolha.com.br/
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A Polícia Civil de 
Canela realiza-
va a segunda 

prisão relacionada ao 
caso Rambinho, pouco 
depois das 20h deste 
domingo (17), na Rua 
Nossa Senhora Media-
neira, na Vila Maggi.

Os policiais frustra-
ram a tentativa de fuga 
de V. K., mandante do 
crime, que vitimou Luiz 
Henrique Valim dos 
Santos Junior, o Rambi-
nho, 37 anos, no iní-
cio da noite da última 
quarta (13), quando foi 
alvejado com um tiro 
no peito, após sair de 
seu carro, em uma via 
pouco movimentada, no 
Distrito Industrial.

Rambinho faleceu 
minutos depois, no Hos-
pital de Canela, quando 
recebia atendimento. 

Segundo amigo de 
Rambinho, ele teria 
sido atraído para o local 
do crime por ligações 

telefônicas, que pediam 
orçamento para uma 
poda de árvore, uma vez 
que a vítima trabalha 
com caminhões munck 
e de cestos hidráulicos.

Na tarde de domin-
go (17), a equipe poli-
cial já havia prendido 
um suspeito, apontado 
pela Polícia Civil como 
o executor do homicí-
dio. Ele foi preso na Vila 
Boeira, enquanto toma-
va banho.

•
O veículo utilizado 

pelo criminoso, um GM 
Astra, foi encontrado 
inteiramente queima-
do após o homicídio, 
na localidade do Passo 
do Inferno, interior do 
Município de Caxias do 
Sul. O carro estava com 
placas clonadas e havia 
sido roubado em Alvo-
rada no dia 23 de abril 
deste ano. 

O investigado que 
foi preso no início da 

noite de domingo é 
apontado pela Polícia 
Civil como mandante do 
crime. Ele foi detido em 
via pública, no Bairro 
Vila Maggi. Com o sus-
peito, foram apreendi-
dos um revólver calibre 
.38, além de uma sacola 
com roupas e a quantia 
de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais). A Polícia Civil 
vai apurar se a arma 
apreendida com o sus-
peito é a mesma utiliza-
da no crime.

O delegado de Ca-
nela, Vladimir Medeiros, 
informou que o crime é 
considerado esclareci-
do, sendo considerada a 
motivação por disputas 
comerciais havidas en-
tre a vítima e o suspeito 
apontado como man-
dante do crime.

A autoridade policial 
referiu que, para a práti-
ca do crime, o mandante 
teria feito a entrega de 
um veículo como forma 

de pagamento, além de 
R$ 3.000,00 (três mil) 
em dinheiro. 

Este carro, ava-
liado em mais de R$ 
22.000,00 (vinte e 
dois mil), também foi 
apreendido pela equipe 
policial na tarde deste 
domingo (17), na posse 
do investigado apon-
tado como suspeito de 
atirar contra a vítima.

O crime é quinto 
homicídio ocorrido 
na cidade em 2020. A 
Polícia Civil de Canela 
trabalhou ininterrupta-
mente desde a prática 
do homicídio, conside-
rando esclarecidos os 
fatos. 

Os presos foram 
encaminhados ao Presí-
dio Estadual de Canela, 
para cumprimenro de 
prisão preventiva (sem 
prazo). 

Os dois respondem 
a crimes de homicídio 
qualificado, porte ilegal 

de arma de fogo, recep-
tação, adulteração de 
sinal identificador de 
veículo automotor (car-
ro clonado) e incêndio 
criminoso. 

O Delegado Vladi-
mir Medeiros concluiu 
informando que sua 
equipe, desde sua as-
sunção na Delegacia de 
Polícia de Canela, apre-
senta cerca de 95% 
de esclarecimento em 
crimes de homicídio, 
sempre considerados 
prioridade nas investi-
gações do órgão poli-
cial. A autoridade poli-
cial destacou, ainda, a 
importância da presteza 
com que o Ministério 
Público e o Poder Ju-
diciário realizaram as 
análises das represen-
tações formuladas pela 
Polícia Civil no caso, 
definitivas para o des-
linde positivo do caso, 
com prisões e apreen-
sões rapidamente.
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CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE! CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE! CLIQUE AQUI E CADASTRE-SE!

Caso
Rambinho é 
esclarecido:
duas prisões 
em cinco dias
Dinheiro e armas 
foram apreendidos

https://www.facebook.com/Farm%2525C3%2525A1cia-L%2525C3%2525ADder-1493950890920073/
http://www.motelavenida.com.br/
http://canela.rs.gov.br/
https://portaldafolha.com.br/
encurtador.com.br/eCKR7

