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Live Fazer Canela
Feliz encerra
campanha de
arrecadação da
Delegacia de Polícia

Edição Virtual
Fechamento:
28/05/2020 às 19h30

FOTOS: REPRODUÇÃO

Canela foca desenvolvimento
e sustentabilidade como
desafios do século 21.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
O PORTAL DA FOLHA!

Show musical contará com artistas locais 
e atrações do Estado, como Luiz Marenco e 
Rafa Machado, da Chimarruts. Páginas 6 e 7

Show musical e
solidariedade:
meta é 15 toneladas
de alimentos.

Palco do Gazebo
Cultural irá reunir 
arte e solidariedade 
no próximo dia 5.

Semana do Meio Ambiente de Canela terá ações 
presenciais e debates on-line. Páginas 12 e 13

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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Hortifruti Grison e Abasc 
juntos na campanha
“Inverno Solidário”

Atenção para o calendário:
01/06 a 07/06 - roupas de inverno
(masculina, feminina e infantil)
08/06 a 14/06 - roupas de cama e toalhas
15/06 a 21/06 - comidas não perecíveis
22/06 a 28/06 - produtos de higiene pessoal
29/06 a 05/07 - produtos de limpeza

A campanha “Inverno So-
lidário – É sempre tempo de 
ajudar!” é uma iniciativa da 
Hortifruti Grison  e da Abasc – 
Associação Beneficente Amigos 
Solidários de Canela, que vai 
acontecer de 01 de junho a 05 
de julho.

A Grison se coloca como 
posto de coleta e os materiais 

arrecadados serão destinados 
à famílias carentes da cida-
de, através da Abasc, uma das 
maiores associações beneficen-
te e voluntária de Canela.

Cada semana será dedica-
da a um tipo de arrecadação e 
toda a comunidade está convi-
dada a auxiliar, demonstrando a 
solidariedade do canelense.

Fruteira Grison agora
é Hortifruti Grison!
Nosso compromisso é sempre servir melhor!

Vocês já devem ter percebi-
do que nós estamos mudando 
o visual!  A Fruteira Grison está 
em Canela há 5 anos, e só te-
mos a agradecer à cidade pelo 
acolhimento e confiança em 
nosso trabalho!

Estamos investindo em 
melhorias, na marca e na loja, 
e fomos pegos de surpresa por 
esse evento mundial que nos 
coloca em ritmo de espera.

Para que nada falte em 
termos de abastecimento à 
população, cada detalhe desse 
projeto será realizado a medi-
da do possível e apresentamos 
a vocês a Hortifruti Grison, 
sempre voltada para uma vida 
mais natural e saudável! Sejam 
bem-vindos e aproveitem o que 
a natureza tem de melhor!

Hortifruti Grison
‘Sua vida mais natural!’
Todo dia é dia de: frutas, 

verduras e legumes, ovos e 
carvão, especiarias, grãos a 
granel, pães e massas, queijos, 
salames, vinhos e produtos 
coloniais.

Faça uma visita!
Além de todos os dife-

renciais já citados, a Grison 
-  Hortifruti, tem fácil acesso 
e estacionamento próprio, 
trabalhando de segunda a 
sábado, das 08h às 12h e das 
13h30min às 19h30min. Do-
mingos das 8h30min às 12h, na 
Rua Henrique Muxfieldt, 103, 
apenas alguns metros da Rua 
João Pessoa. Fone/whatsapp: 
(54) 99105-7548.

Clique aqui e curta a página
no Facebook, e acompanhe 
por lá dicas e novidades!

FoTo: FIlIPE RoCHA

https://www.facebook.com/fruteiragrison.canela.14
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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Francisco Rocha é jornalista, músico e fundador,
editor e diretor da Folha de Canela e do Portal da Folha

360 Graus
Francisco Rocha

CLIQUE AQUI PARA LER TODAS AS COLUNAS DO FRANCISCO ROCHA

CLIQUE AQUI E SIGA O FRANCISCO NO INSTAGRAM!

Vilmar e Tolão
deixam a Prefeitura 
de Canela na
semana que vem

Se aproxima o prazo 
final para descom-
patibilização de ocu-

pantes de cargos públicos que 
desejam concorrer a prefeito 
ou vice-prefeito.

Apesar de propostas es-
tarem sendo estudadas para 
adiamento das eleições deste 
ano, o calendário segue sem 
alteração e o prazo para afasta-
mento de secretários estaduais 
e municipais, além de militares 
com função de comando, é 4 de 

junho.
Desta forma, na próxima 

quinta (4), o secretário Muni-
cipal de Educação de Canela, 
Gilberto Tegner (PDT), e o 
secretário Municipal de Saúde, 
Vilmar Santos (MDB), devem 
estar deixando seus cargos.

Vilmar, inclusive, con-
firmou seu afastamento em 
transmissão ao vivo realizada 
pela Juventude Emedebista de 
Canela, na última terça, à noite, 
informando que Patrícia Valle, 

atual subsecretária, deve assu-
mir suas funções.

Já Gilberto Tegner, o Tolão, 
também confirmou seu afasta-
mento, com vistas às Eleições 
2020. Na última entrevista 
realizada pelo prefeito Cons-
tantino Orsolin, ele havia con-
firmado que Ana Paula Bazzan, 
subsecretária, seria efetivada à 

frente da educação, informação 
que não pode ser confirmada 
pela coluna, nesta semana.

Desta forma, dos secretá-
rios originais de Constantino, 
apenas Angelo Sanches (Turis-
mo) e Luiz Cláudio, o Ratinho 
(Obras), seguem a frente de 
suas pastas durante o período 
eleitoral.

• Cloroquina
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Ainda, na conversa com membros do 
MDB Jovem, Vilmar Santos falou do en-
frentamento à Covid-19 em Canela, sen-
do a cloroquina um dos itens abordados.

Segundo o secretário Municipal de 
Saúde, existe um protocolo do Ministério 
da Saúde que autoriza o uso dos medica-
mentos a base de cloroquina e azitromi-
cina, porém, a prescrição destes medica-
mentos é de determinação do médico que 
está fazendo o acompanhamento do pa-
ciente. “Como o Ministério da Saúde orien-
ta o uso, com este protocolo bem rígido, 
o Hospital de Canela, com a anuência do 
paciente, possui também seu protocolo e 
possui eles para posologia”. A transmissão 
completa pode ser assistida na página do 
MDB de Canela, no Facebook.

• No que você prefere acreditar?
O bioquímico e biofísico britânico Michael Levitt afirmou ao jornal The Telegraph, no 

sábado (23), que o lockdown imposto no Reino Unido pode não ter salvado vidas e até 
ter custado mais do que outras medidas.

Segundo o jornal, Levitt, professor da Universidade de Stanford e vencedor do Nobel 
de Química em 2013, disse que “não há dúvida de que você pode parar uma epidemia com 
um lockdown, mas é uma arma muito contundente e medieval, e a epidemia poderia ter sido 
interrompida com a mesma eficácia com outras medidas sensatas (como máscaras e outras 
formas de distanciamento social)”.

“O problema com os epidemiologistas é que eles acham que o trabalho deles é ame-
drontar as pessoas. Então você diz ‘haverá um milhão de mortes’ e quando existem apenas 
25 mil você diz ‘é bom que você tenha escutado meu conselho’”, afirmou.

Qualquer semelhança com as políticas públicas implantadas no Brasil é mera coinci-
dência.

E antes que algum amedrontado venha com 
papo de fake news, ou até desejando a morte de 
um familiar meu, como aconteceu com a coluna 
da semana passada, clica no link aí e leia a maté-
ria original. CLIQUE AQUI E LEIA

A MATéRIA ORIGINAL

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/23/lockdown-saved-no-lives-may-have-cost-nobel-prize-winner-believes/
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• Coragem digital I
A Folha de Canela nasceu digital, logo criou o Portal da Folha, 

veículo totalmente direcionado à internet, pioneiro e líder de 
audiência na região.

Antes mesmo do Coivd-19, migramos 80% de nossa estrutu-
ra para se dedicar a produtos on-line.

Quando surgiu a necessidade, já estávamos atuando nesta 
área, não fizemos uma migração à fórceps.

Agora temos novos desafios no horizonte, já na próxima se-
mana, temos 16 transmissões ao vivo programadas de segunda a 
sexta, sem deixar de lado nossa principal cobertura dos fatos que 
interessam à comunidade de Canela e região.

• Coragem digital II
O que estamos experimentando, com o distanciamento social 

para enfrentar a Covid-19, é a evolução de um modelo de traba-
lho que, provavelmente nos nossos planos, chegaria somente em 
alguns anos.

A Folha foi o único veículo da região que suspendeu a circula-
ção em papel. O que alguns viram como um ponto de fragilidade, 
nossa equipe viu como coragem e inovação.

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. Era 
um problema do nosso medo de dar esse passo. É o medo da ino-
vação e do que é incerto, que é também o álibi para não avançar.

A coragem digital será o maior legado da Covid-19 para o 
setor empresarial. Trata-se da capacidade de enfrentarmos os 
receios em fazer uso de ferramentas digitais que a tecnologia já 
oferece, mas que víamos como soluções menos eficazes, simples-
mente por não termos experimentado.

• Lives da semana
Fica então o convite para que acompanhem nas plataformas 

digitais da Folha, as palestras da Semana do Meio Ambiente e o 
encerramento da campanha Fazer Canela Feliz, da Polícia Civil.

Esse é só o começo.
E você, que tal se unir à Folha e encarar com coragem digital 

esse período difícil?

• Leite, o nosso projetor
Eduardo Leite deveria ser chamado com o título de projetor e 

não de Governador. Somente na semana que passou ele projetou, 
projetou, projetou…

Ele projetou os números de casos e mortes no RS, projetou 
quando e como vão voltas as aulas e agora projeta para metade 
de junho o pagamento de abril para os servidores municipais.

Mas, atenção, é uma projeção, se as coisas melhorarem, ele 
faz antes, se piorarem, faz depois.

Leite é um bom marqueteiro, um bom projetor e um excelen-
te piadista.

• Enrolado na bandeira
Tem uma frase do cantor e gaiteiro Régis Marques que ficou 

famosa nos versos do chamamé “De tanto pelear”.
Ele fala que dá “ô de casa na porteira” de São Pedro enrolado 

na bandeira do Rio Grande!
Claro que na música ele fala de uma guerra, a gente, ouve 

falas de pessoas enroladas em outras bandeiras, a da ciência, da 
qual nem fazem parte da comunidade, mas se aliam nos pensa-
mentos para defenderam ações, nem sempre, assertivas.

E apesar de ser um entusiasta do digital, como escrevi nes-
ta mesma coluna, não vai haver um novo normal. Não sei o que 
pretendem nossos governantes que se nutrem do medo da po-
pulação para desviar recursos públicos, criar normas ditatoriais 
e fazer muito pouco, quase nada, e nenhuma política pública 
efetiva. É só conversa, prática muito pouca.

• Vai ter futebol sim!
Esta semana, falando com o gerente-executivo do Conven-

tion Gramado - Canela, Luciano Gonçalves, que esteve em visita 
na redação da Folha, eu disse o futebol é um bom termômetro 
para a reabertura de diversas atividades ao redor do nosso lindo 
planeta azul.

E aí vai uma triste notícia para você que torce para o vírus e 
que acha que o isolamento social deve ser perene e eterno: vai 
ter futebol com público sim, inclusive, a Libertadores vai voltar, o 
alemão já voltou, o inglês vai voltar. Somente o francês foi can-
celado e declararam o PSG campeão, mas não dá pra levar em 
conta, primeiro porque eles são os franceses e, segundo, porque 
lá só tem o PSG mesmo.

Mas, além do futebol, vai ter UFC, vai ter eleição, vai ter even-
to em Canela e Gramado. Ah, vão ter aulas.

Isso porque não tem essa de “novo normal”. O normal é viver-
mos nossas vidas, com liberdade de circulação, é no abraçarmos, 
beijarmos. O normal é trabalhar, é produzir.

Isto sim, é normal.

• Jetando… pro, pro, projetando
Se você, assim como eu, dedica 15 minutos diários a algum 

tipo de noticiário, já viu que a vida vai voltar ao normal sim. E, é 
claro, nem eu nem você somos o governador Eduardo Leite, nem 
mesmo o Dória (graças a Deus, tirando o fato da grana deles), 
mas, talvez possamos fazer algumas projeções.

Lá vão as minhas: com essa ajuda aos Estados e Municípios 
que virá do Governo Federal (aqui na Província de São Pedro 
serão R$ 1,9 bilhões, entre Estado e Municípios), já pode acabar 
o cerco econômico à bandeira de flexibilização, logo, assim como 
anunciado ontem pela UfPel, os números serão cada vez mais 
promissores.

Ainda: sem desmanchar o (absurdo que é) o fundão eleitoral 
e tudo se encaminhando para a manutenção do calendário com 
campanha em agosto e setembro, votação em 4 de outubro, a 
gente já sabe de antemão quando será o fim do isolamento e 
declaração oficial de que vencemos o Covid-19, pois, não dá para 
eleger vereadores e prefeitos sem caminhadas e abraços per-
meados com muito “salchipão”.

Pelo nosso bem, agosto tá aí e o “normal” voltará”. Para nosso 
mal, iniciam a campanha, porque a eleição já começou.

https://portaldafolha.com.br/
https://portaldafolha.com.br/
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CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Live Fazer Canela Feliz encerra campanha 
de arrecadação da Delegacia de Polícia
Show musical contará com artistas locais e atrações
do Estado, como Luiz Marenco e Rafa Machado, da Chimarruts

Após arrecadar mais 
de 12,6 toneladas de 
alimentos e beneficiar 

mais de 840 famílias carentes, a 
campanha Fazer Canela Feliz, da 
Delegacia de Polícia Civil, está 
chegando ao final.

Foram 45 dias em que a so-
lidariedade tomou conta dos ca-
nelenses, que destinaram partes 
de arrecadações de campanhas 
e participações de estabeleci-
mentos comerciais, somadas a 
doações individuais, amenizan-
do a situação de quem não tinha 
alimentos para pôr à mesa.

Ainda nesta semana, filas 
se formaram em frente a DP, 
mostrando a situação precária 
da cidade na distribuição de 
alimentos para estas famílias. 
Essa realidade é reforçada pela 
procura de ajuda nos Centros de 
Referência de Assistência Social.

Neste sentido, uma grande 
promoção acontece na próxi-
ma sexta, 5 de junho, quando 
encerra a campanha. Será um 
último esforço da Polícia Civil de 
Canela e de seus parceiros nesta 
jornada solidária.

A meta é fechar a campanha 
com 15 toneladas de alimentos 
arrecadados.

Segundo Vladimir Medeiros, 
delegado de Canela e idealiza-
dor da ação, “Canela, além da 
cidade das belezas naturais, do 
turismo e da segurança, agora 

também pode ser reconhecida 
como a Canela da solidariedade, 
graças a participação de nossa 
comunidade que se uniu e, pron-
tamente, auxiliou quem precisou 
neste momento tão difícil, não 
apenas participando de nossa 
campanha da DP, mas de diversas 
ações, todas muito efetivas”.

“É preciso destacar o traba-
lho incansável da equipe da DP 
de Canela e também das volun-
tárias que, ao longo da campa-
nha, organizaram um cadastro 
e realizaram as doações para as 
famílias que procuraram o órgão 
policial buscando ajuda”, disse o 
delegado. 

“Agradeço, ainda, todos que 
doaram alimentos ou o seu tem-
po, se envolvendo na campanha, 
não seria possível chegar até aqui 
sem este comprometimento”.

Parceiros
viabilizaram show
de encerramento
Desde o início, em 15 de 

abril, a Campanha Fazer Canela 
Feliz contou com o apoio da 
Oficina da Música, Photo Silva 
Decolores e Folha de Canela, 
bem como de músicos que par-
ticiparam do vídeo promocional 
da ação beneficente.

Para a transmissão ao vivo, 
juntam-se ao grupo a Blue Show 
Produtora MM Filmagens e a 
AdylNet. Diversas famílias foram auxiliadas pela campanha

Foto: REPRoDução

https://portaldafolha.com.br/
Parisotto%20%3E%20https://pt-br.facebook.com/pages/category/Hardware-Store/Madeireira-Parisotto-135694350315038/
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CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Show musical e solidariedade:
meta é 15 toneladas

Na próxima sexta-feira, a 
partir das 20h, diversos artistas 
locais sobem ao palco do Gaze-
bo Cultural, somados à atrações 
estaduais, como Luiz Marenco, 
renomado músico tradiciona-
lista, que já confirmou partici-
pação no evento. Todos estão 
participando voluntariamente 
do espetáculo.

A tecnologia vai possibilitar 
que outros artistas participem 
do show, cada um de sua ci-
dade, transformando a live em 
uma campanha envolvente e de 
diversos estilos.

O show musical será trans-
mitido ao vivo pelo Portal da 
Folha, no Facebook, YouTube e 
Instagram.

Abasc vai gerenciar
doações em dinheiro
A partir da próxima segun-

da (01) até o encerramento da 
transmissão, um link ficará dis-
ponível para quem quiser fazer 
doações em dinheiro, a partir 

de R$ 5,00 até um outro valor 
desejado.

Este valor será captado 
diretamente para a conta ban-
cária da Abasc – Associação 
Beneficente Amigos Solidários 
de Canela e após será conver-
tido, na sua totalidade para a 
Delegacia de Polícia de Canela.

Gif Burguers and Beef
A Gif Burguers and Beef 

estará participando da ação. 
Na noite de sexta-feira (5), 5% 
de todo o valor de vendas da 
telentrega será revertido para a 
Campanha Fazer Canela Feliz.

The Petit Pizzaria
A pizzaria The Petit também 

integra esta corrente do bem, 
convocando seus clientes a 
enviarem, voluntariamente, um 
quilo de alimento não perecível 
ao receberam sua tele no dia 5, 
sexta-feira.

Doações na Delegacia
Durante toda a semana, 

doações ainda podem ser en-
tregues na Delegacia de Polícia 
de Canela.

COMO
PARTICIPAR:

Atrações confirmadas

Rafa Machado
Chimarruts

Luiz
Marenco

Rui e
Mateus

Fabiano
Bohrer

Gabriel
Boelter

Edson
Borba

Nolasco
Espíndola

Ástrid
Godói

O Som
do Vento

https://pt-br.facebook.com/18anosciadoalarme/
https://portaldafolha.com.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!

Cheio de estilo Marcelo
Breyer Puhl Júnior

Helena Guimarães Binotto
Sartori cheia de felicidade.

Parabéns para nossa princesa Lavínia que completou seu 1
aninho ontem, 28. Com amor dos papais Ismael e Grazi.
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Pietra Dambros Capitani de Souza só curtindo um sol e um mate

Toda a simpatia de Ana Júlia Tomazi Todo o amor dos manos João 
Francisco e Frederico José

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

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Com todas as medidas protetivas,
o casal Cássio Mileip e Sayuri Camilo 

do Gramado Canela Blog, aproveitaram 
para visitar o Mini Mundo.

A lindona Jenifer Santos comemorou 
suas 29 primaveras neste mês.

Mateus Moura em momentos de
relaxamento, no Hotel Colline De France.

Stela Zini uniu o útil ao agradável.
Com a Cacau Donuts Canela, está

deixando os dias mais doces.

Miriam Dambros foi surpreendida com o 
aroma Sublime, lançamento da Santho 

Aroma em ação que ela escolheu a irmã 
Janete Dambros como alguém Sublime.

Luciana Reck e Sebastian Leal recebendo tele entrega
do Containner Bistrot com Grazi Franzen.

FotoS: RepRoDução

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/renata.willrich/
https://portaldafolha.com.br/category/stories/
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CLIQUE AQUI PARA CONFERIR AS COLUNAS FOLHA SOCIAL

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

O Raffas Prime recebeu
representantes da imprensa, na última 
quarta (25), para apreciarem novos pratos 
que estão sendo lançados.
O Restaurante, além dos pratos, muda
sua proposta e seu nome, passando a se 
chamar Pratu’s, a partir de 10 de junho.

Foto: Filipe Rocha

aurora cardoso, quanta fofura!
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Daiana registrando os 10
meses da lauren!
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Gabriel, de 10 meses.

Foto: caNela Foto e aRte

Julia na espera de seu
bebê, cheia de amor! 

Foto: maRioNe FeRNaNDes FotoGRaFias

Roberta meier na divulgação
da coleção de sua loja.
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Estudos Avançados
de Recursos Cíveis

Agravo Interno

MATRICULE-SE
AINDA HOJE
É nesta sexta-feira - 29 de 

maio – aula síncrona, das 
17h30 às 19h3, pelo Google 
Hangouts Meet.

Carga horária de 2 horas 
- válidas como atividades 
complementares.

Coordenação: Luiz Fernan-
do Castilhos Silveira.

Ministrante: Moisés João 
Rech.

Investimento
Acadêmicos e egressos da 

UCS: à vista, por R$ 50,00.
Público em geral: à vista 

por R$ 55,00.

CURSOS NA
MODALIDADE EAD

Conheça nossos cursos de 
qualificação e aperfeiçoa-
mento nesta época de isola-
mento social.

Recepção e Atendimento 
na Hotelaria 
1º, 2 e 3 de junho
Ministrante: Roberta Al-

buquerque.
Inscrições e mais infor-

mações em: http://abre.ai/
a8j5 • CLIQUE AQUI!

Gestão do Tempo
e Produtividade
15, 16, 17 e 18 de junho 

de 2020
Ministrante: Dale Brant.
Inscrições e informações 

em: encurtador.com.br/jn-
BKR • CLIQUE AQUI!

Você pode saber mais 
detalhes sobre esses dois 
cursos pelo telefone/What-
sApp: (54) 99909.2623 ou 
pelo e-mail: mercado6@ucs.
br.

UCS NA
COMUNIDADE DIGITAL
ATIVIDADES GRATUITAS
Aproveite seu tempo para 

aprender algo novo, tirar dú-
vidas, aprofundar algum co-
nhecimento, informar-se, ou 
simplesmente compartilhar 
vivências e experiências.

Acesse: https://cutt.ly/
IyFjt9P CLICANDO AQUI e 
veja todas as opções, além 
destas sugestões:

 
• A Constituição Federal 

de 1988 em Tempos de Co-
vid-19 

 • Alimentação no Inverno: 
Dicas e Recomendações

 • Animais Silvestres: O 
Que Fazer se os Encontrar-
mos na Área Urbana? - UCS 
Comunidade Digital

 • As Linguagens do Brin-
car 

  • Bem-estar Mental em 
Tempos de Pandemia

  • Churros Caseiro - UCS 
Comunidade Digital

 •  Investigação Criminal 
Genética - UCS Comunidade 
Digital

 • Oficina de Variação 
Linguística: regionalismo em 
Libras 

  • Organização e Pesquisa 
para TCCs e Artigos 

  • Plantas Alimentícias 
Não Convencionais e Chás 
Terapêuticos 

  • Risoto de Funghi 
  • Tortilha de Batata 

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Seis professores das Facul-
dades Integradas de Taquara 
(Faccat) participam da VII Sema-
na de Formação Sthem Brasil, 
que ocorre de segunda até a 
próxima sexta-feira, na modali-
dade online.

O evento sucede o VI Fó-
rum Sthem Brasil, realizado na 
semana passada, e coloca em 
discussão temas inovadores da 
área de ensino, abordados por 
especialistas de renome inter-
nacional. Entre os assuntos em 
pauta constam a inteligência 
artificial aplicada em sala de 
aula, práticas para colaboração 
remota e inovações digitais 
em tempos de mudanças e os 
desafios de aprendizagem para 
os alunos de hoje.

Segundo a vice-diretora 
de Graduação da Faccat, Profª 
Carine Backes Dörr, a participa-
ção na formação desta semana 
é restrita a docentes ligados 

a instituições que integram o 
Consórcio Sthem Brasil, como 
é o caso da Faccat. “É muito 
importante que nossos professo-
res tenham essas oportunidades, 
pois a capacitação docente é 
peça fundamental em um pro-
cesso de educação com qualida-
de”, salienta Carine, que é uma 
das participantes do evento. 
Ela acrescenta que boas práti-
cas e exemplos resultantes das 
formações proporcionadas pelo 
Sthem Brasil são posteriormen-
te aplicadas em sala de aula e 
apresentadas nos fóruns anuais 
realizados pelo consórcio, 
como o que ocorreu na semana 
passada,

Os conferencistas convi-
dados para a programação em 
andamento são os professores 
Kelly Park (Canadá), Dale P. 
Johnson (EUA), Tamara Chris-
tensen (EUA) e Hermila Gisela 
Loya Martínez (México).

Docentes da Faccat
buscam qualificação
em temas inovadores

Município e região
deverão ter novos
investimentos privados
no setor do turismo

O vice-prefeito de Canela, 
Gilberto Cezar (PSDB), partici-
po, na última quarta (27), de 
uma reunião com a Ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro Anto-
nio, Ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, Senador Heinze, 
Bancada Gaúcha, Deputados 
Lucas Redecker e Marcel Hat-
tem, Cherini e demais parla-
mentares, ainda, com Presi-
dente da Embratur, para tratar 
sobre o projetos de PPP para 
Canela, São Francisco de Paula 
e Cambará do Sul.

“Os projetos de Canela, São 
Chico e Cambará foram apresen-
tados em Dubai, pelo Governo 
Federal, para os maiores grupos 
de investidores dos Emirados 
Árabes, que gostaram muito do 
que viram aqui”, disse Cezar. 

“Solicitamos esforços para 
superarmos a pandemia. Saímos 
com o compromisso do Go-
verno Federal fazer audiências 
públicas no dia 26 e 27/06 em 
Canela, São Chico e Cambará. 
Não tenho dúvida de que no 
pós pandemia, o turismo e os 
investimentos privados vão 
tirar a região da crise, gerando 
empregos e renda”, finalizou o 
vice-prefeito.

FOTO: REPRODUçãO

https://portaldafolha.com.br/
https://www.ucs.br/site
http://abre.ai/a8j5
encurtador.com.br/jnBKR
https://cutt.ly/IyFjt9P
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Semana do Meio Ambiente de Canela
terá ações presenciais e debates on-line
Canela foca desenvolvimento e sustentabilidade como desafios do século 21

Em plena pande-
mia de combate 
ao Covid-19, a 

cidade de Canela prepa-
ra uma Semana do Meio 
Ambiente diferente, 
tendo como tema “De-
senvolvimento e susten-
tabilidade: desafios do 
século 21”.

Para poder realizar 
o evento, a Secreta-
ria Municipal de Meio 
Ambiente, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana 
– SMMAUMU, fez altera-

ções no formato, trazen-
do os painéis e debates 
através de videocon-
ferências que serão 
transmitidas ao vivo pela 
internet.

Segundo o secre-
tário Jackson Muller, 
desta forma, não apenas 
as pessoas que já são 
ligadas à área ambiental, 
mas, toda a comunidade 
poderá acompanhar os 
temas e discussões que 
nortearão as políticas 
públicas ambientais da 

cidade nos próximos 
anos.

Serão três painéis 
diários, de segunda (01) 
a sexta (05), transmitidas 
ao vivo pelo Portal da 
Folha, no Facebook.

Algumas atividades 
paralelas também serão 
realizadas presencial-
mente, respeitando os 
protocolos de saúde e 
distanciamento.

O evento
O evento quer es-

timular a integração 
institucional, de forma 
a ampliar o conjunto 
de ações envolvendo 
entidades, governo, 
empresas e socieda-
de civil organizada, na 
implementação das 
diversas dimensões da 
sustentabilidade e do 
desenvolvimento econô-
mico e social. Dentre os 
aspectos que se pro-
cura debater de forma 
construtiva destacam-se 
aquelas associadas ao 

saneamento ambiental, 
educação ambiental, 
gestão de resíduos, 
proteção dos ecossiste-
mas e da biodiversidade, 
água, estiagem e escas-
sez, expansão urbana 
e urbanidade, qualifi-
cando as informações e 
os saberes populares e 
conhecimentos cientí-
ficos locais e regionais, 
proporcionando a inclu-
são social e o desenvol-
vimento sustentável.

CLIQUE AQUI E VEJA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA!

https://pt-br.facebook.com/stopassolaodontologia/
https://portaldafolha.com.br/
https://portaldafolha.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Programa%C3%A7%C3%A3o-XXIII-Semana.pdf
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Ação “Barbeiros
Solidários” arrecada 
meia tonelada de
alimentos

No último domingo (24), aconteceu a ação “Barbeiros Solidá-
rios”, na qual diversos barbeiros da cidade se uniram para arreca-
dar alimentos para famílias carentes.

A ação foi um sucesso, em um dia cheio de atendimentos, foi 
arrecadado 511 quilos de alimentos.

A ação contou com as barbearias The God Barber, Barbearia 
Moura, A Popular do Gueto, Don Diego Barber, Barbearia Garagem 
87, Negão Barbearia, Lucas Santana Barber, Bárbaros Caetano, 
Barbearia Tio Black, Studio Brooklyn e Eduardo Cabelereiro.
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Confira a programação da XXIII
Semana do Meio Ambiente de Canela
Dia 01.06.20 (2ª feira)
Abertura
Conferência – 10:00hs
Tema: Desenvolvimento & 
sustentabilidade: desafios do 
século 21 
Participantes: 
Constantino orsolin (Prefeito 
Municipal)
Biól. Dr. Jackson Müller (Se-
cretário Municipal do Meio 
Ambiente, urbanismo e Mo-
bilidade urbana de Canela 
-SMMAuMu)

Painel – 16:00hs
Tema: Estudo da Avifauna em 
Áreas Úmidas em São Francisco 
de Paula

Palestrante: 
Biól. Marcelo Menezes – Mes-
trando da uERGS de São Fran-
cisco de Paula

Painel – 19:00hs
Tema: Ações do CoMDEMA
Participantes:
Biól. Bruna Fioreze (Secretária 
Adjunta do Meio Ambiente, ur-
banismo e Mobilidade urbana 
de Canela - SMMAuMu)
Eng. Químico Carlos E. Canani 
(Coordenador do CoMDEMA)
Francisco Rocha (Folha de Ca-
nela)
Biól. Carlos José Frozi (Repre-
sentante da Fundação Moã)

Dia 02.06.20 (3ª feira)

Painel  – 10:00hs
Tema – Direitos e Deveres Am-
bientais do Cidadão do Séc. XXi
Participantes:
Juan Sterfan (Advogado e Ar-
quiteto – Especialista em Direi-
to Ambiental urbanístico)
Endi Betin (Advogada – Asses-
sora Jurídica da Secretária de 
Meio Ambiente, urbanismo e 
Mobilidade urbana - SMMAu-
Mu)

Painel  – 16:00hs
Tema – Agroecologia como 
Alternativa a Agricultura  Con-
vencional na Bacia Hidrográfica 
do Rio Santa Cruz-Caí.
Participantes:
Eng. Agrônomo Sebastião Pi-

nheiro (Agroecologista)
Biól. Rafael Altenhofen (Presi-
dente do Comitê Caí)
Eng. Agrônomo Amilcar de 
Moura (Técnico da Secretaria 
do Meio Ambiente, urbanismo 
e Mobilidade urbana - SMMAu-
Mu)

Live – 17:00hs – (Semana do 
Meio Ambiente uCS)
Tema – Gestão Ambiental no 
Município de Canela: Desafios 
e oportunidades
Palestrante: 
Biól. Dr. Jackson Müller (Se-
cretário Municipal do Meio 
Ambiente, urbanismo e Mo-
bilidade urbana de Canela - 
SMMAuMu)

https://portaldafolha.com.br/
https://www.facebook.com/espacoessence/
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O céu pede ao mesmo 
tempo reflexão e atitude 
pra você, ariano. Novos ares 
sopram por aí e podem 
trazer inspiração extra e 
novidades. A comunicação 
está em alta, mas pede 
mais emoção. É preciso se 
organizar melhor e ter foco 
para ter a produtividade 
esperada. 

Siga no seu ritmo, fazendo 
tudo da forma que é pos-
sível. É hora de rever seus 
valores e desejos e isso é 
importante antes de seguir 
em frente. O céu da semana 
tem algum risco de ilusão ou 
desilusão, mas também per-
mite que você possa contar 
com pessoas queridas. 

Um novo ciclo está mesmo 
começando, geminiano, e 
é importante aproveitar da 
melhor maneira possível 
essa fase. Tem uma chan-
ce de se empolgar e criar 
expectativa além da conta 
com alguma situação, mas 
no geral é um momento 
que tem tudo para fluir e 
ter realização.

É importante seguir com 
calma e consciência, cance-
riano. Olhe para frente com 
mais confiança e permita-se 
seguir o fluxo, sem medo do 
novo ou de ter que mudar. 
Conversar com alguns 
amigos mais íntimos pode 
ajudar nas suas reflexões. 

É hora de retomar certos 
contatos, conversas e relações. 
Evite deixar pendencias em 
sua vida e aproveite as oportu-
nidades que a vida te mostra. 
O céu da semana pode pedir 
algumas mudanças extra, mas 
coloca gente bacana em seu 
caminho. O céu oferece mais 
otimismo para fazer tudo que 
precisa ser feito.

Foco nos assuntos de traba-
lho, que podem ganhar um 
bom movimento esses dias. 
Mais pro fim da semana, 
assuntos bem pessoais 
podem ter boas novidades 
também. Você pode ter 
respostas importantes – 
pessoais ou profissionais, 
conversas decisivas e mil 
outras oportunidades. Mas 
mantenha os pés no chão.

Pode pensar no futuro. Mas 
com cuidado para não se 
iludir ou desiludir, para não 
perder o foco e se perder 
pelo caminho. Assuntos 
intelectuais estão em pauta, 
assim como os espirituais e 
tudo que possa te levar ao 
autoconhecimento.

Movimentos podem aconte-
cer em sua vida amorosa, es-
corpiano. Talvez seja hora de 
retomar contatos, relações 
ou conversas importantes. 
Repense as formas de prazer 
e diversão em sua vida. O 
céu está pedindo alguma 
novidade  pra você.

Foco em suas relações, 
sagitariano. É hora de reto-
mar conversas e contatos e 
talvez dar novos rumos ou 
incluir novidades em uma 
relação atual. Assuntos de 
trabalho também pede mais 
foco e atenção aos detalhes 
ao longo da semana. Preste 
atenção na imagem que tem 
passado para os outros. 

Você pode ter a chance de 
organizar sua rotina, capri-
corniano. Retome contatos 
e parcerias importantes, 
tome algumas decisões que 
façam com que você realize 
seus sonhos e metas. A 
semana tem tudo para ser 
produtiva e inclui conversas 
e contatos bastante anima-
dores e inspiradores. 

Tente usar mais a sua criati-
vidade e curtir mais as coisas 
no dia a dia. Esteja mais perto 
das pessoas que você gosta e 
não deixe de falar o que está 
sentindo por cada uma delas. 
Você pode ter oportunidades 
e bons acontecimentos nas 
coisas materiais, especial-
mente questões financeiras. 

Você tem tido uma série de 
oportunidades e precisa 
saber aproveitar. Tem mais 
energia à sua disposição e é 
pra fazer acontecer. Assun-
tos do passado, incluindo 
a possibilidade de colocar 
antigos projetos em prática, 
podem vir com tudo.

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)

Casa Aveiro encerra
atividades em Gramado
O restaurante Casa Aveiro by Dolores encerrou suas ativida-

des em Gramado. Com uma nova formação societária, a casa de 
culinária portuguesa projeta buscar outros mercados. Os sócios 
gestores da marca, Kátia Aveiro e Alexandre Bertoluci Júnior, des-
tacam que novidades serão apresentadas em breve.

Inaugurado em julho de 2018, o Casa Aveiro está fechado 
desde março, quando começou a pandemia do coronavírus na 
Serra Gaúcha. “Nossa decisão considerou os impactos econômicos 
provocados pela pandemia. No entanto, estamos vislumbrando 
novos projetos tão logo a retomada comece”, afirma Júnior.

Todas as novidades preparadas pelo empreendimento podem 
ser acompanhadas pelo Instagram: @casaaveiro.

FOTO: RepRODuçãO

https://play.google.com/store/apps/details%253Fid%253Dbr.com.paodejuda.app%2526hl%253Dpt_BR
https://portaldafolha.com.br/


Rotary Club Canela Inspiração
lança a campanha Corona Zero RS

Em reunião virtual na última 
segunda-feira (25), o Distrito 
4670, lançou o Projeto Coro-
na Zero no Rio Grande do Sul. 
Trata-se de uma parceria com a 
Associação Brasileira de Porta-
dores de Hepatite (ABPH) que 
aplicará testes para detecção 
do coronavírus em moradores e 
funcionários de asilos de ido-
sos, legalmente denominados 
de Instituições de Longa Per-
manência para Idosos (ILPIs). 
Serão testes do tipo RT-PCR 
(reverse-transcriptase poly-
merase chain reaction) que é 
considerado o padrão-ouro no 
diagnóstico da Covid-19.

Segundo explicou o go-
vernador Osvaldo Petersen 

Filho, do Distrito 4670, a ação 
partiu da Associação Brasileira 
dos Portadores de Hepatite 
(ABPH) que buscou a parceria 
do Rotary para chegar ao maior 
número possível de comunida-
des no país. O Distrito 4670 já 
cadastrou cerca de 200 insti-
tuições. No Brasil já há mais de 
1.000 lares de idosos cadastra-
dos.

Mayara Ávila, associada do 
Rotary Club de São Leopoldo e 
representante para o RS da As-
sociação Brasileira de Portado-
res de Hepatite, informou que, 
preferencialmente, a aplicação 
dos testes será feita pela pró-
pria equipe das instituições. Só 
em último caso se recorrerá a 

enfermeiros voluntários. Tudo 
para evitar a contaminação dos 
profissionais envolvidos na 
ação. A ABPH ofereceu treina-
mento para todo pessoal envol-
vido no trabalho.

Cada clube fez o levanta-
mento das necessidades dos 

municípios onde estão localiza-
dos e o ROTARY CLUB CANELA 
INSPIRAÇÃO cadastrou o OÁSIS 
SANTA ÂNGELA, onde serão 
testadas 81 pessoas. Os testes 
estão sendo distribuídos gra-
dativamente e serão entregues 
aos profissionais do Oásis.

Secretaria de Obras presta auxílio nas reformas do HCC
A Prefeitura de Canela, por 

meio da Secretaria de Obras, 
está prestando um auxílio à 
direção do Hospital de Caridade 
de Canela (HCC), atuando nas 
obras de ampliação da casa de 
saúde.

Parte do prédio está sen-
do reformado e ganhará cinco 
novas salas, além de um banhei-
ro. Na parceria o investimento 
para aquisição dos materiais é 
realizado pelo próprio HCC e a 
mão de obra para execução do 
projeto é de responsabilidade 
da Secretaria de Obras.

A ampliação inclui uma nova 

sala para abrigar o tomógrafo 
(equipamento semelhante ao 
raio-x, que capta imagens de-
talhadas do corpo humano), 
além da construção de sala para 
ultrassonografia, sala para recu-
peração d e pacientes, sala para 
profissionais de plantão, sala de 
expurgo (para receber materiais 
e roupas utilizadas em procedi-
mentos) e um banheiro para os 
servidores do HCC.

O s secretários Luiz Cláudio 
da Silva (Obras) e Vilmar San-
tos (Saúde) - que também é o 
interventor do hospital - estive-
ram no local na sexta-feira (22) 

para acompanhar os trabalhos. 
"É uma obra que requer atenção 
especial, pois seguimos todas as 
normas exigidas para interven-
ções em estrutura de ambiente 
hospitalar", destaca o secretário 
Luiz Cláudio.

ACESSOS AO PRÉDIO
E UMA HORTA
Recentemente a Prefeitura 

também realizou uma obra para 
ligar a Tenda do HCC (espaço 
reservado para atendimentos 
de pacientes que possuem sin-
tomas de Covid- 19) ao interior 
da casa de saúde. Outra melho-

ria executada foi a construção 
de uma nova saída nos fundos 
do prédio, ligando a parte ex-
terna.

Servidores da Secretaria de 
Obras ainda construíram uma 
horta no HCC, cujos produtos 
são consumidos por pacientes 
e funcionários. "Aproveito para 
agradecer o empenho do secre-
tário Luiz Cláudio e seus cola-
boradores, que em um momento 
difícil como este, estão dedican-
do-se ao nosso hospital", frisa 
o secretário de Saúde e inter-
ventor do HCC, Vilmar da Silva 
Santos.

FOTOS: RAFAEL ZIMMERMANN
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Duas trabalhadoras
da saúde testam
positivo para
Covid-19 em Canela

A Prefeitura de Canela 
divulgou o boletim coronaví-
rus desta quinta (28), com três 
novos casos positivos.

Segundo as informações, 
os 15 casos confirmados são 
todos os até hoje registrados 
no município. Como houve um 
óbito e seis pessoas foram re-
cuperadas, atualmente há oito 
pessoas infectadas pela conta-

gem da secretaria de saúde e 
dois casos suspeitos estão em 
análise.

Chama atenção o aumento 
no caso de testes, sendo rea-
lizados 245, destes 101 pela 
rede privada. Um aumento de 
77 em relação ao dia anterior.

Os três novos casos são de 
mulheres, duas são trabalhado-
ras da área da saúde.
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93 CNPJs foram baixados em Canela e
Gramado após fechamento do comércio

em Canela, segundo a Secretaria 
da Fazenda, 26 CNPJs foram baixa-
dos de 1º de abril até ontem (28). o 
secretário Álvaro Grulke diz que não 
há como afirmar que as baixas foram 
somente em razão da pandemia do 
novo coronavírus, mas que existem 
também as empresas que encerra-
ram atividades e ainda não deram 
baixas nos documentos.

Gramado: 67 empresas
Em resposta oficial ao pedido da 

Câmara de Vereadores de Gramado, 
a Secretaria de Inovação e Desenvol-
vimento econômico informou que no 
que diz respeito ao fechamento de 
empresas, a Secretaria da Fazenda, 

que detém os registros de todas pes-
soas físicas do município, informa 
que no período de 01 de março até o 
dia 20 de maio, 67 empresas encer-
raram formalmente suas atividades.

Cabe ressaltar que não tem como 
se afirmar que as baixas efetivadas 
foram em decorrência da crise cau-
sada pela pandemia do novo Coro-
navírus.

Com relação aos números rela-
cionados ao desemprego, o CAeGed 
– Cadastro Geral de empregados 
desempregados informa que os 
números oficiais, nos quais foram 
baseados, deixou de publicizar os 
relatórios em função da falta de in-
formações por parte das empresas.

https://pt-br.facebook.com/i9cell
https://portaldafolha.com.br/
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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!

- 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.

Vereadores recebem ex-funcionários
do sistema de triagem de lixo de Canela

Na tarde de quarta-fei-
ra, 27, o Presidente 
da Câmara de Verea-

dores de Canela, Marcelo Savi, 
acompanhado dos vereadores 
Jerônimo Terra Rolim e Carmen 
Lúcia de Moraes, receberam 
representantes do antigo siste-
ma de triagem de lixo de Canela, 
que atualmente não está ocor-
rendo devido a alguns contra-
tempos do novo contrato emer-
gencial firmado com a empresa 
que hoje presta os serviços.

A reivindicação feita aos 
vereadores, é de que o serviço 
de triagem volte ao município, 
pois além de ser benéfico ao 
meio ambiente, e também, de 
forma econômica, devolveria o 
emprego para muitas pessoas 
da cidade.

Para explicar melhor o 
posicionamento do Poder 
Executivo, os vereadores 
convidaram Ítalo Fagundes, 
Diretor de Departamento da 

Secretaria de Meio Ambiente, 
para participar também desta 
reunião. A Prefeitura está para 
lançar um novo edital para abrir 
licitação na questão do lixo, e a 
triagem está inclusa nos servi-
ços que deverão ser prestados 
pela empresa ganhadora deste 
processo. 

"Nossa vontade é que o serviço 
de triagem volte o quanto antes a 
operar na cidade, e se possível com 

o pessoal que já operava anterior-
mente, por já conhecer a profissão, 
e assim, garantir o emprego e renda 
para diversas famílias humildes da 
cidade", ressaltou Ítalo.

O edital está para ser lança-
do pela Prefeitura na próxima 
semana, e havendo um ganha-
dor, a empresa terá um prazo 
máximo de 120 dias para se 
adaptar e começar a operar os 
serviços solicitados, sendo a 

triagem, um destes serviços.

O processo de triagem do 
lixo consiste na separação dos 
materiais que serão encaminha-
dos para a reciclagem, de acor-
do com suas características físi-
cas e químicas. Trata-se de uma 
etapa essencial no processo de 
reciclagem, sendo considerado 
o passo inicial para a produção 
de novos produtos.
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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 administra-
tivamente 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.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Álvaro Ricardo Grulke
Secretário Municipal da Fazenda
e Desenvolvimento Econômico

Ofício SMGPG/DLC n.º 121/2020

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições le-
gais, informa a publicação dos seguintes editais:
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 14 2020 -  Registro de 
preços para serviços de conserto, montagem, desmonta-
gem, balanceamento e geometria de rodas e pneus para 
todos os veículos da frota da Prefeitura Municipal de Ca-
nela.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 17 2020 – Registro de 
preços para aquisição de seringas descartáveis à serem 
adquiridas de forma fracionada pelo período de um ano.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 20 2020 – Registro de 
preços para aquisição de produtos de higiene e limpeza, 
à serem adquiridas 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, 28 de maio de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito

Hospital de Caridade de
Canela recebe o tomógrafo

O Hospital de Cari-
dade de Canela 
recebeu, na ma-

nhã desta quinta-feira (28), 
o tão aguardado tomógrafo 
da marca Siemens, uma das 
mais conhecidas e reno-
madas fabricantes desse 
aparelho no mundo. Com a 
tecnologia, a casa de saúde 
suprirá todas as necessi-
dades para a realização de 
exames, pois será possível 
fazer tomografias simples e 
contrastadas com imagens 
digitais de alta resolução.

Para colocá-lo em 
operação, o HCC necessita 
preparar toda uma estrutu-
ra que conta com o apoio 
da Secretaria Municipal 
de Obras. Além da reade-
quação de uma sala, foram 
investidos recursos na rede 
elétrica e em internet para 

o processador das imagens.
A empresa responsável 

pela parte radiológica de-
verá concluir os trabalhos 
em breve, já que houve 
demora no transporte de 
materiais do centro do 
país, devido à pandemia de 
covid-19. Feitos ajustes e 
instalações, depois será a 
vez da fabricante do tomó-
grafo enviar técnicos para 
os ajustes finais e o trei-
namento da equipe e dos 
médicos que irão utilizá-lo. 
A previsão é de que tudo 
esteja pronto em algumas 
semanas.

O Hospital de Caridade 
nunca teve um tomógra-
fo, o que merece também 
agradecimento por parte 
de empresas e pessoas que 
doaram valores para o pa-
gamento do aparelho, que 

custa R$ 798 mil. Até o mo-
mento, foram arrecadados 
R$ 473.543,78, segundo a 
direção da casa de saúde.

“Depois do aparelho 
de raio-x e do ultrassom, o 
tomógrafo vem para atestar 
uma série de medidas toma-
das não só pela injeção de 
recursos financeiros como 
pela contenção, pela econo-
mia de priorizar demandas 
para a comunidade que bus-
ca o hospital”, diz o secre-
tário municipal de Saúde e 
interventor Vilmar Santos. 
“O poder público nunca 
abandonou o hospital. Além 
de colocar as coisas no 
lugar para reequilibrá-lo, 
ainda se tomam medidas 
para ajustá-lo, para atender 
melhor à população”, consi-
dera o prefeito Constantino 
Orsolin.
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Canela – Programa de castração é ampliado
O programa de castração, 

promovido pela Secretaria 
de Saúde de Canela, teve seu 
contrato ampliado. Com isso, o 
valor investido chega a R$ 22,5 
mil mensais e firma convênio 
com três clínicas veterinárias. 
“Vai aumentar, em média, 50% o 
número de castrações por mês”, 
prevê o médico veterinário 
Rodrigo Azambuja, da Vigilância 
Ambiental.

Antes, com duas clínicas 

conveniadas, o Município des-
tinava R$ 15 mil para o progra-
ma e castrava entre 100 e 110 
pets. “Mesmo em meio à pan-
demia, com recursos bem mais 
concentrados para isso, conse-
guimos ajustar esse aumento”, 
diz o secretário municipal de 
Saúde Vilmar Santos.

Em 2020, houve 450 cas-
trações. O preço por cirurgia 
varia conforme o tamanho e 
o sexo do animal e o uso de 

materiais para cada procedi-
mento, com custo maior para as 
fêmeas. Para uma cadela de até 
10 quilos, o Município desem-
bolsa R$ 139,08, enquanto que 
a cirurgia em uma gata custa 
R$ 104,31. Para o cão até 10 
quilos, gasta-se R$ 91,27 e R$ 
65,19 para um felino macho.

A primeira cirurgia de 
castração pelo Município acon-
teceu no dia 30 de março de 
2010. Desde 2019, os animais 

castrados recebem um micro-
chip, conforme exigência do 
Conselho Nacional de Medici-
na. Com isso, é possível identifi-
car ocorrências de abandono e 
responsabilizar o infrator.

Para cadastrar-se no progra-
ma, o dono do animal preen-
che uma ficha na Vigilância 
Ambiental (rua João Pessoa, nº 
336) ou nas unidades básicas 
de saúde. A fila de espera pode 
levar cinco meses.

https://portaldafolha.com.br/
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Três barreiras
sanitárias serão feitas
nesta sexta-feira

A Secretaria Municipal 
de Saúde promoverá 
três barreiras sanitá-

rias pela cidade, nesta sexta-
feira (29). Todas terão início 
às 14 horas, e as equipes de 
saúde estarão espalhadas em 
frente às unidades básicas dos 
bairros Canelinha e Santa Mar-
ta, e nas imediações do Centro 
de Feiras.

Nas abordagens aos veícu-
los, serão distribuídos mate-
riais orientativos sobre o novo 
coronavírus e haverá medição 
de temperatura dos seus ocu-

pantes, com o uso de termôme-
tro infravermelho. “Para quem 
precisar, teremos máscaras reu-
tilizáveis, das 45 mil que foram 
adquiridas para a população”, 
comenta o secretário de Saúde 
Vilmar Santos.

As barreiras sanitárias acon-
teceram há algumas semanas 
em Canela, nos bairros Cane-
linha e Santa Marta, concomi-
tantemente com a distribuição 
de máscaras pelas localidades 
circunvizinhas. Elas foram 
sugeridas prefeito Constantino 
Orsolin.

FOTO: DiVulgAçãO

Prefeitura de Canela apresenta documentos que
mostram economia de mais de R$ 50mil e aumento
nos serviços na coleta de lixo

O biólogo Jackson 
Muller (foto), secretá-
rio Municipal de Meio 
Ambiente, urbanismo e 
Mobilidade urbana de 
Canela estará na Câma-
ra de Vereadores, no 
início da sessão desta 
segunda, para esclarecer 
pontos referentes a uma 
denúncia de superfa-
turamento do contrato 
emergencial de recolhi-
mento de lixo na cidade.

A denúncia, assinada 
pelo advogado Sandro 
Chagas e protocola-
do junto ao Ministério 
Público em Canela no 
último dia 15, traz diver-
sos dados sobre a coleta 
de lixo em Canela. Por 
fim, Chagas afirma que 
“os valores estão possi-
velmente superiores aos 
praticados pela Geral 
Transportes ltda, com 
o agravante de veícu-
los realizando a coleta 
orgânica e seletiva sem a 
devida separação, coleta 
de resíduos verdes e co-
leta especial com ‘supor-
te’ público, contêineres 
em menor número ao 

contratado, remessa de 
todos os resíduos para a 
disposição final, ausência 
de triagem dos resíduos 
seletivos, gerando desem-
prego e crime ambiental”.

Ainda, na denúncia, 
o advogado afirma que 
“se visualiza a possível 
ocorrência de atos de 
improbidade que atentam 
contra a administração 
pública, em especial os 
princípios da legalidade, 
impessoalidade e econo-
micidade”, com o pedido 
de investigação e ins-
tauração de inquéritos 
policiais e civis.

Na semana passada, 
a denúncia foi protoco-
lada também na Câmara 
Municipal e gerou deba-
te entre os vereadores.

Contraponto
A reportagem da 

Folha entrou em contato 
com o secretário Jackson 
Muller e recebeu cópia 
do ofício enviado ao 
legislativo a cerca do 
tema.

Nele, Muller afirma 
que a denúncia traz 

“argumentos equivo-
cados, insuficientes e 
tendenciosos para tentar 
provar a sua tese descabi-
da” e que “a análise dos 
empenhos, notas fiscais 
e demais documentos 
demostram que, na 
média de quatro meses 
de contrato emergencial 
proporcionou-se a econo-
mia aos cofres públicos 
de valores de cerca de R$ 
236.331,42, com valores 
mensais a menor de cerca 
de R$ 59.082,86, afas-
tando quaisquer aspectos 
trazidos pela petição 
tendenciosa apresentada 
pelo denunciante”.

Ainda, “observa-se 
coleta orgânica e seletiva 
separadamente, coleta 
de resíduos verdes, con-
forme roteiro e, ainda, 
a coleta especial diária. 
Do mesmo modo, o valor 
unitário dos contêineres 
é menor, permanecendo 
a disposição da muni-
cipalidade para ajustes 
e distribuição conforme 
demandas”.

Quanto a utilização 
de funcionários muni-

cipais no recolhimento 
de lixo, Jackson diz que 
“na denúncia é incluída 
a foto de um caminhão 
com galhos, junto a área 
de transbordo, no pátio 
da empresa. Os funcio-
nários e os caminhões do 
município, ora menciona-
dos, estão vinculados ao 
recolhimento de material 
proveniente da supressão 
de vegetação e poda de 
galhos realizadas pela 
Administração Municipal, 
as quais não estão pre-
vistas nos roteiros pelo 
Contrato com a empresa 
contratada emergen-

cialmente. Portanto, as 
situações envolvendo 
funcionários e caminhões 
do município são os 
casos de emergenciali-
dades, como a poda por 
risco realizada junto às 
vias públicas ou próximo 
as redes elétricas. Nestas 
oportunidades, de excep-
cionalidades e emergen-
cialidades, o município 
recolhe os resíduos pro-
venientes da supressão e 
poda, diferentemente dos 
resíduos verdes, manti-
dos em sacos e passíveis 
de coleta por caminhão 
compactador”.
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Secretaria de Turismo e entidades planejam 
a Festa Colonial e a Semana Farroupilha

Canela fixou diretrizes 
para fomentar a eco-
nomia pós-pandemia 

do coronavírus e remanejou 
promoções da Secretaria de 
Turismo e Cultura. Para definir 
estratégias sobre a realização 
das próximas edições da Festa 
Colonial e da Semana Farrou-
pilha, lideranças de entidades 
ligadas ao tradicionalismo e ao 
meio rural estiveram reunidos 
recentemente.

Conforme o diretor do 
Departamento de Eventos da 
Secretaria de Turismo de Cane-
la, Carlos Eduardo Fernandes, a 
proposta é unir as festividades 
visando redução de custos e 
a valorização de artistas lo-
cais. "Estamos pensando no 
pós-pandemia. O encontro foi 
para fazer a proposta de unir os 
dois eventos, para termos uma 
economia aos cofres públicos 

com estrutura de estandes, de 
som, de luz, seguranças e tudo 
mais que sabemos que é neces-
sário para realizar eventos deste 
porte", explica Fernandes.

O objetivo é realizar a 27ª 
Festa Colonial de 11 de setem-
bro até 2 de outubro, no Espa-
ço Canela Rural. Já a Semana 
Farroupilha, está programada 
para ocorrer entre 13 e 20 de 
setembro. "Na Semana Far-
roupilha, a programação será 
voltada ao tradicionalismo. No 
restante do período, terá temáti-
ca colonial. Com a medida, não 
deixaremos de realizar nossos 
festejos e ainda vamos contar 
com atrações locais", acrescen-
ta.

Participaram do encontro 
dirigentes da Emater, Sindica-
to dos Trabalhadores Rurais, 
Secretaria de Obras, Serviços 
Urbanos e Agricultura e da Se-
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cretaria de Turismo e Cultura. 
Os interessados em participar 
da festa administrando uma 
tenda, restaurante ou espaço 
para comercialização de pro-
dutos coloniais pode entrar 
em contato com o sindicato 
ou com a Emater para receber 
mais informações.

O secretário de Turismo, 

Ângelo Sanches, destaca que 
os eventos valorizam as identi-
dades culturais locais. "Canela 
é uma cidade marcada pela 
pujança do seu povo e pela 
sua capacidade de reinvenção. 
Sempre procuramos promover a 
autoestima do canelense e con-
tinuamos com essa política", 
enfatiza Sanches.

Normalização das aulas é esperada para setembro
O governador do RS, 

Eduardo leite, disse, na tarde 
desta quarta (27) como será 
a retomada das aulas, parali-
sadas por causa da pandemia 
de coronavírus.

O calendário terá cinco 
etapas, com o início já na 
próxima segunda-feira (1º), 
de forma virtual. As ativida-
des para alunos de escolas 
estaduais serão realizadas 
em uma plataforma do goo-
gle para ensino remoto. Para 

famílias que não têm acesso 
à internet, professores repas-
sarão material físico.

Para o retorno às aulas 
presenciais, diversas regras 
de sanitização e distancia-
mento social terão de ser 
cumpridas. Está prevista 
separação de 1,5 metro entre 
alunos com máscara. Sem a 
proteção, a distância entre as 
mesas sobe para dois metros. 

O governador fez um 
alerta para o caso de haver 

aumento no contágio pela 
doença durante esse perío-
do: pode ser mais demorado 
se o cenário piorar.

Em um cenário positivo, o 
retorno ao ensino presencial 
deve se dar a partir de 1º de 
julho, de forma escalonada. 
A possibilidade é de volta 
às aulas, primeiramente, da 
Educação infantil. Perspec-
tiva do governo do Estado é 
de retomada de 100% das 
aulas em setembro. Governador Eduardo Leite nas redes sociais

FOTO: DivUlgAçãO/gERS
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Canela. Homem é 
preso portando uma 
pistola Glock 9mm

Na noite de segunda-
feira (25), a Brigada 
Militar tirou das ruas 

de Canela e região uma arma 
potente e bastante munições. 
Ainda evitou que alguma ação 
criminosa ocorresse. 

Por volta das 21 horas, a 
Brigada Militar de Canela rece-
beu denúncia que um veículo 
Renault Logan, cor prata, esta-
ria realizando cobranças para 
uma facção.

De posse das informações 
a Força Tática, que patrulhava 
o município no momento, rea-
lizou buscas e se deparou com 
um veículo com as caracterís-
ticas, na Estrada do Caracol 
onde foi abordado. 

Dentro estavam quatro 
indivíduos, três homens de 50, 
26 e 23 anos, e uma mulher de 
22 anos. Dentro do automó-
vel foi localizada uma pistola, 
marca Glock, calibre 9mm, 

numeração raspada, municia-
da com um carregador com 
prolongador e um carregador 
sobressalente, no total de 47 
munições. 

Indagados, o homem de 50 
anos, com dois antecedentes 
por porte ilegal de arma de 
fogo, relatou que a arma per-
tence ao seu filho que cumpre 
pena no Presídio de Canela. 

Ele foi preso em flagrante 
por porte ilegal de arma de 
fogo e encaminhado ao siste-
ma prisional. 

Ainda durante a condução 
dos indivíduos a BM de Ca-
nela recebeu informação, via 
190, de que o referido veículo 
estaria tentado sequestrar um 
indivíduo na localidade  Ba-
nhado Grande, sendo que esse 
obteve êxito em fugir.

Capitão Ubirajara da Rocha 
Dill, comandante da BM de 
Canela, destaca ação dos Po-

liciais Militares: “Em uma ação 
rápida as guarnições da área da 
2ª Companhia de Canela efetua-
ram a prisão de um criminoso 
portando uma arma de fogo 
que até pouco tempo atrás era 
de uso restrito. A presença do 
elemento no município objetiva-
va a eliminação da concorrência 
no tráfico de drogas. Destaca-se 

nessa ação, não só a agilidade 
com que se deu a atuação, mas 
principalmente o comprometi-
mento e a dedicação com que os 
efetivos do 1º BPAT vem atuan-
do na região. Evitaram com isso 
a ocorrência de outro delito, 
que ainda na pior das hipóteses, 
poderia causar danos a terceiros 
inocentes”.

FoTo: REPRoDUção/1º BPAT

Canela. Foragido é
preso pela Brigada Militar 
por tráfico de drogas

Na tarde de segunda-feira 
(25), por volta das 15 horas, a 
Brigada Militar, através da Força 
Tática, patrulhava a área d a 
Rua Sete de Setembro, no Bair-
ro Eugênio Ferreira, em Canela, 
próximo a um local de comer-
cialização de drogas, quando 
visualizou e abordou dois indi-
víduos em atitudes suspeitas. 

Indagado, um deles de 26 
anos, com antecedente por 
posse de entorpecente, relatou 
ser usuário e que foi ao ende-
reço para adquirir a droga do 
outro abordado. 

Com o traficante de 40 
anos, que possui vasta ficha 
criminal por furtos, roubos, 
tráfico de drogas, receptação 
e estelionatos, foi encontrado 
no bolso esquerdo de sua calça 
uma porção de pedras de crack 
pesando 5,9 gramas. 

Em consulta ao sistema foi 
constatado que o autor é fora-
gido do sistema prisional desde 
o dia 10 de maio deste ano. o 
traficante foi preso em flagran-
te.

FoTo: REPRoDUção/1ºBPAT

Neste mês de maio, o Pe-
lotão de operações Especiais 
(PoE), do 1º Batalhão de Poli-
ciamento em Áreas Turísticas 
(1º BPAT), passou a ser denomi-
nado Força Tática (FT).

A mudança ocorre devido 
uma questão institucional, que 
vem junto a adequação que co-
meçou com a nomenclatura dos 
Batalhões de Choque (BPChoq), 
anteriormente conhecidas 
como Batalhão de operações 
Especiais (BoE). 

Seguindo uma nova diretriz 
da Brigada Militar que alterou 
algumas finalidades centrais do 
Pelotão de operações Especiais 
(PoE) e também, mudou sua 
nomenclatura. A partir de agora, 
o termo PoE não será mais 
adotado, passando o grupo de 
policiais que possuem treina-
mento específico nominado 
como Força Tática.

o Pelotão de Força Tática 

tem por finalidade a realização 
da atividade de patrulhamento 
tático motorizado, tendo a sua 
atuação voltada à execução do 
primeiro esforço de recobri-
mento tático na área de abran-
gência do batalhão, atuando 
em ações de controle de distúr-
bios e gestão de multidões de 
menor vulto e complexidade.

o Major Márcio Borba Fer-
nandes, subcomandante do 1º 
BPAT, ressalta a importância da 
FT e da mudança da nomencla-
tura: “A alteração acompanha a 
mais recente doutrina de pa-
trulhamento tático motorizado, 
com vistas à padronização de 
conceitos no âmbito da insti-
tuição, sem, contudo, retirar da 
tropa o objetivo principal, qual 
seja a repressão criminal qua-
lificada, com foco no tráfico de 
drogas, apreensão de armas de 
fogo e recaptura de foragidos 
do sistema penal”.

Pelotão de Operações Especiais 
passa a chamar Força Tática 
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Novela Airbnb ganha novo capítulo
Decisão do STF derruba liminar que permitia funcionamento de
plataforma de locação por temporada no município de Gramado

Na última sexta-feira (22), 
foi divulgado que o Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio 
Grande do Sul cassou a liminar 
do município de Gramado que 
proibia a modalidade de alu-
guel de temporada na cidade.

Nesta terça-feira (26), o 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal, Luis Fux, assinou a 
medida cautelar  em que aceita 
o recurso da Prefeitura de Gra-
mado. Desta forma, suspende 
a decisão do TJ-RS, que permi-

tia a volta do funcionamento 
da modalidade de aluguel por 
temporada realizada pela plata-
forma de intermediação AirBnB.

O município de Gramado 
sustentou em solicitação em 
nível de recurso que a deci-
são constitui lesão à ordem, à 
saúde, à segurança e à econo-
mia públicas, pois possibilita 
o exercício de atividade co-
mercial pela plataforma digital 
Airbnb, as quais não se enqua-
dram entre aquelas indicadas 

como essenciais pelo poder 
público, “levando a incerteza da 
população quanto ao dever de 
obediência as normas” e permi-
tindo uma maior circulação de 
pessoas no território do muni-
cípio de Gramado, o que amplia 
o risco de disseminação do 
novo coronavírus.

“O recurso ao STF foi no 
sentido de seguir o julgamento 
do ministro Alexandre de Moraes 
que entende que ante a pande-
mia é plenamente justo manter 

o controle das pessoas que 
optam pelo aluguel por tem-
porada”, afirma o procurador 
jurídico João Barcellos.

A plataforma de aluguel por 
temporada Airbnb foi obrigada 
a suspender as atividades de 
anúncio, reserva e locação de 
acomodações em Gramado até 
que seja editado pelo prefeito, 
Fedoca Bertolucci, novo decre-
to que permita e regulamente 
as atividades na modalidade de 
locação por temporada.

Cadeirante é preso por roubo a relojoaria
Na tarde de segunda-feira 

(25), por volta das 16 horas, a 
Brigada Militar de Canela re-
cebeu ligação, via 190, sobre 
um roubo em andamento em 
uma relojoaria na Rua Júlio de 
Castilhos, no Centro. Conforme 
comunicante o autor seria um 
cadeirante e estaria portando 
uma arma.

A guarnição que estava na 
área central rapidamente foi ao 
estabelecimento e abordou o 
suspeito. Ao chegar a arma es-
tava no chão, sendo constatada 

que se tratava de um simulacro 
(réplica) de pistola. Ele ainda 
estava com uma faca enrolada 
na cadeira de rodas.

A vítima relata que o cadei-
rante chegou e apresentou um 
papel escrito: “Passa tudo, não 
chama atenção”. Logo passou 
a apontar a arma segurando 
com o pé. Os Policiais Militares 
prenderam o autor de 18 anos 
que é mudo e portador de ne-
cessidades especiais (não mexe 
as mãos), sendo conduzido 
para registro.

FO
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: REPRO
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No início da madrugada 
desta quinta-feira (28), por 
volta das 01h, a Brigada Militar 
de Gramado foi acionada após 
ligação de moradores ao 190, 
informando sobre uma briga 
em via pública, na Rua Serafim 
Benetti, no Bairro Floresta.

Chegando ao local, os 
policiais contataram a esposa 
da vítima, que também apre-
sentava sinais de violência. Ela 
revelou que alguns homens em 
dois carros, no qual não soube 
relatar modelo ou placa, arrom-
baram a porta de sua residên-
cia e retiraram seu marido de 

dentro de casa, espancando-o 
com um facão.

O SAMu foi acionado para 
prestar socorro a esposa da 
vítima. Os policiais constataram 
que o marido não estava mais 
no local, segundo ela achava 
que teriam o levado.

Durante busca nas proxi-
midades, os policiais militares 
encontraram a vítima caída em 
um barranco de difícil acesso, 
sendo necessário o auxílio do 
Corpo de Bombeiros para retirá
-lo e do SAMu para conduzi-lo 
até o Hospital. O estado de 
saúde dos envolvidos é estável.

Homem é espancado no 
Bairro Floresta em Gramado

Corsan lança edital de novas 
ETAs para ampliar produção de 
água em Canela e Gramado

A Companhia Riogranden-
se de Saneamento (Corsan) 
lançou, na sexta-feira (22), o 
edital para fornecimento e 
instalação de três Estações 
de Tratamento de Água (ETAs) 
compactas metálicas de 30 
litros por segundo, para am-
pliação do abastecimento de 
água do sistema integrado de 
Canela e Gramado. No valor de 
R$ 3.711.115,75, o investimen-
to é um dos compromissos da 
Corsan com os dois municípios.

A obra prevê as estações 
em tanques de chapa de aço 

carbono, com execução de 
base de concreto armado, 
fornecimento e instalação de 
tubulações, válvulas e mate-
rial filtrante, para aumento da 
produção de água tratada na 
ETA 2, localizada em Canela. O 
prazo de execução será de 180 
dias, a partir do início da obra. 
A apresentação das propos-
tas será até as 9h do dia 4 de 
junho, quando então se dará a 
abertura das propostas. Às 14h, 
inicia-se a etapa dos lances. A 
licitação será realizada na mo-
dalidade pregão eletrônico.
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USE SUA
MÁSCARA
O uso agora é
obrigatório em 
todo o Estado.

FAÇA A SUA PARTE!

Usar a máscara
é um ato de amor 
ao próximo.

PREVINA-SE

prefeituradecanela prefcanela www.canela.rs.gov.br

CENTRAL DE 
INFORMAÇÕES 
SOBRE O 
CORONAVÍRUS

(54) 3282.5101
das 8h às 12h e
das 13h às 17h
de segunda a sexta-feira

JUNTOS
CONTRA
O CORONA

CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO AO SITE DO ANUNCIANTE!
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Caso Rambinho:
dois indiciados
por homicídios
e outros crimes
Polícia Civil de Canela
concluiu as investigações
sobre o crime que chocou
a comunidade canelense

A Polícia Civil de Canela concluiu, nesta 
quinta-feira (28), as investigações sobre a 
morte de Luiz Henrique Valim dos Santos 

Junior, conhecido como Rambinho. O crime ocorreu 
na tarde do dia 13 de maio, no Distrito Industrial, 
quando a vítima sofreu um disparo de arma de fogo 
em seu peito, falecendo minutos depois.

Dois investigados foram presos preventivamen-
te pela Polícia Civil no último dia 17. Eles permane-
cem presos e são apontados como executor (V.K.) e 
mandante do crime. Um dos investigados foi preso 
na posse de um revóver calibre .38, que foi enca-
minhado à perícia para ser apurado se é o mesmo 
utilizado no homicídio da vítima. V.K. estava, ainda, 
na posse de R$ 10.000,00 e uma mala de roupas. 

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da De-
legacia de Polícia de Canela e responsável pelas 
investigações, informou que a vítima foi atraída 
através de ligação telefônica para o Bairro Distrito 
Industrial, onde o executor, de dentro de um Astra 
prata com placas clonadas, efetuou um disparo 
com arma de fogo no peito da vítima, que acredita-
va estar indo ao encontro de um cliente para fechar 
um bom negócio. 

A Polícia Civil, ainda, informou que o crime 
deu-se em razão de desavenças comerciais e 
pessoais havidas entre a vítima e o mandante da 
execução.

“A vítima havia sido atraída ao local do crime 
supondo estar indo ao encontro de um cliente para 

fechar negócio. As investigações com-
provam que os dois investigados foram 
ao local do crime, cada um em um carro 
diferente. Após o executor efetuar o 
disparo contra o corpo da vítima, os 
dois autores deixaram o local em dire-
ção à localidade de Passo do Inferno, 
onde o Astra prata foi completamente 
incendiado. Dali, os dois investigaram 
fugiram juntos”, disse o delegado.

Para a prática do crime, o man-

dante teria feito o pagamento de um 
veículo e mais R$ 3.000,00 em di-
nheiro ao executor. Este carro, um GM 
Celta, foi apreendido pela Polícia Civil 
de Canela.

Os dois investigados foram indicia-
dos por homicídio, qualificado por em-
boscada e por ser realizado mediante 
pagamento, porte ilegal de arma de 
fogo, incêndio criminoso, falsidade 
ideológica e receptação.

FOtOS: DiVULGAçãO/PC CAnELA
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