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"Parar de fumar é mudar de vida"!

Programa de combate ao tabagismo de Canela é modelo para o Estado
A reportagem da Folha conversou com o médico pneumologista, Marcos Farias Vogt, que comanda o

programa no município, desenvolvido na Unidade de Saúde Central, na Rua Sete de Setembro. Página 13
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360 Graus
Francisco Rocha

CLIQUE AQUI PARA LER TODAS AS COLUNAS DO FRANCISCO ROCHA

CLIQUE AQUI E SIGA O FRANCISCO NO INSTAGRAM!

Deu zebra

Nossa cidade, nossa 
Região, nosso Estado, 
nosso País, o Brasil, 

começa a flexibilizar o isola-
mento social que fingia que 
fazia.

No começo, o vírus só pega-
va quem viajava, depois quem 
trabalhava, agora, só pega 
quem estuda. Este vírus seleti-
vo (no imaginário de alguns e 
na politicagem de outros), vai 
norteando nossa vida e alguns 
acreditam que haverá um novo 
normal.

Não, não haverá um novo, 
haverá um normal, com o qual 
aprenderemos a lidar, como 
lidamos com o sarampo, com a 
AIDS, com a tuberculose, com a 
H1N1...

A abertura é inevitável e a 
volta às atividades cotidianas 
mais ainda. Escrevi semana pas-
sada que as coisas iriam voltar 
ao normal, na medida que os 
cofres públicos fossem mer-
mando e que recursos da União 
fossem chegando. Dito e feito.

A verdade, não aceita por 
alguns e não dita por outros, 
é que nossos governos não 
estavam preparados para um 

desafio desta envergadura e 
acabaram fazendo o que fazem 
de melhor: política.

Politizaram a doença, aos 
poucos começaram a apare-
cer os efeitos dos decretos de 
calamidade, mostrando desvios 
de verba por todo o país. Oi-
ga-lhe tchê, os caras roubam e 
desviam recursos de respira-
dores. E o povo fica discutindo 
fascismo.

Enquanto muitos ficam 
tentando provar que o vírus é 
de direita ou de esquerda, ele 
vai ceifando vidas de pessoas 
que, na maioria, nem filiadas a 
partidos são. E ceifando vidas 
não apenas pelo Covid-19, mas 
pela depressão, pela fome, pela 
falta de saneamento...

Enquanto muitos discutem 
fascismo, as nossas velhas 
raposas políticas aprovam leis, 
ou quase, como o tal das “fake 
news”, que com a desculpa 
deslavada de combater a men-
tira, querem na verdade regular 
o território livre da internet 
num verdadeiro atentado à 
liberdade de expressão (e 
antes de vir lacrar no meu post, 
sugiro uma lida completa ao 

projeto).
O Brasil, definitivamente 

não é para amadores. É para 
profissionais, ladrões profis-
sionais, travestidos de autori-
dades, que criaram leis que os 
favorecem e enchem de poder, 
e, no lombo de seus cargos, 
oprimem o povo que cego, os 
idolatra, e aqui fica minha críti-
ca de FHC a Aécio, de Bolsona-
ro a Dilma, pois o Lula deveria 
estar preso e não está, assim 
como um milhar de políticos 
corruptos deste país.

Enquanto você levanta as 
hashtags lacradoras da hora, 
uma mãe de família perde o 
emprego, um pai de família tira 
a própria vida e milhões são 

desviados para a conta fan-
tasma do político corrupto de 
plantão.

O coronavírus é a cortina 
de fumaça da vez, o conto da 
carochinha que você repete.

Quer lacrar na minha colu-
na?

Vou te dar a chance: diz aí 
uma política pública efetiva 
feita nos últimos meses, de 
direita, de esquerda ou da co-
luna do meio, que foi planejada 
e deu resultado! Diz, que eu 
quero ver!

Quando esta história toda 
acabar, alguns vão ter ganhado 
na loteria, mas, para a esma-
gadora maioria dos brasileiros, 
deu zebra!

Na semana passada 
escrevi sobre a maratona 
de transmissões ao vivo 
que o Portal da Folha faria 
esta semana, conseguimos 
dar conta. Tive o prazer de 
participar de três painéis, 
todos muito explicativos.

É importante levar estas 

informações para a comuni-
dade, que muitas vezes não 
faz ideia de como funciona 
a política pública de meio 
ambiente na cidade e que 
tem um tripé muito impor-
tante para nossas vidas: 
distribuição de água trata-
da, tratamento do esgoto e 

recolhimento de lixo.
Estes painéis seguem a 

disposição nas páginas do 
Facebook da Prefeitura de 
Canela e do Portal da Folha, 
podendo ser assistidos a 
qualquer momento. Se você 
se interessar pelo assunto, 
é só procurar os vídeos.

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/


OPINIÃO • Sexta-feira, 5 de junho de 2020 • www.portaldafolha.com.br03
360 Graus
Francisco RochaCloroquê?

Conversei com o mé-
dico pneumologista 
Marcos Farias Vogt so-

bre o Dia Mundial Sem Tabaco, 
que é celebrado atualmente no 
dia 31 de maio. Vejam bem, um 
fumante que não consegue se 
livrar do vício escrevendo sobre 
isso (sic). Ah! A matéria você 
confere nesta edição.

Ocorre que o Dr. Marcos é 
também o pneumologista que, 
junto com a equipe da rede mu-
nicipal de saúde, atua nos casos 
de Covid-19. Não me aguentei e 
falei com ele sobre o tema, mes-
mo não sendo a pauta principal 
e lá vai algumas das coisas que 
colhi na conversa.

Primeiro, vale destacar que 
fumante tem mais chances de 
se complicar com o tal de coro-
navírus (sim, eu sei), segundo, 
que a única paciente que neces-
sitou de intubação no HCC foi a 
mulher que, infelizmente, veio 
a óbito (porém, caber salientar 
os diversos problemas de saúde 
que ele tinha, que, novamente, 
infelizmente, foram complicadas 
pela Covid-19 e lhe levaram à 
morte).

Segundo Dr. Marcos, o HCC 
está, sim, equipado para aten-

der as demandas da comunida-
de quanto ao Covid-19, e ele 
acredita (aqui me imaginem 
fazendo sim, sim, com a cabeça) 
que o número de casos posi-
tivos vão aumentar na cidade, 
porém, sem graves consequên-
cias, como uma grande quan-
tidade de pacientes intubados 
e ainda, uma fila de pessoas 
esperando pelo coveiro, cau-
sando um colapso absoluto no 
sistema funerário.

Mas, preocupante, Vogt 
pensa que a nossa Região, 
ainda não passou pelo famoso 
pico do coronavírus, o qual já 
pode ter acontecido em outros 
estados como SP ou RJ e ainda 
do norte do país.

Ou seja, em miúdos, tere-
mos mais casos até alcançar o 
tal platô e começarmos a re-
duzir a famosa curva de casos. 
Mas, casos estes que serão 
muito reduzidos em termos 
de internações, intubações e 
mortes.

Ainda, que nem mesmo a 
comunidade científica sabe 
exatamente quando será o pico 
do vírus, nem no Estado, nem 
na região, nem em nenhum lu-
gar do nosso lindo planeta azul, 

mas que, devemos estar pre-
parados para o tal pico e que a 
presença da doença Covid-19, 
causada pelo novo coronavírus 
é uma realidade e está entre 
nós, portanto, caro leitor, não é 
melzinho na chupeta para ser 
levada na brincadeira. Vamos 
cumprir os protocolos, usar 
máscara e lavar as mãos, afi-
nal...

E, por fim, perguntei ao 
doutor sobre a famigerada, mal 
falada e muito usada cloroqui-
na. Vogt disse que o protocolo 
estabelecido pelo Ministério 
da Saúde está disponível em 

Canela e que é usado na tenda 
do HCC. Claro que dentro de 
critérios técnicos e avaliados 
pela equipe médica. O coque-
tel, que pode variar, mas, em 
geral, é o “combo” de cloroqui-
na, azitromicina e sulfato de 
zinco, em geral, se aplicado no 
momento adequado, não é uma 
cura para o Covid-19, mas pode 
sim, ajudar o paciente a dimi-
nuir a carga viral e passar de 
uma maneira “mais fácil”, pelos 
efeitos da doença, auxiliando 
no tratamento.

Agradeço ao Dr. Marcos, foi 
muito boa a conversa!

17 anos depois, uma nova ETE
Estamos em plena Semana 

do Meio Ambiente, que, neste 
ano, em razão da pandemia do 
novo coronavírus está tendo 
sua programação 99% virtual, 
transmitida via Facebook, pelos 
canais do Portal da Folha e da 
Prefeitura de Canela.

E foi em um painel que 
participei, na última quarta, 
que o secretário Municipal de 
Meio Ambiente, Jackson Muller, 
anunciou que a Estação de Tra-
tamento de Esgoto da Vila Miná 
deve sair em até 90 dias.

Ela será instalada na área 
entre o loteamento popular e a 
Av. Cônego João Marchesi, atrás 
do campo do antigo Tricolor.

Ao ver a foto do equipa-
mento, minha frase para o se-
cretário foi: parece tão simples. 
E ele respondeu: e é!

Mas, há um lapso temporal 
de 17 anos entre a última ETE 

construída pelo Poder Público 
em Canela e esta. A última foi a 
do Chacrão, lá em 2003 (claro, 
tem as dos condomínios, mas 
estas foram feitas pela iniciati-
va privada).

Então, a ação que parece 
tão simples na verdade é muito 
importante, primeiro porque 
vai oferecer saneamento básico 
a um dos maiores loteamen-
tos populares da cidade, a Vila 
Miná.

Segundo porque ali, ao lado 
da Miná, naquele banhado, nas-
ce o arroio Canelinha, que corta 
Miná, São Lucas, Bom Jesus, 
Celulose, até se transformar no 
arroio Caracol, chegando até o 
nosso principal atrativo turísti-
co.

Terceiro, e não menos im-
portante, a retomada de uma 
política de tratamento de esgo-
to cloacal, que prevê uma ETE 

para tratar a água que chega 
ao lago, do loteamento cen-
tral, onde fica o parque muito 

frequentado pelos canelenses 
e é também um dos principais 
afluentes do Caracol.

Estação de tratamento de esgoto, 
desmontada, já está em Canela

Área reservada para a
instalação da ETE, na Vila Miná

FOTOS: REPRODuçãO

https://portaldafolha.com.br/
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Estudante canelense foi semifinalista
do programa Jovem Embaixador

Vitória Régia Campos Krummenauer competiu
com cerca de 50 mil inscritos no território nacional

Com muito empenho, dedicação 
e foco, a estudante Vitória Régia 
Campos Krummenauer, 17 anos, 

competiu com cerca de 50 mil brasileiros 
até chegar à semifinal do Programa Jovem 
Embaixador. Aluna da Escola Estadual de 
Ensino Médio Neusa Mari Pacheco, de Ca-
nela, ela garantiu participação no English 
Immersion Program (EIP) — o Programa 
de Imersão na Cultura Inglesa — que, em 
decorrência da pandemia, está ocorrendo 
de forma online. Mas, ser uma das semifi-
nalistas, não foi uma tarefa simples.

• Foi um processo de muita ansiedade, 
muita pesquisa. Foram cerca de dois meses 
em avaliação. Mas o percurso em si acredito 
que tenha acontecido de uma forma muita 
orgânica, muito natural. A ideia de ingres-
sar no Programa Jovem Embaixador surgiu 
numa aula de agricultura, em que estávamos 
desenvolvendo uma estufa hidropônica. Nós 
descobrimos o programa porque surgiu a 
folha de inscrição no mural, não sabíamos 
o que era, e depois a professora nos contou 
qual era o objetivo e eu pensei “ah por que 
não, né?” — conta a estudante.

Desde o dia 26 de maio, ela está partici-
pando de vídeo conferências, que integram 
o EIP. Para isso, ela foi presenteada pela Em-
baixada Americana com uma caixa presente, 
contendo mais de 26 itens, entre eles, um 
chromebook, um par de fones de ouvido, 
um cartão de acesso à Netflix e muitos ali-
mentos para desenvolvimento de receitas.

• Em algumas aulas que tivemos, de 
culinária, eles mandaram os materiais 
necessários nas caixas. A minha aula foi 
de panqueca e eu, particularmente, achei 
muito legal, porque além de aprendermos 
essa cultura, a gente também conversou, 
trocou ideias, de uma forma bem didática e 
natural — expõe.

A história de Vitória pode ser exemplo 
para muitos estudantes, especialmente 
pela sua dedicação. Com uma trajetória 
inspiradora, ela aconselha aqueles que têm 
o sonho de aprender uma nova língua:

• Acho que é o mais importante é con-
sumir o produto cultural dessa língua, 
porque isso é absorvido para ti. Tem muita 
gente que gosta de pop coreano, por exem-
plo, e consome bastante. Assim, acabam 
aprendendo bastante sobre a língua e a 
cultura do país. Então, isso também aconte-
ce de uma maneira orgânica e natural para 
eles.

Estudante recebeu uma caixa presente
da Embaixada Americana, para participar
do Programa de Imersão na Cultura Inglesa, 
que vem ocorrendo desde o dia 26 de maio

Foto: Arquivo PessoAl / vitóriA régiA CAmPos KrummenAuer

Processo para chegar à semifinal
Vitória é estudante do terceiro ano, na 

Escola Neusa Mari Pacheco, e desde o ano 
passado, está se dedicando ao Programa Jo-
vens Embaixadores. A mãe conta que, desde 
a infância, a menina já era aplicada.

• Em 2009, teve a H1N1 e, na escola que 
ela estudava, teve um caso da doença. Então, 
as aulas foram suspensas em junho e retorna-
ram apenas em agosto. Na época, ela estava 
no primeiro ano e, quando as aulas retorna-
ram, ela estava lendo. Eu não tinha percebido 
e lembro que a professora até me questionou 
se eu que tinha ensinado. É uma história 
bem engraçada — diz Yara Adieny Campos 
Krummenauer, que é professora do 5º ano 
de Ensino Fundamental e trabalha no labo-
ratório de informática na Escola Neusa Mari 
Pacheco.

Vitória nunca fez cursos voltados à lín-
gua estrangeira. Então, o desejo de aprender 
foi essencial nesse percurso. E, agora, suas 
atenções estão no francês. Ela conta que sua 
vontade de conhecer novos idiomas surge 
por meio da cultura de cada país.

• No quarto ano eu era péssima em inglês. 
Às vezes eu falo que até foi acidental, porque 
eu não lembro como comecei a aprender ou 
como eu faço. Eu leio bastante em inglês e 
vejo bastante séries e filmes também. Além 
do inglês e do francês, libras também é uma 
das línguas que eu sempre busquei aprender, 
automaticamente, pois minha mãe é intérpre-
te — conta.

O incentivo da professorade Literatura e 

Língua Portuguesa Daniela Guterres Cha-
rão Gonzalez também foi essencial para 
que a menina ingressasse no Programa 
Jovens Embaixadores. Ela conta que a Es-
cola foi convidada a participar do projeto 
e, prontamente, ela pensou que Vitória se 
encaixava no perfil buscado pela Embai-
xada Americana.

• Achei muito interessante a proposta e 
logo identifiquei que a Vitória tinha o perfil, 
pois é muito dedicada, gosta de ler, é muito 
extrovertida e determinada. Conversei com 
ela e pedi que buscasse mais informações 
a respeito, ela aceitou o desafio e deu 
início ao processo de inscrição. Confesso 
que o processo não foi fácil, mas a Vitória 
demonstrou capacidade e determinação — 
relembra a professora.

O diretor da escola, Márcio Gallas 
Boelter, afirma que, com o destaque de 
Vitória, outros alunos também podem 
se inspirar. Ele é ex-aluno da instituição 
de ensino e conta que um dos pilares da 
Neusa Mari Pacheco é o turno integral. 
Para Boelter, a escola tem a função de 
fazer com os alunos sonhem e acreditem 
que realizá-los é possível.

• Os grandes mentores da educação 
integral são os professores. No caso da 
Vitória, os grandes incentivadores foram os 
professores, principalmente, como se cita, a 
professora Daniela. Mas é também a partir 
do esforço dela, do incentivo da família, 
que as coisas são alcançadas. Então, a 
Vitória, para nós, é um grande orgulho, é 
um motivo de realização da própria escola. 
E ela serve de grande exemplo positivo para 
os outros alunos. Ela mostra que o aluno 
de escola pública pode e deve acreditar em 
sonhos longínquos. Eles precisam acreditar 
— orgulha-se.

Programa Jovens Embaixadores
O programa existe há 18 anos e é uma 

oportunidade de intercâmbio de três se-
manas para os Estados Unidos. Os finalistas 
são premiados com a viagem, totalmente 
custeada pela Embaixada. Apenas estudan-
tes do Ensino Médio da rede pública de 
ensino podem participar. Além disso, são 
pré-requisitos: bom desempenho acadêmi-
co, conhecimento da língua inglesa, capaci-
dade de liderança e espírito empreendedor. 
Além de ter nacionalidade brasileira, idade 
entre 15 e 18 anos, jamais ter viajado aos 
Estados Unidos, entre outros.

https://portaldafolha.com.br/
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Gilberto Tegner deixa a Secretaria de Educação 
Ana Paula Zini Bazzan assume o cargo a partir desta quinta-feira
(4), tendo Janete da Silva Santos como secretária Adjunta

O prefeito Constantino 
Orsolin e o secretá-
rio de Educação, Es-

porte e Lazer, Gilberto Tegner, 
participaram de uma reunião 
por videoconferência na tar-
de de segunda-feira (1º), para 
fazer um importante comuni-
cado aos diretores e diretoras 
das Escolas Municipais e a 
equipe técnica da SMEEL. Em 
virtude da legislação eleitoral 
o secretário Gilberto Tegner 
está desligando-se do cargo, 
já que possui pretensões em 
concorrer no pleito municipal 
deste ano. Com isso, a partir 
da próxima quinta-feira (4) a 
servidora de carreira Ana Paula 
Zini Bazzan assume a titula-
ridade da pasta, tendo como 
secretária Adjunta a professora 
Janete da Silva Santos.

Na videoconferência o 
prefeito Constantino Orsolin 
e o secretário Gilberto Teg-
ner relembraram os principais 

projetos e conquistas nestes 
praticamente três anos e meio 
de governo, transmitindo 
mensagens de agradecimen-
to a toda a equipe da SMEEL. 
Prefeito e secretário também 
tranquilizaram os servidores 
da Educação afirmando que 
todos os projetos desenvolvi-
dos até aqui serão mantidos. 
“Só tenho a agradecer e para-
benizar o trabalho desta equipe, 
pois diretores, professores e 
servidores abraçaram o projeto 
com alma e carinho”, comentou 
o prefeito Constantino Orsolin. 
“Gostaria muito de sair com as 
escolas cheias de alunos, mas 
isto infelizmente não será pos-
sível devido a esta pandemia. Ex-
terno minha gratidão ao prefeito 
Constantino Orsolin por me 
dar esta oportunidade”, disse o 
secretário Gilberto Tegner.

PROJETOS SERÃO
MANTIDOS 

O prefeito Constantino Or-
solin lembrou algumas ações 
da Secretaria de Educação 
como a eleição democrática 
nas escolas, a criação de quase 
mil vagas na Educação Infantil 
e a implantação do turno inte-
gral e do Cadie, entre outros. 
Conforme o chefe do Executi-
vo todos estes projetos serão 
mantidos e terão continuidade 
na Administração Municipal. 

“Foram três anos extenuantes, 
mas muito produtivos. Estes 
projetos integram a nossa 
proposta de governo e vamos 
dar continuidade com a mes-
ma garra. O turno integral, por 
exemplo, é inegociável, é uma 
questão de honra. Somente pela 
educação que vamos conse-
guir mudar a nossa sociedade”, 
avalia o prefeito Constantino 
Orsolin.

FOTO: RITA SOuzA

https://portaldafolha.com.br/
https://www.claro.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 de Canela
Show musical contará com artistas locais
e atrações do Estado, meta é chegar em 15
toneladas e mil famílias beneficiadas

Após arrecadar mais de 12,6 
toneladas de alimentos e be-
neficiar mais de 910 famílias 

carentes, a campanha Fazer Canela Feliz, 
da Delegacia de Polícia Civil, está chegan-
do ao final.

Foram 45 dias em que a solidariedade 
tomou conta dos canelenses, que desti-
naram partes de arrecadações de campa-
nhas e participações de estabelecimentos 
comerciais, somadas a doações indivi-
duais, amenizando a situação de quem 
não tinha alimentos para pôr à mesa.

Durante este tempo, filas se forma-
ram em frente à DP, mostrando a situação 
precária da cidade na distribuição de 
alimentos para estas famílias. Essa reali-
dade é reforçada pela procura de ajuda 
nos Centros de Referência de Assistência 
Social.

Neste sentido, uma grande promoção 
acontece na próxima sexta, 5 de junho, 
quando encerra a campanha. Será um últi-
mo 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 o 
que completará mais de 1000 famílias 
beneficiadas.

Segundo Vladimir Medeiros, delegado 
de Canela e idealizador da ação, “Canela, 
além da cidade das belezas naturais, do 

turismo e da segurança, agora também 
pode ser reconhecida como a Canela da so-
lidariedade, graças a participação de nossa 
comunidade que se uniu e, prontamente, 
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 trabalho incansá-
vel da equipe da DP de Canela e também 
das voluntárias 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 doa-
ram alimentos ou o seu tempo, se envolven-
do na campanha, não seria possível chegar 
até aqui sem este comprometimento”.

Parceiros viabilizaram
show de encerramento
Desde o início, em 15 de abril, a Cam-

panha Fazer Canela Feliz contou com o 
apoio da Oficina da Música, Photo Silva 
Decolores e Folha de Canela, bem como 
de músicos que participaram do vídeo 
promocional da ação beneficente.

Para a transmissão ao vivo, juntam-se 
ao grupo a Abasc, Blue Show Produtora, 
MM Filmagens e a AdylNet.

São ainda, colaboradores da ação o 
Crep’s da Hora e Água das Hortênsias

Durante toda a campanha, mais de 930
famílias receberam alimentos, contando 
com a solidariedade do povo canelense
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Gazebo Cultural de Canela será palco
para a transmissão do show de encerra-
mento da Campanha Fazer Canela Feliz

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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Show musical e
solidariedade: meta 
é 15 toneladas

Na próxima sexta-feira, a partir das 20h, diversos 
artistas locais sobem ao palco do Gazebo Cultural, 
somados à atrações estaduais, como Luiz Marenco, 

renomado músico tradicionalista, que já confirmou participa-
ção no evento. 

Todos estão participando voluntariamente do espetáculo.
A tecnologia vai possibilitar que outros artistas partici-

pem do show, cada um de sua cidade, transformando a live 
em uma campanha envolvente e de diversos estilos.

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

COMO PARTICIPAR:
Abasc vai gerenciar doações em dinheiro.
Você já pode participar através do link disponível para 

quem quiser fazer doações em dinheiro, a partir de R$ 25,00 
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 convertido, 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 te-
lentrega 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.

Rafa Machado
Chimarruts

Luiz
Marenco

Rui e
Mateus

Fabiano
Bohrer

Gabriel
Boelter

Edson
Borba

Nolasco
Espíndola

Ástrid
Godói

O Som
do Vento

Carlinhos Carneiro, vocalis-
ta da Bidê ou Balde e
da Império da Lã, e Chico 
Bretanha, da Groove James

Tonho
Crocco
(Ultramen)

Chumi e
Marcelo
Frank

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!

Catherine, Davi, Vicente, Mirela,
Pietra, Helena e Noah. Turminha
do Maternal da Oficina da Criança

Lorenzo Hensing Gonçalves completa 
2 aninhos no dia 07 de junho. Feliz 
aniversário filho amado! Com carinho 
Mamãe Franciele e Papai Ramon.

Ontem, 4, foi o dia do Gabriel Piva Venier 
completar seus 2 aninhos! Beijos dos 
dindos Josi e Maurício e dos priminhos 
Gustavo e Fernanda

Parabéns a essa princesa Antonella dos 
Reis Poleze que amanhã, 6, completará 4 
aninhos. Mamãe e Papai te amamToda a doçura da Alícia Anschau

Fotos: RepRodução

Foto: Gabi theisen

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

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Em virtude da pandemia, Baile de 
Debutantes 2020 do Recreio da

Juventude ganha nova data. 
O evento social foi transferido

para o dia 28 de novembro, nos
salões da Sede Social da

agremiação, em Caxias do Sul. 
Na foto: A rainha do Recreio da

Juventude, de Caxias do Sul,
Ana Júlia Sachet Britz.

A linda Sofia Viezzer Bergamo
em ensaio fotográfico dos
seus 16 anos, pelas lentes

de Sérgio Azevedo.

A personal e idealizadora do projeto 
EmagreçaMENTE Maiara Monaretto, 

especialista em musculação avançada, 
não deixa de lado os treinos nem em 

momentos de pandemia atendendo em 
academias de Gramado e Porto Alegre, 

clinica médica e em condomínios.

Adriel Deotti e Bruno Silvestrin
da Ginger House estão preparando 
lindas e deliciosas dicas de doces
e embalagens românticas para o

Dia dos Namorados.

FOTOS: REPRODuçãO

A coaching
Lenora produziu 
planners para 
auxiliar a busca 
de auto 
conhecimento
e melhores
escolhas de vida, 
com a união de 
dois projetos,
os planners
estão sendo
um sucesso.

Nota: Para este friozinho, a pe-
dida é Malbec Restaurante. Nes-
ta sexta-feira as portas estarão 
abertas, com todas as medidas 
protetivas para servir os melhores 
pratos da parrilla.

Foto: Sérgio AzAVedo

Foto: JuliAno Vicenzi

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/renata.willrich/
https://portaldafolha.com.br/category/stories/


Denise Lopes divando
neste ensaio lindo com

a Nay Hoffmann
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CLIQUE AQUI PARA CONFERIR AS COLUNAS FOLHA SOCIAL

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Claúdia de Rossi Braga a frente da Imobiliária Serra e Lar
comemora no dia 06, 15 anos da empresa. Na foto com sua
equipe, Luana, Adriana, Gisele, Claudia, Jaqueline e Andrenise.

ZImmeRmANN Foto StúDIo

Fernanda
oliveira trentin 
e Gustavo Berti 
na expectativa 
da chegada de 
Sophie trentin 
Berti

marione 
Fernandes 

homenageia
Deborah
thomazi
por seu

aniversário

Vanessa
Kiekow e 
talles Araujo 
Holanda Silva 
na espera da 
pequena
maria Isadora

michelle Berti e
Leandro teixeira na doce

espera de Davi
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Foto: NAy HoFFmANN

https://portaldafolha.com.br/
https://portaldafolha.com.br/category/social/
http://www.licenciar.bio.br/
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QUALIFIQUE-SE

A UCS disponibiliza várias ativi-
dades para incrementar o currículo 
durante o isolamento. São atividades 
pagas, mas também gratuitas, pois 
entendemos o momento pelo qual 
estamos passando. 

Acesse: https://cutt.ly/UyXJNUK e 
confira as opções. 

Workshop de educação financeira: 
Precisamos Falar de Dinheiro
parceria com a ACIC (EaD)
15 a 18 de junho
Segunda a quinta, das 19h às 22h
R$ 228,00 ou 5x R$ 47,42

Gestão do tempo e
produtividade (EaD)
15 a 18 de junho
Segunda a quinta, das 19h às 22h
R$ 332,00 ou 7x R$ 50,29

Trabalhos acadêmicos: o
caminho para o sucesso (EaD)
19 e 20 de junho
Sexta-feira, das 19h às 22h, e
sábado, das 9h às 12h
R$ 286,00 ou 3x R$ 97,23

Consensualidade e tributação: 
acordos processuais e transação 
tributária (EaD)
19 e 26 de junho
Sextas-feiras, das 17h às 19h30
R$ 116,00 ou 2x R$ 58,57

Discussões jurisprudenciais
nos contratos de compra e
venda (EaD)
19, 20, 26 e 27 de junho,
3 e 4 de julho
Sextas-feiras, das 18h30 às 22h30, 
e sábados, das 8h30 às 12h30
R$ 527,00 ou 6x R$ 92,24

Justiça multiportas: meios
adequados de solução de
conflitos (EaD)
20 e 27 de junho
Sábados, das 8h às 12h
e das 13h às 17h
R$ 622,00 ou 7x R$ 94,22

Curso de vinhos fortificados
Pparceria com Abrasel Hortênsias 
(EaD)
27 de junho
Sábado, das 9h às 11h
R$ 89,00 ou 2x R$ 44,94

Lei Geral de Proteção de
Dados e como implementá-la
nas empresas (EaD)
29 de junho a 29 de julho
Segundas-feiras, das 19h30 às 
21h30
R$ 200,00 ou 4x R$ 51,49

GRATUITAS
UCS na Comunidade em formato 
digital: novos direitos em debate
15 a 18 de junho
Segunda a quinta-feira, das 10h às 
12h e das 17h às 19h

A eficácia do EPI na aposentadoria 
especial frente aos riscos biológicos 
dos trabalhadores da área da saúde
15 de junho
Segunda-feira, das 10h às 12h

As novidades trazidas pela MP 936
15 de junho
Segunda-feira, das 17h às 19h

Políticas de prevenção contra
a violência doméstica
16 de junho
Terça-feira, das 10h às 12h

Desenvolvimento histórico do 
compliance e o surgimento dos 
crimes de colarinho
16 de junho
Terça-feira, das 17h às 19h

Agricultura com polinizadores 
alternativos
17 de junho
Quarta-feira, das 10h às 12h

A usucapião e as áreas de
preservação permanentes
17 de junho
Quarta-feira, das 17h às 19h

Os riscos da falta de saneamento 
básico para o aquífero Guarani
no Brasil
18 de junho
Quinta-feira, das 10h às 12h

Teoria da Decisão
18 de junho
Quinta-feira, das 17h às 19h

UCS na Comunidade em formato 
digital: churros caseiro
17 de junho
Quarta-feira, das 14h às 15h

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Canela teve 408
demissões em
abril de 2020, no
ano foram 491

A UCS – Universida-
de de Caxias do Sul 
divulgou a Carta 

Mensal do Mercado Formal de 
Trabalho e Canela tem um des-
taque negativo.

Segundo o boletim, em Ca-
nela, observa-se que em Janei-
ro de 2020 houve saldo posi-
tivo. No mês de Março houve 
retração em 2020. Já os meses 
de Fevereiro e Abril apresenta-
ram resultados alinhados com 
2019. Entre os meses analisa-
dos, em 2020, o maior saldo 
positivo foi em Fevereiro, com 
15 vagas criadas, e o maior sal-
do negativo foi em Abril, com 
408 demissões.

O resultado de Abril de 
2020 representou o mês com 
maior resultado negativo de 
toda a série histórica. O muni-
cípio começou o ano de 2020 
com estoque de empregos de 
8.511 e fechou Abril com 8.020 
postos com carteira assinada, 
uma retração de 491 vagas.

O estudo leva em conta 
os municípios com atuação da 

UCS (Bento Gonçalves, Canela, 
Carlos Barbosa, Caxias do Sul, 
Farroupilha, Flores da Cunha, 
Garibaldi, Guaporé, Nova Prata, 
São Sebastião do Caí, Torres, 
Vacaria e Veranópolis), com 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(CAGED), do Ministério da Eco-
nomia (ME).

Nesta carta, que leva em 
conta os meses de janeiro a 
abril de 2020, Canela perde 
apenas para Caxias do Sul e 
Torres, sendo o terceiro com 
mais demissões.

Não por acaso, o mês com 
mais dispensas é abril, já com 
reflexos da pandemia do novo 
coronavírus.

FOTO: REPRODUçãO

https://portaldafolha.com.br/
https://www.ucs.br/site
https://cutt.ly/UyXJNUK
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Vilmar Santos deixa Secretaria
de Saúde e intervenção do HCC

O prefeito Constantino Orsolin, du-
rante videoconferência na tarde 
de segunda-feira (1º), anunciou a 

saída de Vilmar Santos da Secretaria Munici-
pal de Saúde e da função de interventor do 
Hospital de Caridade de Canela. A reunião 
síncrona teve participação de coordenado-
res de setores da rede municipal.

Orsolin ressaltou o empenho de Vil-
mar, que deixou a Secretaria Municipal de 
Governança, Planejamento e Gestão para 
abraçar duas funções. “Nós não podíamos 
descuidar da Saúde nem do nosso único 
hospital. Aí o Vilmar me disse que, se não 
tivesse ninguém, ele toparia o desafio. Ou-
viu a todos, valorizou as equipes e tocou os 
trabalhos concomitantemente”, elogiou o 
chefe do Executivo.

Vilmar assumiu a pasta em janeiro de 
2019. Nesse tempo, a Secretaria de Saúde 
foi marcada pela mudança da sede para 
a rua João Pessoa, junto com a Farmácia 
Municipal (uma localização central, próxima 
a paradas de ônibus, a pedido da comuni-
dade), assim como da Academia Municipal 
e das Vigilâncias. Outra ação foi a dispo-
nibilização de uma unidade móvel na área 
do Centro de Atenção e Desenvolvimento 
Integral ao Estudante (Cadie), para aten-
dimento à comunidade dos bairros Jardim 
das Fontes, Saiqui e adjacentes.

Não foram deixadas de lado as especia-
lidades médicas, com a ampliação do aten-
dimento à população da zona rural pelo 
programa Médico no Interior. O trabalho na 
Saúde também foi destaque com mutirões 
para consultas e cirurgias eletivas como as 
de laqueadura e vasectomia, entre outras. 

Em fevereiro deste ano, a Secretaria de 
Saúde havia iniciado os trabalhos contra a 
pandemia de covid-19, com orientação às 
equipes e reuniões segmentadas quanto 
às primeiras medidas protetivas. Entre elas, 

a tenda do HCC para atendimento a casos 
gripais, a extensão de funcionamento da 
UBS Central para outras ocorrências, a dis-
tribuição de 45 mil máscaras à população 
com a realização de barreiras sanitárias, 
além de outras ações.

HOSPITAL DE CARIDADE
Com a intervenção Hospital de Carida-

de em abril de 2019, Vilmar Santos adotou 
medidas de contenção de recursos. Com 
a verba recebida do Município mês a mês, 
que permitiu a quitação de débitos tra-
balhistas dos colaboradores e impediu o 
crescimento da dívida da entidade, foram 
adquiridos um aparelho de raio-x, um de 
ultrassom e, recentemente, um tomógrafo. 

“Foram medidas ousadas para qualifi-
car a prestação de serviços à comunidade e 
para gerar mais economia, sendo que não 
precisaremos mais levar pacientes a outras 
cidades. O tomógrafo é algo que o hospital 
nunca teve, que vai permitir a realização de 
vários exames”, explica Vilmar Santos.

Por fim, ele salientou que todo o traba-
lho não foi feito sozinho, mas como o apoio 
dos servidores da Saúde e dos colabora-
dores do HCC. “Agradeço pela confiança do 
prefeito e pela colaboração de todos, pois 
juntos abraçamos as demandas. Muito foi 
feito, muito ainda há de se fazer, mas temos 
certeza de que a Patrícia e o Ratinho contri-
buirão com o Município com sua experiência 
e terão a possibilidade de fazer um grande 
trabalho”, disse Vilmar.

PATRÍCIA E RATINHO ASSUMEM
Conforme anunciou o prefeito Constan-

tino Orsolin na videoconferência, a enfer-
meira Patrícia Valle assume como titular da 
Saúde, enquanto Milena Santos fica como 
adjunta (foto). Já o secretário de Obras, 
Serviços Urbanos e Agricultura Luiz Cláudio 

da Silva, o Ratinho, dividirá sua pasta com 
a intervenção do Hospital de Caridade de 
Canela.

“A comunidade conta com a Secretaria 
de Saúde e com o hospital, e precisamos 
pensar em cada vez servir melhor. O poder 
público investe recursos para isso, e tenho 
certeza de que as pessoas que assumem 
manterão o compromisso do governo em 
buscar qualidade e o aperfeiçoamento dos 
serviços”, disse o prefeito Constantino 
Orsolin.
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https://pt-br.facebook.com/stopassolaodontologia/
https://portaldafolha.com.br/
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"Parar de fumar é mudar de vida"!
Programa de combate ao tabagismo de Canela é modelo para o Estado

O "Dia Mundial sem Tabaco", data 
criada pela OMS (Organização 
Mundial da Saúde) e celebrada 

anualmente no dia 31 de maio, reforça os 
cuidados em relação à prevenção de doen-
ças respiratórias, principalmente, em virtu-
de da pandemia da Covid-19, causada pelo 
novo coronavírus.

Em Canela, existe um programa gratuito 
para auxiliar quem deseja parar de fumar 
e que conta com índices surpreendentes, 
ao ponto de servir de modelo para outras 
cidades do Estado.

A reportagem da Folha conversou com o 
médico pneumologista, Marcos Farias Vogt, 
que comanda o programa no município, 
desenvolvido na Unidade de Saúde Central, 
na Rua Sete de Setembro.

Vogt destaca que o tratamento é rea-
lizado em 60 dias, no primeiro mês com 
encontros mensais, em grupo, e após um 
semanal. “Nosso método é diferenciado, te-
mos, por exemplo, a enfermeira Cristina, que 
é incansável neste programa, sendo respon-
sável por grande parte do sucesso nos índices 
de pessoas que deixam de fumar”.

Cada grupo conta com 10 a 12 partici-
pantes e passam por uma equipe multidis-
ciplinar.  “O cuidado gera engajamento e por 
isso os bons resultados”, explica Marcos. 

“Oferecemos consulta médica, psicoló-
gica, nutricionista e dentista, fizemos todo 
o acompanhamento, gratuito, a partir da 
unidade central”.

O programa conta com fila de espera e a 
inscrição é diretamente na UBS Central. 

Assim que um novo grupo começa, os 
candidatos vão sendo chamados.

Importante deixar o vício
Além dos riscos em relação à Covid-19, 

o médico alerta que o uso frequente do 
tabaco é o principal fator de risco para o 
câncer de pulmão, boca e laringe, além 
de contribuir para o desenvolvimento de 

Vai um incentivo aí?
Apesar de 70% dos fumantes demons-

trarem interesse em parar de fumar, apenas 
3% conseguem sem ajuda profissional. Com 
aconselhamento profissional, esse índice 
alcança mais de 10% e, quando associado 
ao apoio farmacológico, o sucesso chega a 
35% dos casos.

A seguir, listamos nove benefícios que o 
ex-fumante experimenta a partir do mo-
mento em que abandona o vício:

1. 20 minutos depois: sua pressão san-
guínea e pulsação voltam ao normal;

2. Após 2 horas: Não há mais nicotina no 
sangue.

3. Após 8 horas: o nível de oxigênio no 
sangue se normaliza;

4. 2 dias depois: Seu olfato e paladar 
melhoram, assim você sente melhor os chei-
ros e degusta melhor a comida;

5. Depois de 3 semanas: A respiração 
fica mais fácil e a circulação sanguínea 
melhora;

6. Após 1 ano: O risco de doenças coro-
narianas cai pela metade;

7. Depois de 10 anos: O risco de infarto 
é igual ao de quem nunca fumou e o risco 
de câncer de pulmão cai pela metade;

8. Após 15 anos: O risco de AVC volta ao 
nível do não fumante;

9. Ao interromper: a mortalidade por 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC) diminui progressivamente quanto 
maior for o tempo que a pessoa parou de 
fumar.

O pneumologista Marcos Farias
Vogt comanda o programa para quem

quer deixar de fumar, em Canela

doenças como tuberculose, doença respirató-
ria crônica, rinite alérgica e úlcera no aparelho 
digestivo. 

“O tabagismo é responsável por 80% dos 
tipos de cânceres conhecidos. Mas, ainda outras 
50 doenças em que o cigarro vai ter um fator 
prejudicial”, diz o pneumologista. “Deixando de 
fumar, vai diminuindo o risco. O maior deles é o 
de 10 anos para ter o mesmo risco de câncer de 
pulmão igual a quem não fumou”.

Por outro lado, o programa de Canela tem 
obtido 90% de eficácia, principalmente no 
período de 30 - 60 dias, o mais crítico, motivo 
de ser exemplo para outras cidades.

“É incrível a sensação que os pacientes têm 
de autoestima quando realmente para de fumar. 
É uma grande conquista”! Finaliza o médico.

"Parar de fumar é mudar de vida"!
O Brasil gasta, anualmente, R$ 56 bilhões 

no tratamento de pessoas doentes pelo cigarro. 
Proporcionalmente, a quantidade de fuman-

tes vem diminuindo no Brasil, mas, nota-se 
que este número vem aumentando entre as 
mulheres e os jovens, estes últimos com o 
consumo de vaporizadores e narguilé.

Segundo Dr. Marcos, “esta nova modali-
dade de cigarros é ainda pior que o tradicio-
nal, alguns tipos de narguilé equivalem a 100 
cigarros”.

FOTO: FRANCiSCO ROChA

https://portaldafolha.com.br/
https://www.facebook.com/espacoessence/
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Assistência Social
entrega kit moradia a 
aposentada em Canela

A Secretaria Municipal 
de Assistência, De-
senvolvimento Social, 

Cidadania e Habitação realizou 
a entrega, no final da manhã 
desta quarta-feira (3), de um 
“kit moradia” para a senhora 
Orzelina dos Santos, na en-
trada para o bairro São Luiz. A 
Aposentada morava com a filha 
Cleusa Maria e o neto em uma 
casa consumida por um incên-
dio ocorrido no dia 15 do mês 
passado.

Na ocasião, a assistente 
social Aneline Schmitt havia 
elaborado um laudo para apu-
rar as reais necessidades da 
família. O documento verifica 
as condições da família con-

templada e serve para o po-
der público prestar contas da 
aquisição do kit que será usado 
na construção de uma nova 
casa, de 5,40m por 5,40m, com 
banheiro. O benefício é garanti-
do pela lei municipal nº 1.634 
a famílias em vulnerabilidade 
social.

Segundo o secretário Osmar 
Bonetto, que conferiu a entre-
ga com Aneline e seu adjunto 
Gilmar Ferreira, o proprietário 
deve arcar com a mão de obra 
para edificação. “É uma situação 
difícil para uma família, mas ain-
da bem que ela reuniu todas as 
condições para se enquadrar e 
ter um novo imóvel com a ajuda 
do poder público”, diz Bonetto.

FOtO: MárCiO CAvALLi

https://play.google.com/store/apps/details%253Fid%253Dbr.com.paodejuda.app%2526hl%253Dpt_BR
https://portaldafolha.com.br/
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Unidasul, responsável pelo Supper Rissul, divulga 
esclarecimento sobre boato relacionado a Covid-19

A empresa Unidasul, 
responsável pelas lo-
jas do Supper Rissul, 

divulgou uma nota esclarecen-
do boatos relatando supostos 
casos de Covid-19 entre seus 
colaboradores. A empresa 
reforçou todos os cuidados 
que vem tomando em relação à 
doença, bem como as medidas 
de prevenção.

Desde o começo da pande-
mia de Covid-19, a Unidasul, 
holding que administra o Su-
pper Rissul, vem ampliando e 
reforçando seus protocolos sa-
nitários em todas as unidades. 
Além das medidas solicitadas 
pelas autoridades, vem imple-
mentando ações preventivas 
de combate a doença espe-
cialmente em relação aos seus 
colaboradores. Entre elas estão:

• Afastamento imediato de 

todos os colaboradores que 
manifestem quaisquer sinto-
mas relacionados a doença;

• Testagem de todos os 
colaboradores com suspeita 
da doença e pessoas ligadas a 
eles;

• Controle de acesso de 
pessoas e dispersão de aglo-
meração nas lojas;

• Reforço na orientação 
para todos os colaboradores 
de que obedeçam às regras 
de prevenção e não trabalhem 
com nenhum sintoma;

• Reforço de boas práticas 
já adotadas desde o início da 
pandemia, tais como uso de 
máscaras, luvas, acrílicos de 
proteção, disponibilização de 
álcool em gel, medição de tem-
peratura de clientes e colabo-
radores e instalação de pia para 
limpeza das mãos.

Informamos, portanto, que, 
no momento, não há surto de 
coronavírus entre os colabo-
radores das lojas do Vale do 
Paranhana (Igrejinha, Parobé, 
Taquara e Três Coroas) e da 
Serra (Gramado, Canela e São 
Francisco de Paula).

Foram registrados seis ca-
sos isolados de colaboradores 

da região com alguns sintomas 
da doença. Eles foram afasta-
dos preventivamente e testa-
dos. Apenas 1 teve resultado 
positivo, passa bem e segue 
afastado.

A Unidasul reforça seu com-
promisso de agir de forma cau-
telosa para que possa proteger 
seus colaboradores e clientes.

FoTo: InTeRneT

Jerônimo Terra Rolim cria Estatuto da Associação dos
Vendedores das carrocinhas de alimentação do Centro

o vereador Jerônimo Terra Rolim, em 
parceria com os vendedores legalizados 
das carrocinhas de alimentação de Canela, 
criou o estatuto e fundação da AVARCAn:  
Associação dos Vendedores Ambulantes 
Regulamentados de Canela.

A Associação representa todos os 
vendedores de carrocinhas da cidade que 
possuem alvará e licença municipal de 
autorização da prefeitura e que paguem 
impostos, ou seja, os regulamentados, que 
atualmente são em torno de 50 licenças.

Com a criação da Associação, sem fins 
lucrativos, a classe agora passa a ter re-
presentação via entidade própria, poderá 

fazer parceria com a prefeitura para melho-
ria de serviços e discussão do comércio.

Foram eleitos os cargos de Presidente: 
Gilmar Stopassola da Silva;  Vice-Presiden-
te Daion Ribeiro da Silva; Primeiro-Secre-
tário: Everson Aguiar; Segundo Secretário: 
Volmir Airton Dutra; Tesoureiro: Jonas Wil-
tgen . Foram eleitos ainda os membros do 
Conselho Fiscal: Vera Baldez Famoso, José 
Jarbas Silva e Daniele Torres.

Rolim saudou a iniciativa e agradeceu 
a oportunidade de poder colaborar com a 
criação de mais uma Associação no muni-
cípio.

“Não podemos deixar de enxergar uma 

realidade que existem 50 licenças da pre-
feitura autorizando comércio ambulante na 
cidade, especificamente para carrocinhas.

Antes cada um agia por si, agora po-
derão se organizar e melhorar a oferta do 
serviço”.

Sobre a possibilidade de extinção das 
licenças de comércio de carrocinhas na 
cidade, o vereador Rolim afirma que “É 
uma opção que o prefeito pode escolher, se 
quiser. Porém, enquanto isso não acontece, 
vamos legalizar a situação desses comer-
ciantes, pois estão pagando impostos estão 
oferecendo um serviço na cidade que é 
realidade”.
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Bustour, ônibus turístico de Gramado e Canela, 
voltará a operar a partir do dia 5 de junho

O Grupo Brocker anun-
ciou a retomada de 
operações do Bus-

tour, frota de ônibus panorâ-
micos que percorrem atrações 
turísticas de Gramado e Canela, 
a partir do dia 5 de junho. Os 
ônibus começarão operando 
de sexta a domingo, incluindo 
o feriado de Corpus Christi 
(11/06), e no mês de julho de 
quinta a domingo, seguindo rí-
gidos protocolos de segurança 
e higiene.

“A prioridade máxima é pre-
servar a segurança e a saúde de 
nossa equipe e dos nossos clien-
tes, por isso adotamos uma série 
de medidas para esta retomada 
nas operações. Queremos pro-
porcionar experiências inesque-
cíveis para os turistas, com toda 
a proteção necessária”, explica 
Luiza Brocker Boeira, Diretora 
do Bustour.

 
Entre as medidas
de segurança estão:
• O uso obrigatório de 

máscaras para colaboradores, 
passageiros e clientes do Bus-

tour;
• Dispensers de álcool 70% 

para higienização das mãos ao 
entrar e sair do ônibus;

• Aferição de temperatura 
corporal obrigatória no embar-
que. O cliente que estiver com 
temperatura maior que 37ºC, 
será orientado a buscar aten-
dimento médico e não poderá 
realizar o passeio. O mesmo se 
repetirá com toda equipe Bus-
tour, ao chegar na empresa;

• Todos os ônibus do Bus-
tour rodarão com no máximo 
50% da sua capacidade;

• Assentos disponíveis es-
tarão demarcados, respeitando 
1,5 metros;

• Tapetes sanitizantes nas 
portas de acesso;

• Adesivos de orientação 
sobre a Covid-19; 

• Lixeiras para descarte ex-
clusivo de luvas e máscaras;

• Vidros ficarão abertos, 
bem como a lona no superior, 
para permitir a circulação de ar;

• Equipe de higienização 
frequente de corrimãos e áreas 
de contato com álcool 70%;

• Limpeza geral de cada ôni-
bus ao final de rota.

Na loja da Brocker em Gra-
mado e Bustour Canela, onde 
os turistas podem se informar 
sobre o Bustour e atrativos 
turísticos, haverá máscaras para 
venda aos clientes. Os espaços 
contam com toda estrutura de 
segurança normatizada pelas 
autoridades.

“Após todos os ajustes de 
segurança necessários, estamos 
prontos para esse recomeço. 
Otimizamos os pontos de para-
da, passando para 37 pontos, 
sendo 32 na nossa Rota Princi-
pal. Além da Extensão Canela, 
no Alpen Park, Jolimont e Flor 
do Vale, adicionamos outra, que 
fará o percurso Centro de Gra-
mado, Snowland, Wyndham e 
Lago Negro”, acrescenta Luiza.
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Gramadotur emite Nota Oficial e cancela evento “Amor Gramado”
A gramadotur divulgou uma 

Nota Oficial cancelando as ativi-
dades e programações do evento 
“Amor gramado”. O evento estava 
previsto para acontecer neste mês 
de junho. A Nota Oficial na íntegra:

Nota Oficial da Gramadotur – 
Amor Gramado
“A diretoria executiva da Au-

tarquia Municipal Gramadotur e o 
Conselho Consultivo deliberaram 
de forma unânime que o evento 
“Amor Gramado” está cancelado. 
Programado inicialmente para o 
período de 05 a 14 de junho, existia 
uma alternativa de transferência e 
realização no mês de julho.

Como existe toda uma indefini-
ção a nível nacional da situação do 

Covid-19, entendemos não colocar 
em risco no momento atual nossos 
artistas, colaboradores, visitantes e 
comunidade. Em relação aos nos-
sos eventos, o momento é de evitar 
aglomerações e contribuir para que 
que o Coronavírus não se propague. 
Nosso principal objetivo agora é a 
prevenção e, para isso, estamos to-
mando decisões priorizando a vida 

das pessoas.
Neste momento que ainda é 

difícil, agradecemos a compreensão 
de todos.

O Amor Gramado está agenda-
do para acontecer, no próximo ano, 
no período de 04 a 13 de junho de 
2021.

Gramado, 29 de maio de 
2020”.

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.

Prefeitura de Nova Petrópolis 
abre licitação para revitalização 
da Torre de Informações Turísticas

O espaço que recebe 
turistas e visitantes 
e acolhe a sede da 

Rota Romântica será revitalizado 
em 2020. A Prefeitura de Nova 
Petrópolis lançou o edital de 
licitação nº 014/2020, no dia 
26 de maio, para contratação de 
empresa do ramo de construção 
civil para prestação de serviço e 
fornecimento de materiais para 
a reforma da Torre de Informa-
ções Turísticas.

O recebimento e a abertura 
dos envelopes ocorrem dia 15 
de junho, às 14h, na sede da 
Prefeitura de Nova Petrópolis. A 
empresa vencedora da licitação 

terá dois meses para realizar a 
obra, após a assinatura do con-
trato. Mais informações e escla-
recimentos com o setor de Com-
pras pelo fone (54) 3281-8435 
ou compras@novapetropolis.
rs.gov.br ou no portal LicitaCom, 
disponível em www.novapetro-
polis.rs.gov.br.

O projeto foi desenvolvido 
pela Secretaria Municipal de 
Planejamento, Coordenação, 
Trânsito e Habitação e contem-
pla manutenção da estrutura, 
higienização, pintura, impermea-
bilização, conserto de telhados, 
madeiramento, cabeamento do 
sistema elétrico, troca de rejunte 

Empresas interessadas em
participar do certame podem obter 
informações com o setor de Compras

e de vidros, adequação de por-
tas, entre outros serviços.

A secretária Municipal de 
Turismo, Indústria e Comércio, 
Roberta Liane da Silva, destaca 
a importância da obra de ma-
nutenção do atrativo turístico 
e ponto histórico da cidade. “A 

Central de Informações precisa 
de uma atenção especial para 
manter o atrativo turístico em 
funcionamento porque se essa 
intervenção não for feita nesse 
momento, poderá comprometer 
a estrutura do espaço”, enfatiza 
Roberta.

FOTO: MAuRO STOFFeL/ARquIvO
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EDITAL DE LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL E RURAL, JUCERGS Nº 
300 E SINDILER Nº 497 OU SUA PREPOSTA, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO 
EXMO. SR. DR. MM. JUIZ OSVALDO ANTONIO DA SILVA STOCHER DA 2º VARA DO 
TRABALHO DE GRAMADO - RS. PROCESSO Nº: 0020349-38.2019.5.04.0352; AUTOR: 
JHONATAN PEREIRA DOS SANTOS; RÉU: G I MADEIRAS LTDA - ME TORNA PÚBLICO 
ATRAVÉS DO PRESENTE EDITAL QUE PROCEDERÁ À VENDA EM PÚBLICO, NA 
MODALIDADE ONLINE VIA WEBSITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ 
REALIZADA NA FORMA DAS SEGUINTES LEIS: CLT ART. 888, IN39-TST ART. 3 INCISO 
XX, DECRETO 21981/32 PROFISSÃO LEILOEIRO, LEI 4.021 LEILOEIRO RURAL, 
LEI Nº 13.138 LEILÃO ONLINE E ART. 130 CTN. DO SEGUINTE, BENS MÓVEIS: 
7.051(SETE MIL E CINQUENTA E UM) PEÇAS DE MADEIRA DE PINNUS SERRADA 
5,5 X 2 X 3,00. AVALIAÇÃO R$ 13.960,98 (TREZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA 
REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). OS BENS ENCONTRAM-SE DEPOSITADOS 
COM A EMPRESA RECLAMADA, À RUA OTAVIANO DE MORAES PIRES, 802, CANELA/
RS. APÓS ARREMATADOS OS BENS, O PRÓPRIO ARREMATANTE ASSUMIRÁ O 
COMPROMISSO POR SUA CONTA E RISCO DE TODA A LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 
DOS BENS. 1º LEILÃO: 17/06/2020, ÀS 14H02MIN HORAS (VALOR IGUAL OU 
SUPERIOR A AVALIAÇÃO); 2º LEILÃO: 17/06/2020 (MESMA DATA 1º LEILÃO), ÀS 
14H07MIN, MAIOR OFERTA, NÃO ACEITO PREÇO VIL, SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO 
DO JUÍZO. LOCAL/INFORMAÇÕES: WEBSITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.
COM.BR SERÁ OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO COMPLETO PARA LANCES 
ONLINE, COM ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO LEILÃO PRESENCIAL. O 2º 
LEILÃO SOMENTE SERÁ REALIZADO SE NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO NO 1º 
LEILÃO. O PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO/COMISSÃO DO LEILOEIRO DEVERÁ 
SER EFETUADO À VISTA, EXCLUSIVAMENTE EM CHEQUE, ESTE EMITIDO PELO 
COMPRADOR/ARREMATANTE, MAIS 10% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO. É DE 
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS 
DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E REMOÇÃO. FICA INTIMADO POR ESTE EDITAL DE 
LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, O DEVEDOR G I MADEIRAS LTDA - ME, O SENHORIO 
DE DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE BEM INDIVISÍVEL DO QUAL TENHA SIDO 
PENHORADA FRAÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁRIO, O CREDOR COM GARANTIA REAL 
OU COM PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA QUE NÃO SEJA DE QUALQUER 
MODO PARTE NA EXECUÇÃO, COMO PREVÊ O ART. 889, II, III E V DO CPC. 
INFORMAÇÕES: PELO EDITAL COMPLETO NO SITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.
COM.BR, PELO E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOTMAIL.COM E PELO TELEFONE: 
(54) 99711.3411.

Precisa repensar seus pla-
nos para o futuro de acordo 
com os valores e ideias que 
têm hoje. Será importante 
conter tanta ansiedade que 
o céu do momento coloca. 
Você precisa respirar fundo 
e decidir as coisas com 
cuidado, agindo só com cer-
teza do que está fazendo. 
Repense suas metas. 

Um momento importante 
para decidir assuntos de sua 
vida e futuro, taurino. As 
coisas vão ficando menos ne-
bulosas, apesar da vida ainda 
estar exigindo reflexões e 
mudanças. Você pode desa-
pegar, mudar de ideia e fazer 
algumas transformações 
necessárias. 

Seu momento é de brilho 
e felicidade, ótimo para 
começar coisas novas, ape-
sar de todos os riscos que 
esse céu oferece. Cuidado 
especial com as relações 
e parcerias, que são boas 
neste momento, mas tudo 
precisa ser muito bem com-
binado, para que seja de 
fato vantajoso para você. 

É um momento de transbor-
damento, e é importante 
estar atento e conectado às 
suas emoções. Você pode ter 
a oportunidade de organizar 
sua rotina e sua vida. Foco 
nas coisas mais importantes 
e estabeleça uma rotina 
produtiva e eficiente. 

Concentre-se naquilo que 
é bom para você, leonino, e 
tente ser menos teimoso ou 
apegado àquilo que não fun-
ciona mais. O céu da semana 
pode trazer boas conversas e 
contatos, incluindo pessoas 
que voltam para sua vida, e 
momentos de intenso prazer, 
sozinho ou na companhia de 
alguém especial.

Você está tendo a chance 
de se cuidar mais. Cuidar 
bem da gestão do tempo 
nunca foi tão importan-
te. Assuntos de trabalho 
ganham intensidade e você 
pode realizar e produzir 
muito esses dias, com mais 
sucesso e visibilidade. Um 
bom momento para dar 
atenção também aos assun-
tos da casa e da família.

O céu da semana pode trazer 
decisões importantes, mas 
que podem incluir mudanças 
de ideia e de caminhos. Um 
bom momento para repensar 
o que quer para sua vida e 
futuro, mas mais consciente 
de quais são seus próprios 
valores e necessidades. 

Um bom momento para fazer 
qualquer tipo de mudança.
Foco em não deixar pen-
dencias, nem individuais 
nem com outras pessoas. 
Você pode viver momentos 
intensos e importantes e 
resolver assuntos financeiros 
e burocráticos também. 

Um momento para cuidar de 
você, sagitariano. Cuide da 
saúde, atenção especial aos 
seus sentimentos e emo-
ções, ao seu corpo físico e à 
forma como tem lidado com 
seus pensamentos. Alguma 
coisa importante precisa 
mudar em você ou em sua 
vida. Descubra o que é faça 
os movimentos. 

O céu anda favorável para 
você organizar a rotina e 
resolver assuntos importan-
tes da sua vida. Repensar 
hábitos, se sobrecarregar 
menos, cuidar mais da 
saúde, ficar mais produtivo 
no trabalho sem se desgas-
tar tanto. A semana pede 
reflexão.

Não se assuste se você mudar 
radicalmente de ideia com 
relação a um determinado 
assunto,. Você pode precisar 
mudar coisas importantes 
para colocar as novas ideias 
em prática. Semana boa para 
encontros e vida social e com 
mudanças e novidades nos 
assuntos afetivos e amizades.

Assuntos de trabalho po-
dem ganhar novidade.
Aproveite para colocar seus 
projetos em prática. É im-
portante ter jogo de cintura 
e organização da rotina 
para dar conta de todos os 
assuntos ao mesmo tempo. 
Você pode rever alguém ou 
retomar uma conversa.

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)

Rotary Clube Inspiração 
beneficia 900 famílias 
com cestas básicas

Desde quinta (04) e nesta 
sexta (05), o Rotaru Clube Ins-
piração de Canela, em parceira 
com o Rotary Clube de Grama-
do e o Orbis Clube de Canela 
e Gramado, está distribuindo 
cestas básicas para a comuni-
dade carente.

Em uma parceira com a Fun-
dação Banco do Brasil e AABB, 

os clubes receberam 90 mil 
reais e converteram em alimen-
tos, comprados nos mercados 
de Canela.

900 famílias foram contem-
pladas em Canela. Em Gramado, 
800 cestas básicas estão sendo 
distribuídas pelos clubes de 
serviço com auxílio do Corpo 
de Bombeiros.

FOtO: DIvulGAçãO

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6318 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: 
ORION BAUER, natural do Estado de Santa Catarina, nascido na 
Cidade de Ibirama, aposentado, viúvo, domiciliado e residente na 
Rua General Ernesto Dornelles, nº 969, nesta Cidade e SOLANGE 
TEREZINHA DOS ANJOS, natural do Estado de Santa Catarina, 
nascida na Cidade de Timbó, aposentada, solteira, domiciliada 
e residente na Rua Indaial, n º 301, Bairro Quintino Bocanhuva, 
Timbó, Estado de Santa Catarina. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.
Canela, 02 de Junho de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta
 
> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6319 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil 
desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: ANI-
BAL CARLOS TEIXEIRA JÚNIOR, natural do Estado de Pernanbu-
co, nascido na Cidade de Timbaúba, recepcionista, divorciado, do-
miciliado e residente na Rua Dona Carlinda, nº 470, Apto. 1, nesta 
Cidade e ELIANE RODRIGUES DE PAULA, natural do Estado de 
Pernanbuco, nascida na Cidade de Goiana, do lar, viúva, domiciliada 
e residente na Rua Dona Carlinda, n º 470, Apto. 1, nesta cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 03 de Junho de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta

EDITAIS DE CASAMENTO
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1. SÚMULA DOS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/2020

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de MAIO/2020: CONTRATO NÚMERO 068/2020– 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS DE CAXIAS DO SUL, inscrita no CNPJ sob n.º 88.708.532/0001-29. Inexigibilidade Art. 25 caput. Objeto- 
Contratação de prestação de serviços de habilitação e reabilitação para a aluna Sofia de Castro Oliveira e aluno Davi Pacheco Dutra Santos, com deficiência visual. Valor -R$ 
1408,12 (mil trezentos e trinta e dois reais e treze centavos).Vigência – 11 de maio de 2021.Assinatura –12 de maio de 2020. CONTRATO NÚMERO 069/2020– L P LUCENA 
ME, inscrita no CNPJ  00.811.058/0001-15. Credenciamento 01/2020. Objeto- Prestação, pela CREDENCIADA ao CREDENCIANTE, de serviços de procedimentos cirúrgicos de 
esterilização e/ou contracepção de caninos e felinos, bem como a implantação de microchip. Valor – Conforme tabela de serviços. Vigência – 19 de maio de 2021.Assinatura –20 
de maio de 2020. CONTRATO NÚMERO 070/2020– CARACOL TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ 04.466.598/0001-60. Dispensa Art. 24 IV. Objeto- 
Contratação Emergencial de serviços de transporte escolar para a ROTA 17, ROTA 19 E ROTA 20, até a homologação da licitação solicitada através do processo 3638/2020.Valor 
- R$ 1.919,47 (hum mil novecentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos).Vigência –21 de novembro de 2020.Assinatura –25 de maio de 2020. CONTRATO NÚMERO 
071/2020–  JRS TURISMO LTDA, CNPJ 02.400.185/0001-57. Dispensa Art. 24 IV. Objeto- Contratação Emergencial de serviços de transporte escolar para a ROTA 18, até a 
homologação da licitação solicitada através do processo 3638/2020. Valor - R$ 390,00 (trezentos e noventa reais). Vigência – 23 de novembro de 2020. Assinatura –27 de maio 
de 2020.SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 090/2018– ADELAR KROHN ME, CNPJ 08.612.255/0001-17, Chamamento Público 03/2018. Valor – R$2.090,00 (dois mil 
e noventa reais) mensais. Vigência – 23 de abril de 2021.Assinatura – 04 de maio de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 109 /2019– BEHR SANEAMENTO 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP, CNPJ 11.023.018/0001-25, Tomada de Preços 20/2018. Vigência – 09 de setembro de 2020.Assinatura – 04 de maio de 2020. PRIMEIRO 
ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 028/2016- PROCERGS – Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, CNPJ  87.124.582/001-04, dispensa 
Art. 24, XVI. Vigência – 01 de abril 2020. Assinatura – 04 de maio de 2020. DÉCIMO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 104/2016 – ADYL NET ACESSO A INTERNET 
LTDA, CNPJ 06.061.646/0001-65, Pregão Presencial 39/2016. Objeto – Inclusão e exclusão de pontos de internet. Assinatura – 04 de maio de 2020.  SEGUNDO ADITIVO AO 
CONTRATO NÚMERO 110 /2019– P S M RADIOLOGIA E ECOGRAFIA LTDA, CNPJ 07.733.861/0001-28, Credenciamento 01/2019. Vigência – 22 de maio de 2021.Assinatura 
– 06 de maio de 2020. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 105/2019–  B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRELI, CNPJ/MF nº 28.080.732/0001-58, 
Concorrência Pública 02/2019. Valor Positivo – R$ 108.602,13 (cento e oito mil, seiscentos e dois reais e treze centavos). Valor Negativo – R$ 108.602,13 (cento e oito mil, 
seiscentos e dois reais e treze centavos). Assinatura – 06 de maio de 2020. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 190/2019 –  PRZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 
17.753.551/0001-29, Tomada de Preços 09/2019. Valor Positivo – R$ 21.873,90 (vinte um mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa centavos). Valor Negativo – R$ 12.481,00 
(doze mil, quatrocentos e oitenta e um reais). Vigência – 10 de junho de 2020. Assinatura – 12 de maio de 2020. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 225/2017–   
PROHEALTH LTDA – ME, CNPJ  12.334.997/0001-03, Pregão Presencial número 66/2017. Objeto  – 1.875 (hum mil e oitocentas e setenta e cinco) horas por mês de Clínico 
Geral ou Geral Comunitário e de até 1.250 (hum mil duzentas e cinquenta) horas por mês para especialidades médicas. Assinatura – 12 de maio de 2020. PRIMEIRO ADITIVO 
AO CONTRATO NÚMERO 097/2019– ODILON RODRIGUES, CPF 595.051.330-49, Dispensa de Licitação art. 24, X. Vigência – 15 de maio de 2021. Valor – R$ 6.747,03 (seis mil 
setecentos e quarenta e sete e três centavos) mensais. Assinatura – 13 de maio de 2020. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 082/2019 –CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA 
PAVICON LTDA., CNPJ 88.256.979/0004-04, Concorrência Pública 01/2019.Vigência – 21 julho de 2020.Assinatura – 14 de maio de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 
236/2019 –CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., CNPJ 88.256.979/0004-04, Tomada de Preços 15/2019. Vigência – 29 de junho de 2020. Assinatura – 14 de 
maio de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 003/2020– A&T GEOTECNIA E MEIO AMBIENTE, inscrita sob o CNPJ nº 34.324.073/0001-50, Dispensa de Licitação art. 
24, IV. Vigência – 03 de julho de 2020.Assinatura – 14 de maio de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 099/2019 – LOCALIZA RENT A CAR SA, CNPJ16.670.085/0001-
55, Pregão Eletrônico número 04/2019. Valor - R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Vigência – 16 de maio de 2021. Assinatura – 14 de maio de 2020.PRIMEIRO ADITIVO 
AO CONTRATO 100/2019– CS BRASIL FROTAS LTDA, CNPJ 27.595.781/0001-16, Pregão Eletrônico número 04/2019. Vigência – 16 de maio de 2021. Assinatura – 14 de 
maio de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 101/2019–  ELF LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - EPP, CNPJ 07.447.405/0001-11, Pregão Eletrônico número 04/2019. 
Vigência – 16 de maio de 2021.Assinatura – 14 de maio de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 103/2019– LOCADORA DE VEÍCULOS SANTA CRUZ LTDA, CNPJ 
03.000.720/0001-45, Pregão Eletrônico número 04/2019. Valor - R$ 4.220,00 (quatro mil, duzentos e vinte reais). Vigência – 16 de maio de 2021. Assinatura – 14 de maio de 2020.
QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 296/2018– GARCIA E NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ 17.671.431/0001-82, Tomada de Preços 15/2018. Vigência – 20 de junho 
de 2020. Assinatura – 15 de maio de 2020. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 055/2017– GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME, CNPJ 12.362.578/0001-
77, Tomada de Preços 003/2017. Valor – R$ 1.750,00 (um mil setecentos e cinquenta reais) durante os meses de maio, junho e julho de 2020. Vigência – 05 de maio de 2021.
Assinatura – 15 de maio de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 203/2019– T.M CAMARGO VARELA E CIA LTDA, CNPJ 11.750.649/0001-46, Pregão Presencial 
25/2019. Prazo – Suspensão do Contrato por 30 dias a contar de 01/05/2020.Assinatura – 15 de maio de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 135/2019 – LUÍS 
CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA 01718964080, CNPJ 31.812.932/0001-62, Pregão Presencial 22/2019. Prazo – Suspensão do Contrato por 90 dias a contar de 01/04/2020. 
Assinatura – 15 de maio de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 102/2019– MLINCK TRANSLOG LTDA, CNPJ 93.357.101/0001-03, Pregão Eletrônico número 04/2019. 
Vigência – 15 de maio de 2021. Assinatura – 18 de maio de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 235/2019 –CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., 
CNPJ 88.256.979/0004-04, Tomada de Preços 13/2019. Vigência – 29 de junho de 2020. Assinatura – 18 de maio de 2020.SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 217/2018 – 
SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL PRIMAVERA, CNPJ 90.615.543/0001-06, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Prazo – Suspensão do Contrato por 90 dias a contar de 
01/04/2020. Assinatura – 18 de maio de 2020.QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 071/2015– LUIZ DIVAN RAMOS SANTOS, CPF 312.201.770-91, Pregão Presencial número 
014/2015. Prazo – Suspensão do Contrato por 90 dias a contar de 01/04/2020.Assinatura – 18 de maio de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 172/2019 – SILVANA 
PATZINGER MEI, CNPJ 27.731.101/0001-99, Pregão Presencial 31/2019. Prazo – Suspensão do Contrato por 90 dias a contar de 01/04/2020. Assinatura – 18 de maio de 
2020. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 020/2017 – ADILSON FONTOURA DE OLIVEIRA MEI, CNPJ 15.378.504/0001-17, Pregão Presencial 004/2017. Prazo – Suspensão 
do Contrato por 90 dias a contar de 01/04/2020. Assinatura – 18 de maio de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 032/2020– JOÃO VINÍCIUS DA SILVA MEI, CNPJ 
34.146.945/0001-38, Pregão Presencial 54/2019.Prazo – Suspensão do Contrato por 90 dias a contar de 01/04/2020.Assinatura – 18 de maio de 2020. SEGUNDO ADITIVO 
AO CONTRATO 116/2018– WALDIR BERNARDO SANDER, CPF 148 033 130 91, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Valor – R$ 3.405,79 (três mil, quatrocentos e cinco reais e 
setenta e nove centavos), mensais. Vigência – 15 de maio de 2021. Assinatura – 18 de maio de 2020.TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 239/2019– O.M ZELADORIA LTDA 
EPP, CNPJ 04.728.227/0001-09, Pregão Presencial 27/2019. Objeto – Suspensão parcial do Contrato por 30 dias a contar de 01/05/2020 enquanto durarem a suspensão das aulas. 
Valor – R$ 8.329,00 (oito mil, trezentos e noventa e dois reais) mensais. Assinatura – 20 de maio de 2020.DÉCIMO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 129/2016 – Hospital de 
caridade de canela. Objeto – Inclusão de repasses financeiros advindos de Emendas Impositivas e de Bancada, da Câmara de Vereadores de Canela. Assinatura – 20 de maio 
de 2020. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 034/2016 – RENATO TOMASINI, CPF n.º 595.936.010-15, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Valor – R$ 1.479,30 (um mil 
quatrocentos e setenta e nove reais e trinta centavos), mensal. Vigência – 27 de abril de 2021. Assinatura – 22 de maio de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 005/2018 
– GEOPROCSUL ENGENHARIA E GEOPROCESSAMENTO LTDA EPP, CNPJ/MF n.º 18.827.594/0001-74, Concorrência Pública 01/2017. Vigência – 27 de novembro de 2020. 
Assinatura – 22 de maio de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 240/2019 – PRZ ENGENHARIA LTDA, CNPJ 17.753.551/0001-29, Tomada de Preços 12/2019. Valor 
positivo – R$ 12.106,76 (doze mil, cento e seis reais e setenta e seis centavos). Valor negativo – R$ 2.884,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais) . Vigência – 16 
de agosto de 2020.Assinatura – 27 de maio de 2020.TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 118/2018– INTELIMAGEM MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ 05.546.173/0002-
04, Chamamento Público 05/2018. Vigência – 18 de maio de 2021.Assinatura – 29 de maio de 2020.

Canela, 05 de junho  de 2020.

Vítor Ferreira Muller                                                             Pedro Augusto Machado Schutz
Sec. Mun. de Governança, Planejamento e Gestão                                                  Diretor do Depto de Suprimentos
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Série de lives na Semana do Meio Ambiente

Celebrado de maneira 
diferente por cau-
sa das medidas de 

distanciamento social impostas 
pela pandemia de Covid-19, 
a programação XXIII Semana 
do Meio Ambiente de Canela 
iniciou na segunda-feira (1º) e 
segue até amanhã (5).

Com lives diárias por meio 
do facebook da Prefeitura de 
Canela (www.facebook.com/
prefeituradecanela/), acontecem 
debates com gestores públicos 
e convidados com temas como 
sustentabilidade, educação 
ambiental e preservação.

Na abertura da semana o 
prefeito Constantino Orsolin e 
secretário Municipal do Meio 
Ambiente, Urbanismo e Mobi-
lidade Urbana, Biól. Dr. Jackson 
Müller destacam a importância 
do evento que tem com o tema  
“desenvolvimento & susten-
tabilidade: desafios do século 
XXI”

O biólogo Marcelo Menezes,  
mestrando da UERGS de São 
Francisco de Paula falou na live 
de segunda-feira (1º), a tarde 
do “Estudo da Avifauna em 
Áreas Úmidas em São Francisco 
de Paula”.

As “Ações do Condema – 
Conselho Municipal do Meio 
Ambiente”, contou com a par-
ticipação de Bruna Fioreze 
– bióloga e secretária Adjunta 
de Meio Ambiente; de Isabel 
Scheid – bióloga e representan-
te da Fundação Moã; de Carlos 
Canani – engenheiro químico 
e coordenador do Condema. 
O mediador do debate foi o 
jornalista Francisco Rocha, que 

é editor do jornal Folha de 
Canela.

Na ocasião os participantes 
explicaram quais as funções do 
conselho, suas atribuições, for-
ma de composição, relembra-
ram a história do Condema em 
Canela e também esclareceram 
dúvidas dos internautas. 

“O Condema funciona como 
uma espécie de ponte entre o 
poder público e a sociedade civil, 
representando os anseios da 
comunidade. É um espaço para 
debates visando a melhora da 
qualidade ambiental do municí-
pio, avaliando interesses eco-
nômicos, sociais e ambientais”, 
explicou a secretária Adjunta, 
Bruna Fioreze.

O tema “educação am-
biental” foi debatido com a 
professora Laci Gross, da rede 
municipal de ensino, o profes-
sor Esthalin Moreira, da rede 
estadual de ensino, e a Franci-
ne Broilo, arquiteta licenciada e 
presidente do MARH (Movimen-
to Ambientalista da Região das 
Hortênsias). A professora Laci, 
comentou sobre o desenvolvi-
mento de atividades voltadas 
para educação ambiental, com 
a participação de alunos de 
toda a rede, além de movimen-
tos construídos junto a comuni-
dade para recuperação de uma 
agenda ambiental.

Francine afirmou, “sou uma 
entusiasta da educação em 
todos os aspectos” reafirma o 
compromisso do movimento 
MARH e suas atividades junto a 
região. Outro ponto destacado 
por ela foi os “ambientes” cria-
dos pela humanidade e como 

eles devem e podem viver em 
harmonia com nossa fauna e 
flora.

O professor Esthaline, 
trouxe a importância da apli-
cabilidade do que é ensinado 
em sala de aula na prática, 
relatando que o aluno precisa 
compreender a realidade a sua 
volta, sobretudo identificando 
junto a sua realidade os proble-
mas.

Outro temas abordados 
na semana fora os “Direitos e 
Deveres Ambientais do Cidadão 
do Séc. XXI” com Juan Sterfan, 
advogado e arquiteto, espe-
cialista em Direito Ambiental 
Urbanístico e Endi Betin, ad-
vogada e assessora jurídica da 
Secretaria de Meio Ambiente, 
Urbanismo e Mobilidade Ur-
bana de Canela; “Saneamento 
Básico em Canela” com André 
Finamor (Diretor de Operações 
da CORSAN), Biól. Dr. Jackson 
Müller (Secretário Municipal 
do Meio Ambiente, Urbanismo 
e Mobilidade Urbana de Cane-
la- SMMAUMU), Paulo Eduardo 
de Almeida Vieira (Promotor de 
Justiça) e Francisco Rocha (Fo-
lha de Canela) e “Agroecologia 
como Alternativa a Agricultura 
Convencional na Bacia Hidro-
gráfica do Rio Santa Cruz-Caí” 
com o Eng. Agrônomo Sebas-
tião Pinheiro (Agroecologista), 
Biól. Rafael Altenhofen (Pre-
sidente do Comitê Caí) e Eng. 
Agrônomo Amilcar de Moura 
(Técnico da Secretaria do Meio 
Ambiente, Urbanismo e Mobi-
lidade Urbana – SMMAUMU); 
“Gestão de Resíduos no Municí-
pio de Canela” tema debatido 

com Ítalo Fagundes (Diretor da 
Secretaria do Meio Ambiente, 
Urbanismo e Mobilidade Urba-
na - SMMAUMU  - SMMAUMU), 
Rodrigo Spier Weber (Dirigente 
de Divisão da Secretaria do 
Meio Ambiente, Urbanismo e 
Mobilidade Urbana - SMMAU-
MU  - SMMAUMU), Moisés de 
Souza (Agente Administrativo 
da Secretaria do Meio Ambien-
te, Urbanismo e Mobilidade 
Urbana - SMMAUMU  - SMMAU-
MU) e Francisco Rocha (Folha 
de Canela).

No Paço Municipal (rua 
Dona Carlinda, 455) acontece 
coleta de óleo de cozinha, dis-
tribuição de mudas de árvores 
nativas e exposição e coletas 
de eletroeletrônicos.  A coleta 
de óleo de cozinha também 
acontecerá na Secretaria de 
Saúde (rua João Pessoa, 622). 
Todas as atividades das 9h às 
17h.

https://www.facebook.com/allorasorvetes/
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Dia 05.06.20 (6ª feira)
Conferência– 10:00hs
Tema – A importância das Abelhas Sem Ferrão
Palestrante:
Eng. Agrônomo Paulo Piva

Painel – 16:00hs
Tema – Fiscalização Ambiental
Participantes:
1º Tenente Jeferson Zanini (QTPM)
Elisiane Rambor (Fiscal da Secretaria do Meio Ambiente, 

Urbanismo e Mobilidade Urbana – SMMAUMU)
Biól. Giuliano Conrad O. Báo (Assessor Técnico da Secre-

taria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana 
SMMAUMU)

Biól. Dr. Jackson Müller (Secretário Municipal do Meio 
Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela - 
SMMAUMU)

Painel - 19h
Tema: Zona Livre de Agrotóxicos, Adubos Químicos e 

Transgênicos na Bacia Hidrográfica do Rio Santa Cruz-Caí.
Participantes:
Eng. Agrônomo Amilcar de Moura (Técnico da Secreta-

ria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana - 
SMMAUMU)

Biól. Giuliano Conrad O. Báo (Assessor Técnico da Secre-
taria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana 
- SMMAUMU)

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
COLETA DE ÓLEO DE COZINHA
Recebimento durante os Dias: 01 a 05 de junho de 2020
Horário: das 9h às 17h
Local de coleta: Prefeitura Municipal de Canela e Secre-

taria Municipal de Saúde
Rua Dona Carlinda, 455 – Centro de Canela/RS
Rua João Pessoa, 622 - Centro de Canela/RS

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS
Distribuição de uma muda por família durante os Dias:
01 a 05 de junho de 2020
Horário: das 9h às 17h
Local: Prefeitura Municipal de Canela
Rua Dona Carlinda, 455 – Centro de Canela/RS

EXPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E COLETA
DE ELETROELETRÔNICOS
Dias: 01 a 05 de junho de 2020
Horário: das 9h às 17h
Local: Entrada da Prefeitura Municipal de Canela
Rua Dona Carlinda, 455 – Centro de Canela/RS

Programação da
Semana do Meio
Ambiente segue
com mais atividades 
nesta sexta-feira 

Prefeitura e HCC
repassam produtos
de enxoval para
entidades assistenciais 

A Prefeitura de Canela e o 
Hospital de Caridade de Canela 
(HCC) realizaram nos últimos 
dias repasses de produtos que 
foram doados pelo Hotel Laje 
de Pedra. O empreendimento 
hoteleiro encerrou suas ativida-
des e doou uma grande quanti-
dade de cobertores, edredons, 
toalhas, lençóis, colchas, fro-
nhas, travesseiros e capas para 
colchões. Parte dos produtos 
foi destinado para atender as 
necessidades do HCC, enquan-
to que a outra parte está sen-
do repassada para entidades 
assistenciais.

As entregas foram realiza-
das pelo atual interventor do 
hospital, Luiz Cláudio da Silva, 
pelo administrador da casa de 
saúde, Fernando Remor e pelo 
até então secretário de Saúde, 
Vilmar da Silva Santos. As pri-
meiras entidades beneficiadas 
pelos repasses foram a Casa 
Lar, o Projeto Esperança e Paz e 
o Oásis Santa Ângela. “Agrade-
cemos de coração por este ato 
de carinho! Realmente estáva-
mos com necessidade destes 
produtos que chegaram na hora 
certa, para o auge do inverno”, 
comentou a irmã Salete Viei-
ra, diretora administrativa do 
oásis.

DOAÇÕES PROSSEGUEM
O interventor do HCC, Luiz 

Cláudio da Silva, adianta que a 
próxima entidade que será con-
templada com doações de en-
xoval será o Desafio Jovem, de 
Três Coroas, que atende muitos 
canelenses. “Mais uma vez agra-
decemos ao Hotel Laje de Pedra 
por proporcionar estas doações! 
Estamos dando o destino correto 
destes produtos, levando a quem 
realmente necessita”, finaliza 
Luiz Cláudio da Silva.

OS PRODUTOS PARA
CADA ENTIDADE:
• Casa Lar
Cobertores: 60
Lençóis: 60
Travesseiros: 60
Fronhas: 60 

• Projeto Esperança e Paz
Cobertores: 60
Lençóis: 60
Travesseiros: 60
Fronhas: 60 

• Oásis Santa Ângela
Lençóis: 171
Travesseiros: 170
Toalhas de rosto: 44
Toalhas de banho: 50
Toalhas de piso: 44
Edredons: 90
Fronhas: 170
Colcha: 48

Entrega das doações na Casa Lar

FOTO: RAFAEL ZiMMERMAnn
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Polícia Civil fecha inquérito e não indicia
cadeirante por tentativa de assalto à joalheria

A Polícia Civil de Canela 
concluiu as investigações rela-
cionadas à prática de tentativa 
de roubo a relojoaria no centro 
da cidade, ocorrida na tarde de 
25 de maio, cometida por um 
cadeirante.

Detido, o investigado foi 
encaminhado ao plantão da 
Delegacia de Polícia, não tendo 
sido preso em flagrante pelo 
ocorrido. De acordo com o 
Delegado Vladimir Medeiros, 
responsável pelas investiga-
ções, o investigado foi liberado 
no dia do fato porque se fazia 
necessária a compreensão do 

ocorrido, devendo ser conside-
rados os elementos existentes, 
dada a condição física do inves-
tigado, inclusive em razão da 
impossibilidade de fuga.

Na tarde desta quarta-fei-
ra (03), a autoridade policial 
concluiu as investigações e não 
indiciou o investigado. O inqué-
rito policial apurava a prática 
de roubo tentado. Medeiros 
restringiu-se a referir que não 
entendeu necessária respon-
sabilização do investigado em 
razão de que seria inviável a 
consumação do delito, dadas as 
circunstâncias do fato. FO
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Jovem é 
preso por 
tráfico de 
drogas em 
São Chico

No tarde de sexta-feira 
(29), por volta das 16 horas, a 
Brigada Militar, através da Força 
tática, do 1° BPAt, em patrulha-
mento na Rodovia 020, em São 
Francisco de Paula, visualizou 
um indivíduo caminhando, 
sendo que ao perceber a pre-
sença da viatura virou o rosto, 
em uma atitude que levantou 
suspeita dos Policiais Militares.

ele foi abordado, em revista 
pessoal foi encontrado em suas 
roupas íntimas um saco con-
tendo 104 gramas de maconha 
e 17 gramas de cocaína. No 
bolso da bermuda ainda havia 
uma quantia em dinheiro.

O autor de 24 anos, com 
antecedente por apropriação 
indébita, foi preso em flagran-
te.
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Polícia Civil de Gramado fecha ponto
de tráfico e prende quatro suspeitos

No final de tarde de quarta-feira (03), 
a Polícia Civil de Gramado, efetuou a pri-
são em flagrante de quatro suspeitos de 
envolvimento no tráfico de drogas. 

A ação ocorreu no Bairro Piratini, em 
cumprimento a mandado de busca e 
apreensão, expedido pela Justiça no âm-
bito da investigação, que apurou o envol-
vimento dos suspeitos em facção crimino-
sa que busca o controle do narcotráfico na 
cidade.

Foram presos três homens e uma mu-
lher, sendo que o ponto de tráfico funcio-
nava na casa desta última, localizada nas 
proximidades de uma escola Municipal. 
Os três homens detidos também  faziam 
a venda de drogas e cobranças de dívidas 
do tráfico. Dois dos suspeitos vieram da 
região metropolitana com este fim. Na 
ação, foram apreendidas diversas porções 
de maconha, cocaína, ecstasy e LSD, já fra-
cionadas para venda, bem como balança 
de precisão e anotações da contabilidade 
do tráfico.
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A ação faz parte do monitoramento 
permanente e repressão qualificada ao 
narcotráfico desenvolvido por organização 
criminosa, bem como integra a operação An-
jos da Lei, que objetiva reprimir o tráfico de 
drogas nas imediações de estabelecimentos 
de ensino.

Após os trâmites legais, os presos, todos 
com antecedentes policiais, foram recolhi-
dos ao sistema prisional.

Ofício SMGPG/DLC n.º 133/2020

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições 
legais, informa a publicação dos seguintes editais:

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 15 2020 -  Registro 
de preços para contratação de empresa para realiza-
ção de serviços de lavagem e lubrificação da frota de 
veículos da Prefeitura Municipal, à serem prestados de 
forma fracionada pelo período de um ano.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 18 2020 – Contrata-
ção de empresa para locação de serviços de cópias, 
através de comodato de impressoras.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 35 2019 –  Contra-
tação de empresa especializada na área de serviços 
geotécnicos, geológicos e hidrogeológicos para prestar 
assessoria e emitir pareceres/laudos técnicos ao licen-
ciamento ambiental de processos junto a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Uranismo e Mobilidade 
Urbana.
Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.
br, informações poderão ser obtidas no Departamento 
de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, 
Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 
5124 ou através do  e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br 
e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela,  04 de junho de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito

https://portaldafolha.com.br/
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Polícia Civil de Canela já tem suspeito de 
tentar matar homem no bairro Canelinha

A Polícia Civil de Canela 
investiga a prática de tentativa 
de homicídio ocorrida na cida-
de na noite deste domingo (31), 
quando um homem foi baleado 
em sua residência na Rua José 
Estevão Pereira, no Bairro Cane-
linha. O crime ocorreu por volta 
das 22h10min, quando Jardel 
de Mello dos Santos, de 23 
anos, foi atingido por disparos 
de arma de fogo na cabeça e no 
tórax. A vítima foi socorrida por 
vizinhos, sendo levada ao Hos-
pital de Caridade de Canela em 
estado grave para, logo depois, 
ser transferida a outro hospital.

O Delegado Vladimir Me-
deiros, titular da Delegacia de 

Polícia de Canela, informa que 
um dos autores está identifica-
do. Ele foi interrogado e confes-
sou o crime, alegando desaven-
ças com a vítima. Ele foi preso 
pela Delegacia de Polícia de 
Gramado, que cumpriu buscas 
em uma casa naquela cidade 
em que estava o investigado, o 
qual foi encaminhado ao Pre-
sídio Estadual de Canela pelos 
policiais civis gramadenses. 

A Polícia Civil de Canela 
informa que se trata de fato 
suficientemente esclarecido, 
devendo aprofundar as investi-
gações em inquérito policial. O 
investigado responderá a homi-
cídio qualificado tentado. Vítima foi atacada a tiros
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2ª Cia de Bombeiro Militar da Região
atendeu 6 ocorrências na quarta-feira

• Em Canela, às 09h40min, 
a guarnição de bombeiros foi 
acionada via 193, para comba-
ter um princípio de incêndio 
na Rua Bernardino timóteo da 
Fonseca, na Vila Boeira. A situa-
ção iniciou após o proprietário 
utilizar a lareira, chegando ao 
local, a situação já havia sido 
controlada devido a agilidade 
do dono do imóvel. Os bombei-
ros militares realizaram vistoria, 
orientando os procedimentos 

de segurança com lareira.

• No início da tarde, por vol-
ta das 13h10min, a guarnição 
canelense combateu, com agili-
dade, um incêndio em mato, na 
rua Rui Barbosa.

Ainda no início da tarde, por 
volta das 14h, o Corpo de Bom-
beiros com sede em Gramado 
realizou uma inspeção em árvo-
re que estariam em contato com 
a rede elétrica. Foi orientado 

ao proprietário a acionar a RGE 
para realizar o serviço.

• Às 16h09min, a guarnição 
gramadense foi acionada para 
combater um princípio de in-
cêndio na Rua Augusto Bordin, 
no Bairro Piratini. Chegando ao 
local, a situação já havia sido 
controlada pelo morador. Foi 
realizada inspeção e orientação 
sobre a segurança no uso de 
lareiras.

Número de princípios de incêndio no uso de lareiras chama a atenção

FOtOS: REPRODuçãO/CBMRS

• A última ação ocorreu às 
18h50min, na Rua travessa 
Palmeiras no Bairro Floresta. 
No local os bombeiros milita-
res encontraram entulhos de 
galhos e lixo verde em cha-
mas, no fundo de uma resi-
dência. O fogo foi combatido 
sem nenhum agravante.

Três homens são presos após roubo de malote de mercado
A Polícia Civil de Canela rea-

lizou operação policial na manhã 
desta quinta-feira (04). Na ação, 
dois suspeitos de praticarem 
roubo a malote de supermercado 
foram presos. Eles foram identi-
ficados pelos agentes policiais 
como autores do roubo pratica-
do na manhã do último dia 16, 
quando criminosos abordaram 
funcionários de um supermer-
cado de Canela quando carre-
gavam o malote com valores em 
dinheiro, e tiveram suas prisões 
preventivas decretadas a pedido 

da Polícia Civil de Canela.
O veículo utilizado no crime, 

um Fiat Palio branco, havia sido 
apreendido logo após o crime. As 
roupas utilizadas pelos crimi-
nosos também foram apreendi-
das. Parte do dinheiro roubado 
também foi recuperado durante 
as investigações policiais. 

O terceiro investigado tam-
bém foi preso, ele se apresentou 
na Delegacia de Polícia na tarde 
de ontem (04).

O Delegado Vladimir Me-
deiros, titular da Delegacia 

de Polícia e responsável pela 
operação policial, informou que 
sua equipe, há muito tempo, tem 
identificado todos os crimino-
sos que praticam crimes graves 
na cidade, como homicídios e 
roubos, sempre com excelentes 
resultados na conclusão das in-
vestigações policiais, apreensões 
e, sobretudo, prisões preventivas 
(cumpridas sem prazo). 

Os três criminosos foram en-
caminhados ao Presídio Estadual 
de Canela para cumprimento de 
prisão preventiva (sem prazo).

FOtO: REPRODuçãO
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Polícia Civil de Gramado
realiza a Operação Baby, 
desarticulando quadrilha que 
trabalhava no narcotráfico

Na manhã de hoje 
(01), a Polícia 
Civil de Gramado, 

realizou operação policial 
em repressão ao narcotráfi-
co, denominada Operação 
Baby.

Na ocasião, foram cum-
pridos um mandado de 
prisão preventiva e dois 
mandados de busca e 
apreensão.

Na residência da suspei-
ta contra a qual havia man-
dado de prisão preventiva, 
foi apreendida relevante 
quantidade de drogas (ma-
conha e cocaína), além de 
balança de precisão, dinhei-
ro e smartphones.

No imóvel também foi 
detido um homem suspeito 
de envolvimento no tráfico 
de drogas, bem como em 
crimes vinculados à ativida-
de criminosa, especialmen-
te homicídio.

Ambos foram autuados 
em flagrante por tráfico de 
drogas e associação para o 
tráfico de drogas.

Conforme as investi-
gações, que contaram com 
emprego de técnicas de 

repressão qualificada, a 
mulher investigada havia 
assumido importante papel 
no narcotráfico, desenvolvi-
do por facção criminosa que 
busca o controle da ativi-
dade ilícita em Gramado. 
Apurou-se que a suspeita 
era responsável por buscar 
drogas nos fornecedores 
que abastecem a cidade, 
levar a estes fornecedores 
os valores arrecadados com 
a venda de entorpecentes, 
bem como fracionar, pesar 
e distribuir as drogas aos 
traficantes do varejo que 
atuam em Gramado, tudo 
sob o comando direto de 
um detento, apontado nas 
investigações como geren-
te da facção criminosa na 
cidade.

Ao longo das investiga-
ções, no mês de maio, foram 
presos em flagrante outros 
cinco suspeitos de partici-
pação no grupo criminoso, 
apreendendo-se grande 
quantidade de drogas em 
poder dos investigados. 
Neste particular, um ponto 
de tráfico, localizado a me-
nos de cem metros de uma 

escola, foi desarticulado, 
bem como o homem res-
ponsável pelo transporte de 
drogas foi flagrado trazendo 
maconha e cocaína a Gra-
mado.

As ações de hoje ocor-
reram nos bairros várzea 
Grande, onde foram efe-
tuadas as prisões e apreen-
sões, e Prinstrop, na casa de 
um adolescente que atuava 
para o grupo criminosa na 
distribuição de drogas. Nes-
te local, o adolescente não 
foi encontrado e nada foi 
apreendido.

A operação Baby teve 
dois meses de duração e 
faz parte do monitoramento 
permanente acerca do nar-
cotráfico realizado no âmbi-
to de facção criminosa com 
forte atuação na cidade. 
Também faz parte da opera-
ção Anjos da Lei, que busca 
reprimir o tráfico de drogas 
nas imediações de esta-
belecimentos de ensino e 
que vise atingir ou envolver 
crianças ou adolescentes.

Após os trâmites legais, 
os presos foram recolhidos 
ao sistema prisional.
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EDITAL DE LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO

ALEXSANDRO PEREIRA, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL 
E RURAL, JUCERGS Nº 300 E SINDILER Nº 497 OU 
SUA PREPOSTA, DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELO 
EXMO. SR. DR. MM. JUIZ OSVALDO ANTONIO DA SILVA 
STOCHER DA 2º VARA DO TRABALHO DE GRAMADO - 
RS. PROCESSO Nº: 0020500-38.2018.5.04.0352; AUTOR: 
CLAUDIONIR DA SILVA CHAVES; RÉU: MOBILIARIO 
CRISTOFOLLI LTDA - EPP. TORNA PÚBLICO ATRAVÉS 
DO PRESENTE EDITAL QUE PROCEDERÁ À VENDA EM 
PÚBLICO, NA MODALIDADE ONLINE VIA WEBSITE WWW.
ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ REALIZADA NA 
FORMA DAS SEGUINTES LEIS: CLT ART. 888, IN39-TST 
ART. 3 INCISO XX, DECRETO 21981/32 PROFISSÃO 
LEILOEIRO, LEI 4.021 LEILOEIRO RURAL, LEI Nº 13.138 
LEILÃO ONLINE E ART. 130 CTN. DO SEGUINTE, BENS 
MÓVEIS: - 2 POLTRONAS GIRATÓRIAS PRETA COM BRANCO, 
VALOR R$1.480,00 CADA, TOTAL R$ 2.960,00 - 1 MESA MIAREI 
2,00 X 1,00 LACA BRANCA PÉ EM MADEIRA R$ 2 380,00 - 1 
MESA DE JOGOS LACA TANGERINA PÉ EM MACIEIRA 1,10 DE 
DIÂMETRO, R$ 1.700,00 - 1 MESA DE CENTRO EM MADEIRA 1 
GAVETA E TAMPO DE VIDRO 1,13 X 0,85X 0,47. R$ 1.860,00 - 1 
PUF PÉ DE CAMA EM TECIDO MARROM CLARO 1,20X 0,45X 
0,45. R$ 650,00 - 4 CADEIRAS DE JANTAR VELUDO VERMELHO, 
PÉS EM MADEIRA. RS 270,30 CADA, VALOR TOTAL R$ 1.080,00 
- 1 MESA DE JANTAR DE INOX TAMPO EM VIDRO 1,10X 1,90. R$ 
3.300,00 - 1 BANCO DE BAR TECIDO MARROM LISTRADO PÉS 
EM MADEIRA. R$ 630,00 - 3 MESAS LATERAIS DE MADEIRA COM 
DETALHE EM PALHA E CENTRO EM VIDRO 0,65X0,65X0,65. R $ 
550,100 CADA. TOTAL R$ 1.650,00 - 1 BANCO DE BAR VELUDO 
BEGE, PÉS EM MADEIRA. R$ 630,00 - 1 POLTRONA DESIGN 
JUNCO COM ACENTO VERMELHO. R$ 1.750,00 - 1 POLTRONA 
QUADRADA DE MOLAS JUNCO COM ACENTO E ENCOSTO 
BEGE E UMA ALMOFADADA. R$ 2.280,00 - 2 MESAS LATERAIS 
CARVALHO COM RODÍZIOS 1,00X0,40X0,55. R$ 696,00 CADA. 
TOTAL R$ 1.392,00 - 1 ESTOFADO LINHO CINZA CLARO 2,20 
X 0,90. R$ 2.200,00 - 1 POLTRONA COLORIDA COM BOLINHAS 
PÉS EM MADEIRA 0,70X0,70_ R$ 960.00 - 1 HOME THEATER 
CLÁSSICO EM MADEIRA FREZADO NA LATERAL 1 PORTA 
GRANDE, NO CENTRO UMA PRATELEIRA, ABAIXO DUAS 
PORTAS E DUAS GAVETAS 2,25 X 2,25 R$ 3.600,00 - 1 BANCADA 
PRA TV EM MADEIRA TAUARI CASTANHO CLARO COM UNIA 
PORTA, PRATELEIRAS E UMA GAVETA 2.00X 0,60X0,50. R $ 
1.680,00 - 1 BANCADA PRA TV EM TABACO COM LACA BRANCA, 
COM UMA PORTA, PRATELEIRAS E UMA GAVETA 2,00X 0,60) 
E (0,50. R$ 1,840,00 - 1 BALCÃO BUFFET EM MADEIRA COM 
TRÊS PORTAS COM DETALHE EM PALHA ‘1,52 X 0,53 X 0.90. R$ 
2.380,00 - 1 MESA LATERAL DE MADEIRA FREZADO COM VIDRO 
FACETADO 0,60 X 0,60 X 0.55. R$ 680,00 - 2 CRIADOS MUDO 
MADEIRA TAUARI CASTANHO CLARO COM UMA GAVETA 0,55 X 
0,45 X 0,70. R$ 750,00 CADA. TOTAL R$ 1.500,00 - 1 RACK EM 
MADEIRA COM UMA PRATELEIRA E DUAS GAVETAS 1,10 X 0,55 
X 0,90. R$ 1.180,00. TODO MOBILIÁRIO ENCONTRA-SE NA LOJA 
CRISTÓFOLLI DECOR, LOCALIZADA À AV. DAS HORTÊNCIAS, 
5500 - CARNIEL, GRAMADO - RS, FONE: 540991703387, 
TRATAR COM LEANDRO. APÓS ARREMATADOS OS 
BENS, O PRÓPRIO ARREMATANTE ASSUMIRIA O 
COMPROMISSO POR SUA CONTA E RISCO DO DESMONTE 
E TRANSPORTE. AVALIAÇÃO TOTAL DE TODOS OS ITENS 
R$ 38.270,00 (TRINTA E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA 
REAIS). 1º LEILÃO: 05/05/2020, ÀS 14H01MIN HORAS 
(VALOR IGUAL OU SUPERIOR A AVALIAÇÃO); 2º LEILÃO: 
05/05/2020 (MESMA DATA 1º LEILÃO), ÀS 14H06MIN, 
MAIOR OFERTA, NÃO ACEITO PREÇO VIL, SUJEITO A 
HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO. LOCAL/INFORMAÇÕES: 
WEBSITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR SERÁ 
OBRIGATÓRIO O CADASTRAMENTO COMPLETO PARA 
LANCES ONLINE, COM ATÉ 24 HORAS DE ANTECEDÊNCIA 
DO LEILÃO PRESENCIAL. O 2º LEILÃO SOMENTE SERÁ 
REALIZADO SE NÃO HOUVER ARREMATAÇÃO NO 1º 
LEILÃO. O PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO/COMISSÃO 
DO LEILOEIRO DEVERÁ SER EFETUADO À VISTA, 
EXCLUSIVAMENTE EM CHEQUE, ESTE EMITIDO PELO 
COMPRADOR/ARREMATANTE, MAIS 10% DE COMISSÃO 
DO LEILOEIRO. É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE 
DO ADQUIRENTE O PAGAMENTO DE DESPESAS DE 
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E REMOÇÃO. FICA INTIMADO 
POR ESTE EDITAL DE LEILÃO ONLINE E INTIMAÇÃO, 
O DEVEDOR MOBILIARIO CRISTOFOLLI LTDA - EPP, 
O SENHORIO DE DIREITO O CO-PROPRIETÁRIO DE 
BEM INDIVISÍVEL DO QUAL TENHA SIDO PENHORADA 
FRAÇÃO IDEAL, O USUFRUTUÁRIO, O CREDOR COM 
GARANTIA REAL OU COM PENHORA ANTERIORMENTE 
AVERBADA QUE NÃO SEJA DE QUALQUER MODO 
PARTE NA EXECUÇÃO, COMO PREVÊ O ART. 889, II, III 
E V DO CPC. INFORMAÇÕES: PELO EDITAL COMPLETO 
NO SITE WWW.ALEXSANDROLEILOES.COM.BR, PELO 
E-MAIL ALEXSANDROLEILOES@HOTMAIL.COM E PELO 
TELEFONE: (54) 99711.3411.
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Em novo decreto, parques temáticos
e aluguel por temporada tem a
funcionalidade permitida em Gramado

Foi publicado na tarde desta quar-
ta-feira (03), pelo prefeito Fedoca 
Bertolucci, decreto municipal de 

número 126/2020, autorizando o funcio-
namento dos parques temáticos, liberando 
o aluguel por temporada e fixando um 
novo limite de ocupação máxima do ramo 
hoteleiro (hotéis, motéis e pousadas) em 
Gramado. A lotação passa de 50% para 
70% das unidades de habitação disponí-
veis.

“Esperamos que esse decreto contemple 
as necessidades e as postulações desses 
importantes segmentos econômicos, e que 
a gente consiga devolver a Gramado aquele 
progresso que o município merece”, afirma o 
prefeito.

ALUGUEL POR TEMPORADA
Pelo novo decreto, as atividades de 

hospedagem transitória na modalidade de 
aluguel por temporada e camping ficam 
permitidas. A liberação está sendo possí-
vel após negociação com representantes 
deste segmento, que aceitaram cumprir um 
plano de contingência.

Entre os protocolos que o proprietário 
deverá cumprir para que possa locar seu 
imóvel está a disponibilização de seus 
dados cadastrais em plataforma digital ou 
sistema online, para que possam ser sub-
metidos à inspeção por parte dos organis-
mos da administração pública.

Outra exigência prevista neste proto-
colo, que consta como anexo III no novo 
decreto, é o estabelecimento de contrato 
de locação, em que deve estar prevista a 
possibilidade de rescisão, mediante des-
pejo, no caso do inquilino descumprir os 
protocolos de controle e de enfrentamento 
da pandemia de Covid-19, como aglomera-
ção, por exemplo.

No caso de condomínios horizontais 
ou verticais, fica proibido aos inquilinos o 
uso dos espaços coletivos e sociais, lazer e 
convivência, como piscinas, salas de jogos 
e de eventos, entre outros.

PARQUES TEMÁTICOS
Um decreto do Governo do Estado, 

publicado em 31 de maio, delegando aos 
municípios o poder para criar protocolos 
próprios para o funcionamento de deter-
minados segmentos da economia, permitiu 
que a Prefeitura de Gramado editasse uma 
nova norma autorizando o funcionamen-
to dos parques temáticos. Definido como 
Plano Estrutural de Prevenção ao Covid-19, 
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EXTRATO DO EDITAL Nº 23/2020, DO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO

TEMPORÁRIO À FUNÇÃO PÚBLICA DE MÉDICO
VETERINÁRIO - I, ABERTO PELO EDITAL Nº 

05/2020

Encontra-se publicado no mural e site oficial do Mu-
nicípio (www.canela.rs.gov.br > Publicações Legais > 
Contratos Temporários – DGP), o Edital nº 23/2020, 
que “Divulga resultado de recurso, homologa resulta-
do e divulga classificação final do PSS para Contrato 
Administrativo de Serviço Temporário para Médico Ve-
terinário-I.”

Em, 5 de Junho de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

o protocolo estabelece regras específicas 
para este segmento. os estabelecimentos do 
ramo de parques e afins poderão retomar as 
suas atividades com até 50% da capacidade 
de lotação definida no alvará de PPCI. O novo 
decreto municipal substitui aquele publica-
do na sexta-feira, dia 29, que determinou a 
suspensão das atividades por conta de Ação 
Civil Pública proposta pelo Ministério Públi-
co (MP) local. Nesta ação, o MP obrigava o 
município a se adequar ao decreto estadual, 
que proibia o funcionamento de parques 
temáticos. o decreto que o município estava 
descumprindo, segundo o MP, é o de número 
55.240 que institui o Sistema de distancia-
mento Controlado para fins de prevenção e 
de enfrentamento à epidemia causada pelo 
novo Coronavírus no âmbito do Estado do rio 
Grande do Sul e que define a divisão do Es-
tado em bandeiras, de acordo com a situação 
epidemiológica de cada região.

Agora, o decreto 55.285 do Governo do 
Estado permite aos municípios definirem 
regra própria sobre o assunto, mediante pro-
tocolos definidos pela Vigilância Sanitária do 
município.

PLATAFORMA DE RASTREAMENTO
o mesmo decreto prevê que as empresas 

disponibilizem o QrCode de plataforma de 
rastreamento das pessoas que ingressarem 
nos estabelecimentos comerciais e de presta-
ção de serviços, além de edifícios de atendi-
mento ao público.

Este QrCode deverá estar visível para 
escaneamento por câmera fotográfica de 
smartphones. A plataforma se chama Smart 
tracking e foi criada por uma startup de Flo-
rianópolis, a Smart tour. A ferramenta é capaz 
de rastrear os movimentos de indivíduos 

diagnosticados com o coronavírus. o ma-
peamento leva em conta estabelecimentos 
comerciais e de prestação de serviços por 
onde a pessoa tenha passado por até 15 
dias antecedentes ao diagnóstico. A infor-
mação serve para alertar as autoridades 
sanitárias e os próprios donos dos em-
preendimentos sobre a ocorrência, medida 
considerada importante para tomada de 
ações de prevenção. outras pessoas que 
tenham passado pelos mesmos ambientes 
no dia e horário que o paciente testado 
positivo passou também serão avisadas.

A plataforma não identifica os usuá-
rios e foi desenhada de acordo com as 
regras da nova Lei Geral de Proteção de 
dados (LGPd). A operação se dá em par-
ceria com estabelecimentos comerciais e 
órgãos de saúde dos municípios. o fun-
cionamento é simples e sem custos aos 
locais participantes.

https://portaldafolha.com.br/
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Campanha ‘Doe Leite’ das Câmaras
de Canela e Gramado arrecada mais
de 2 mil litros no mês de Maio

Foi realizada na 
quarta-feira 
(03), a entrega 

das doações obtidas 
através da Campanha 
"Doe Leite - Mais que 
uma doação, um ato 
de amor", que foi uma 
iniciativa das Câmara de 
Vereadores de Canela 
e Gramado, através dos 
Presidentes Marcelo 
Savi (Canela) e Rosi Ec-
ker Schmitt (Gramado). 
Ao todo, a campanha 
conseguiu arrecadar 
2.238 litros de leite 
em 20 dias de ações, 

chegando a um número 
superior de a 100 litros 
doados por dia. 

As doações foram 
entregues para a Se-
cretaria de Assistên-
cia Social em Canela, 
através do secretário 
Osmar Bonetto, e ao 
Banco de Alimentos da 
Defesa Civil de Grama-
do, na pessoa Ricardo 
Cazanova, secretário 
de Assistência Social 
de Gramado, e agora 
serão repassadas para 
as famílias carentes de 
ambos os municípios, 

que tiveram e muito sua 
demanda aumentada 
devido a pandemia do 
Covid-19 (Coronavírus).

Marcelo Savi enal-
teceu a parceria entre 
as Câmaras e principal-
mente, o alto número de 
famílias que serão be-
neficiadas com a ação: 
"Cada vez mais temos 
que aproximar Canela 
e Gramado para juntos 
crescermos e principal-
mente, passar por crises 
como esta. Agradeço 
imensamente ambas as 
comunidades, empresá-

rios, enfim, todo mundo 
que conseguiu contribuir 
para esta ação. O leite 
é um alimento funda-
mental, principalmente 
para nossas crianças, 
e estou muito feliz por 
fazer parte disto. Ainda 
temos muito a fazer, mas 
resultados assim me dão 
ânimo para continuar lu-
tando pela minha comu-
nidade", ressaltou Savi.

“Neste momento tão 
delicado que estamos 
passando precisamos 
nos colocar no lugar do 
outro, sermos mais so-

lidários. Essa união dos 
municípios se fez neces-
sária para trabalhamos 
juntos em prol das duas 
cidades, foi revigorante 
ver o engajamento que 
as comunidades tiveram 
nesse projeto. Espero que 
logo, logo possamos tra-
balhar juntos novamen-
te”, disse a vereadora 
Rosi Ecker Schmitt.

Os presidentes man-
tiveram ambos as portas 
abertas para mais ações 
em conjunto para bene-
ficiar os cidadãos dos 
municípios.

Fotos: RepRodução

O inverno está chegan-
do e infelizmente muitas 
pessoas ainda passam 
frio nesta época do ano. 
Devido a isso, a Florybal 
promove novamente a sua 
campanha do agasalho.

“Esta é uma ação que 
realizamos anualmente 
desde 2015, pois acabamos 
observando necessidade 
que existe em nossa região, 
pois infelizmente, ainda há 
muitas pessoas que passam 
frio. Durante uma ação que 
realizamos em conjunto 
com a Friso Móveis em São 
Francisco de Paula, onde 
entregamos cestas bási-
cas e chocolates, vimos 
crianças que não tinham 
sapatos para usar. Conver-
samos com familiares que 

disseram não ter condições 
financeiras para comprar, 
dependendo de doações. 
Cenas como esta são de 
cortar o coração”, disse o 
proprietário da Florybal, 
Valdir Cardoso.

A empresa se sensibili-
zou com a situação e, este 
ano, para incentivar que 
mais pessoas participem, 
decidiu doar chocolates 
em troca de calçados e 
agasalhos. A cada peça 
doada, a pessoa ganhará 
um bombom.

“Todo gesto de solida-
riedade é bem-vindo nesse 
momento. Somos parte de 
uma comunidade e pre-
cisamos trabalhar juntos 
para fazer a região conti-
nuar crescendo e se tornar 

uma referência para todo o 
Brasil. Por isso, queremos 
pedir a ajuda de todos para 
divulgar essa campanha e 
também fazendo sua doa-
ção, para que todos possam 
ter um inverno quente e 
aconchegante”, finalizou 
Cardoso.

Os pontos de coleta 
são a Fábrica Mágica, no 
bairro Floresta, e a A Fan-
tástica Casa de Chocolates, 
no centro, ambas em Gra-
mado.

Em Canela, no Bosque 
do Coelho, Estrada Grama-
do, e na Estação do Cho-
colate, Estação Campos de 
Canella. Maiores informa-
ções pelo (54) 3905-3600 
ou marketing@florybal.
com.br.

Campanha do Agasalho Florybal troca agasalhos por chocolate
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Canela lança programa Turismo Seguro
Selo da Secretaria de Turismo vai classificar restaurantes, hotéis e parques

O programa Turismo Seguro 
foi lançado nesta quinta-feira 
(4), pela Prefeitura de Canela. 
Em parceria com as secretarias 
de Saúde e de Fazenda e De-
senvolvimento Econômico, a 
Secretaria de Turismo e Cultura 
de Canela estabeleceu critérios 
de avaliação para restaurantes, 
hotéis e parques temáticos. O 
objetivo do programa é melho-
rar o perfil sanitário, de aten-
dimento e de divulgação dos 
empreendimentos. Com a ca-
tegorização, o consumidor terá 
a oportunidade de conhecer 
o esforço dos estabelecimen-
tos em proporcionar a melhor 
experiência ao visitante.

Conforme o secretário 
de Turismo e Cultura, Ângelo 
Sanches, serão avaliados desde 
critérios de boas práticas em 
saúde até ações ambientalmen-
te sustentáveis e de acessibili-
dade. Além de adequações para 
enfrentamento da Covid-19, 

como dispenser de álcool em 
gel e regras de circulação, é ne-
cessário que os estabelecimen-
tos disponibilizem cardápios 
em Inglês, Espanhol e Braille, 
por exemplo. Cada critério terá 
determinado valor em pontos 
e, conforme o total de pontos 
alcançados, o empreendimento 
será categorizado entre A e E. 
“Somos um destino que sempre 
foi referência. Queremos mos-
trar ao mundo que Canela está 
capacitada para atender ao 
novo normal. O programa não 
estabelece apenas protocolos 
de saúde. Estamos preocupados 
com acessibilidade, inclusão e 
com o meio ambiente”, exempli-
fica Sanches.

O prefeito Constantino 
Orsolin frisa que o programa 
busca chancelar as ativida-
des turísticas em seus mais 
diversos segmentos. “Não só 
no cumprimento de requisi-
tos de higiene e limpeza para 

Angelo Sanches, secretário de Turismo de Canela

FOTO: EDuArDO IDAlINO/PrEFEITurA DE CANElA

prevenção ao coronavírus, 
mas também para questões de 
qualificação e acessibilidade. 
Queremos um turismo seguro 
em nosso município e o pro-
grama vem ao encontro dessa 
demanda”, destaca Orsolin.

Para fazer o cadastro, a Se-
cretaria de Turismo está lançan-
do um edital de chamamento 
público.  O formulário pode ser 
preenchido a partir de 15 de 
junho em www.canela.com.br/
selo.

Canela chega a 17 casos de Covid-19
confirmados, apenas 4 pessoas ainda
estão infectadas

Em boletim epidemiológico de quinta-feira (04), a Secreta-
ria de Saúde de Canela confirmou um novo caso de contami-
nação do SARS-Cov-2. O novo caso é de uma profissional de 
saúde que já está em isolamento domiciliar, ela está assinto-
mática.

Atualmente 12 casos são considerados curados, tendo ape-
nas 1 óbito em decorrência do vírus na cidade. Desta forma, 
quatro pessoas ainda estão infectados com o vírus, todas em 
observação e isolamento.

A Prefeitura de Canela não divulga detalhes sobre os pa-
cientes para lhes garantir privacidade e segurança.

Os dados são conhecidos pela 5ª Coordenadoria regio-
nal de Saúde, de Caxias do Sul, e pela Secretaria Estadual da 
Saúde. Ambas os atualizam com o município conforme a sua 
logística.

Qualquer dúvida, contatar a Central de Atendimento da 
Secretaria Municipal de Saúde pelo telefone (54) 3282.5101.

Gramado divulgou o seu boletim no final da tarde, nele não 
há mudanças, o município registrou apenas 8 casos de Co-
vid-19, todos são considerados curados.

Gramado não apresenta alterações

https://portaldafolha.com.br/
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QUANDO 
PROCURAR 
AJUDA?

MONITORE
OBSERVE EM CASA SE OCORRE O
SURGIMENTO DE OUTROS SINTOMAS.

CORIZA

PROCURAR A 
TENDA DO HCC

FEBRE
DOR DE CABEÇA
PERDA DE OLFATO
PERDA DE PALADAR
DIARREIA
FALTA DE AR OU
DIFICULDADE 
RESPIRATÓRIA

CORIZA
TOSSE
DOR DE 
GARGANTA

PROCURAR A 
TENDA DO HCC
ATENÇÃO AO SURGIMENTO
DE OUTROS SINTOMAS.

SINTOMAS COVID-19 O QUE DEVO FAZER?

CLIQUE AQUI PARA SER REDIRECIONADO AO SITE DO ANUNCIANTE!

https://portaldafolha.com.br/
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UCS Hortênsias graduou quase 
650 profissionais em 20
anos do curso de Direito

O curso de Direito 
da UCS Hortênsias 
completa duas déca-

das neste ano de 2020. Desde 
quando foi implantado, em 
2000, o campus contabiliza 647 
bacharéis graduados até dezem-
bro de 2019 – 338 mulheres e 
309 homens. É uma contribuição 
significativa para o desenvolvi-
mento da região, pois todos se 
qualificaram para buscar as mais 
variadas carreiras oferecidas no 
meio jurídico, como na advoca-
cia, na magistratura, nas promo-
torias, entre outras possíveis.

Essa história se consolidou 
na Região das Hortênsias por-
que, ao longo dos anos, o curso 
se adaptou às transformações 
da sociedade, mantendo-se 
como referência na formação de 
profissionais para o mercado de 
trabalho e para a promoção da 
Justiça em prol da cidadania.

"A qualificação dos professo-
res, a estrutura das salas de aula, 
a internacionalização da Univer-
sidade, os eventos acadêmicos 
que são realizados no campus, as 
viagens de estudo, o atendimento 
gratuito à comunidade de baixa 
renda pelo Serviço de Assistência 
Jurídica Gratuita e os cursos de 
especialização e, recentemente, o 
de mestrado corroboram o pa-
pel comunitário desempenhado 
pela UCS Hortênsias, que formou 
profissionais que abrilhantam o 
cenário jurídico atual”, elenca e 
reforça o advogado e professor 
Guilherme Drago, coordenador 

do bacharelado no campus local.
O curso de Direito tem 

grande parte de sua carga ho-
rária noturna, mas com algumas 
disciplinas de prática jurídica em 
horário vespertino. Ele oferece 
ampla estrutura aos estudantes, 
com auditórios, laboratórios de 
informática, Sala de Audiência 
Simulada e o Serviço de Atendi-
mento Jurídico Gratuito, onde os 
acadêmicos em processo final de 
estudos atuam orientados por 
professores para proporcionar o 
acesso à Justiça para pessoas em 
vulnerabilidade social. O Saju é 
realizado no campus em Canela 
e em Gramado, junto à Secretaria 
Municipal de Assistência Social.

Há também a biblioteca 
física e a virtual por meio do am-
biente de aprendizagem.

Ao longo dos anos, a quali-
dade da graduação em Direito 
exigiu da UCS a busca por quali-
ficação para atender às necessi-
dades dos profissionais da região. 
Por isso, inovou com especializa-
ções na modalidade presencial 
e a distância em áreas do Direito 
Civil, Direito do Trabalho, Proces-
sual Penal e Previdenciário.

A UCS Hortênsias coloca à 
disposição não só dos acadê-
micos como dos profissionais, 
constantemente, cursos de 
aperfeiçoamento e qualificação 
na jurídica. Já o mestrado acadê-
mico em Direito Ambiental, além 
do aprofundamento na área, 
prepara docentes para o Ensino 
Superior.

LEMBRANÇAS DA
PRIMEIRA TURMA
O professor Alexandre Fer-

nandes Cortez, um dos primei-
ros docentes, diz cultivar amiza-
des até hoje graças aos vínculos 
construídos em sala de aula. 

“Inesquecível minha expe-
riência no curso de direito na 
Região das Hortênsias. Além de 
uma nostalgia pela saudade que 
sinto das pessoas, me passa um 
sentimento de orgulho por fazer 
parte dessa construção. Lembro 
que nada disso ocorreria se não 
fosse o trabalho do corpo funcio-
nal e dos gestores”, reconhece.

Já a advogada e acadêmica 
na época, Carla Thoen, afirma 
que “o senso de responsabili-
dade social, o comprometimen-
to, a empatia, a dedicação aos 
estudos e o alto nível de conhe-
cimento obtido nas disciplinas 
cursadas” foram determinantes 
para o excelente desempenho 
da primeira turma de formandos 
na prova da OAB, com 90% de 
aprovação. “Como aluno egresso 
da primeira turma do curso de 

Direito, honra-me ter ladeado 
humanistas de valor, forjados na 
temperatura e pressão de caloro-
sas aulas noturnas, ministradas 
por grandes mestres e doutores”, 
exalta o também advogado Ariel 
Stopassola, ex-presidente da 
subseção da OAB Canela-Gra-
mado.

VESTIBULAR
A UCS abre processo sele-

tivo pelo Vestibular de Inverno 
para quem deseja ingressar não 
só no curso de Direito como em 
quaisquer opções no campus da 
Região das Hortênsias. As inscri-
ções podem ser feitas até o dia 
26 de junho, pelo site da Uni-
versidade. Os candidatos serão 
avaliados a partir de uma reda-
ção on-line no dia 28 de junho, 
às 13h30.

É possível garantir ótimos 
descontos para as ofertas da 
UCS, incluindo benefícios para 
estudantes seniores e para quem 
busca uma segunda graduação. 
Confirma os cursos oferecidos 
também pelo site.

FOTO
: D

IVUlGAçãO

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

