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Rápido e indolor:
saiba como é
fazer os testes
para Covid-19
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Live Solidária para
leitos de UTI Covid-19
do Hospital de Canela
Ação conta com apoio da iniciativa
privada e acontece na noite de 3 de
julho. Página 17

Canela já conta com equipamentos para dois leitos da UTI para Covid-19 
HCC segue trabalhando para habilitar ala temporária de tratamento intensivo para a doença. Página4
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Mas, porém, todavia, entretanto, é necessário dizer que este 
não é o único dilema do Governo Estadual. Na semana passada, 
conversando com uma administradora de uma instituição parti-
cular de ensino, descobri que o custo para voltar às aulas com 
o protocolo estabelecido pelo Estado é 120% a mais do que o 
normal do educandário.

Então, vamos combinar, o Estado, que não tem dinheiro nem 
para o básico, não terá como cumprir o seu próprio protocolo 
para a volta às aulas.

Então, em Live na tarde desta quinta (25) Leite falou do retor-
no com previsão para agosto e em partes. Claro.

Leva em conta a provável falta de segurança, leve em conta o 
medo dos pais, mas leve em conta que o Governo, por sua falta 
de recursos e competência, não terá como cumprir com as medi-
das de segurança. Por isso, aulas começam, em partes, no mês de 
agosto, isso se o prazo não for ampliado.
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Francisco Rocha é jornalista, músico e fundador,
editor e diretor da Folha de Canela e do Portal da Folha

360 Graus
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Eduardo Leite acerta nas mudanças
do Distanciamento Controlado do RS

Governo do Estado sabe o tamanho do problema

Foto: DivuLGação

Quem acompanha minha coluna sabe que foi crítico ferrenho 
do governador Eduardo Leite, nas últimas semanas, mas, como diz 
o ditado, devemos dar a César o que é de César.

Nesta semana, Leite recuou, abriu espaço para o diálogo com 
os prefeitos e aplicou mudanças no Modelo de Distanciamento 
Controlado, algumas, muito sensatas, como a apresentação de 
defesas pelos municípios e a possibilidade de municípios dentro 
das regiões de bandeira vermelha poderem aplicar normas mais 
amenas.

Leite fez o que lhe foi pedido, que simplesmente não gover-
nasse com a letra fria da planilha de Excel. E isso deve ser regis-
trado como um avanço político no Estado.

Aulas ainda são o dilema I

Desde que iniciou o isolamento social, tenho escrito neste 
espaço que a educação tem sido usada como fator de contenção 
da população. Com a educação parada, o governo já garante uma 
fatia de 30% da população em casa.

Há também o medo da população. a pesquisa feita pela 
Prefeitura de Canela revela que 61% dos pais ou responsáveis 
por alunos da rede municipal não sentem segurança em enviar as 
crianças para a escola, principalmente na educação infantil.

Aulas ainda são o dilema II

tudo se encaminha para que as Eleições aconteçam no 
dia 15 de novembro (para municípios com turno único e pri-
meiro turno para os maiores) e 29 de novembro (2º turno).

Desta forma, a pandemia tem data marcada para acabar 
no Brasil, dois meses antes, quando incia a campanha elei-
toral, ou seja, 15 de setembro, pois campanha municipal 
não dá pra fazer sem a tradicional “caminhada”.

Duvida? Pensa comigo, quer motivo melhor para acabar 
com uma crise que é política do que fazer política em si?

Recorte este tópico e conversaremos em setembro!

Eleições 2020
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Francisco RochaCanela e Gramado podem permanecer com
bandeira  laranja, apesar da Região Serra
As mudanças no modelo do Distanciamento Controlado anun-

ciadas pelo governador Eduardo Leite na transmissão ao vivo da 
segunda-feira (22/6) foram publicadas no Diário Oficial do Estado 
no mesmo dia.

O Decreto 55.323 traz as alterações em protocolos de ope-
ração da bandeira vermelha, além disso, permite que municípios 
com classificação vermelha possam adotar protocolos próprios 
para setores pré-determinados.

Uma das principais mudança é a permissão para municípios 
sob bandeira vermelha sem registro de hospitalização e óbito por 
Covid-19 de algum morador nos últimos 14 dias e que mante-
nham rigorosamente atualizados os seus registros nos sistemas 
oficiais poderão adotar, por meio de regulamento próprio, pro-
tocolos para as atividades previstas na bandeira laranja, porém, 
esta determinação não é automática, ela depende de anúncio 
pelo Governo do Estado.

Próxima rodada
Na oitava atualização do Distanciamento Controlado, a co-

leta de dados pelo governo será feita nesta quinta-feira (25/06) 
e a divulgação preliminar das bandeiras ficará para a sexta-feira 
(26/06). Com isso, os municípios terão 48 horas – até as 18h de 
domingo – para apresentarem eventuais recursos de associações 
de municípios aos números levantados em cada um dos 11 indi-
cadores que integram o modelo.

Receio da iniciativa privada
A preocupação no momento é o número de óbitos que vem 

aumentando em outras cidades da Serra nesta semana, o que 
pode ocasionar uma nova colocação como bandeira vermelha. 
Isso poderia provocar um novo fechamento das atividades não 
essenciais, causando preocupação da iniciativa privada.

Oremos!

Rui e Mateus
realizam Live com
Feijoada Solidária

A dupla de cantores canelenses, Rui e Mateus, mais uma 
vez estão envolvidos em um projeto social, desta vez é a Fei-
joada Solidária, que acontece em dois momentos.

O primeiro é uma Live pelas redes sociais da dupla, neste 
sábado (27), a partir das 20h. O objetivo do show musicar é 
divulgar e incentivar a participação na Feijoada Solidária, que 
acontece no dia 11 de julho, com retirada das 11h às 14h, na 
Capela do bairro Eugênio Ferreira.

A porção de feijoada, acompanhada de farofa, custa R$ 
25,00 e deve ser retirada no sistema drive-thru, para respeitar 
o distanciamento social.

Toda a renda será revertida para a compra de cestas bási-
cas que serão distribuídas à comunidade carente.

FOTO: REpRODUçãO

previsão do tempo para o fim de semana na serra!

https://portaldafolha.com.br/
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Canela já conta com equipamentos
para dois leitos da UTI para Covid-19

HCC segue trabalhando para habilitar ala
temporária de tratamento intensivo para a doença

O trabalho conjunto da in-
ciativa privada, represen-
tada por entidades como 

a Acic, SinTur e Apasg, Hospital 
de Caridade de Canela e Prefei-
tura de Canela, segue intenso 
no sentido de viabilizar a habi-
litação de leitos temporários de 
UTI específicos para tratar casos 
de Covid-19. Nesta semana, a 
casa de saúde foi informada que 
uma ala de tratamento intensivo, 
como esta, deve contar com, no 
mínimo, cinco leitos.

Desta forma, obrigatoriamen-
te, será um leito a mais do que 
os quatro que o HCC pretendia 
abrir. Isso aumenta a capacidade 
de atendimento, mas também 
aumenta os custos para implan-
tação.

Nesta semana, com recur-
sos da iniciativa privada, a Acic 

adquiriu duas camas e dois 
monitores cardíacos, que devem 
chegar à cidade nos próximos 
dias. Já o Hospital com recursos 
federais, comprou e já recebeu 
dois respiradores. O conjunto 
destes três equipamentos é 
necessário para cada leito insta-
lado.

Quanto ao custo operacio-
nal, com os técnicos, para os 
leitos UTI Covid-19, o secretário 
de Obras e interventor do HCC, 
Luiz Cláudio da Silva, afirma 
que, após a habilitação, serão 
custeados em parte com recur-
sos repassados pelos governos 
do Estado e Federal e, caso não 
sejam suficientes, serão comple-
mentados com verbas munici-
pais, ação que já está autorizada 
pelo Prefeito Constantino Orso-
lin.

Os leitos que devem ser criados em Canela serão semelhantes aos que 
Gramado habilitou no Hospital Arcanjo São Miguel, na quinta (18).

FOTO: FrANCISCO rOCHA

Hospital recebe dois respiradores
O Hospital de Caridade de 

Canela (HCC) está trabalhando 
para habilitar cinco l. Com re-
cursos federais, a comissão de 
intervenção adquiriu dois respi-
radores. O investimento foi de 
r$ 120 mil. Os equipamentos, 
que chegaram nesta quarta-feira 
(24), serão instalados na futura 
UTI Covid-19 e poderão ser usa-
dos pelo HCC após a pandemia. 
“São equipamentos nacionais que 
podem ser usados não apenas 
para tratamento de Covid-19. É 
um investimento que fica para o 
futuro”, afirma o interventor do 
HCC, Luiz Claudio da Silva.

Conforme o interventor, a 
habilitação dos leitos é busca-
da pela Prefeitura de Canela na 
Secretaria Estadual da Saúde. 
Além de mais três respiradores, 
são necessários equipamentos 
como macas, monitores cardía-
cos, bombas de infusão e outros. 
Silva observa que a comissão de 
intervenção do HCC está fazen-

do reformas físicas no hospital 
para receber os leitos temporá-
rios.

Segundo o interventor, a 
implantação dos leitos de UTI 

Covid-19 deve ser realizada em 
parceria com a iniciativa privada. 
“Quando assumi, recebi a deter-
minação do prefeito Constantino 
Orsolin de que a UTI deveria ser 

prioridade. Existe um movimento 
da ACIC para custear três leitos, 
mas estamos trabalhando para 
colocar um total de cinco em fun-
cionamento”, revela.
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Rápido e indolor: saiba como
é fazer os testes para Covid-19

Nossa reportagem foi convidada pelo Laboratório
Diagnóstica para passar pela experiência. Veja como foi.

FRANCISCO ROCHA
francisco@folhadecanela.com.br

Diante da pandemia que o mundo enfrenta, em 
algum momento deve ter passado pela sua 
cabeça a possibilidade de fazer um teste para 

saber se está ou não com a doença Covid-19, causada 
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Para enfrentar 
o problema, testes são fundamentais no atendimento 
adequado ao paciente, para dar segurança aos pro-
fissionais de saúde e demais pessoas internadas por 
outras razões e, ainda, saber quem deve fazer isola-
mento domiciliar. Exames para diagnóstico da doen-
ça já estão disponíveis em laboratórios particulares.

Coleta foi realizada na redação do Portal da Folha

Foto: Francisco rocha

nossa reportagem foi con-
vidada pelo Laboratório Diag-
nóstica, com sede nas cidades 
de canela e Gramado, para fazer 
os testes de sorologia e rt-P-
cr. Este último é considerado o 
padrão ouro no diagnóstico de 
covid-19 e é o mesmo exame 

feito pelas secretarias de saúde 
em pacientes que apresentam 
sintomas da doença, mas, na 
rede pública, os laudos são emi-
tidos pelo Laboratório central do 
Estado (Lacen) e por laboratórios 
de universidades credenciadas, 
como o da Ucs, por exemplo.

Antes da coleta do material, paciente responde a um
questionário sobre suas atividades nas semanas passadas

https://portaldafolha.com.br/
Parisotto%20%3E%20https://pt-br.facebook.com/pages/category/Hardware-Store/Madeireira-Parisotto-135694350315038/
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Como foi a experiência?
Designamos a colunista 

Bethy Rocha para passar pelo 
procedimento e nos contar a sua 
experiência. A coleta foi feita 
na redação da Folha, mas no 
caso de pacientes com suspeita 
de Covid-19, a coleta é feita na 
residência ou no local do isola-
mento.

Para isso, o Laboratório 
Diagnóstica designa um profis-
sional que vai até o local colher 
o material a ser testado. O profis-
sional usa o EPI – Equipamento 
de Proteção Individual e respeita 
todos os protocolos sanitários, 
evitando sua própria infecção ou 
até mesmo do local onde está 
coletando.

A coleta do RT-PCR é rápida, 
simples e indolor. O paciente 
responde um rápido questioná-
rio, com perguntas sobre a sua 
rotina antes dos sintomas e, em 
seguida, o técnico, com o uso de 
swab (cotonete), retira a secre-

ção nasofaríngea e orofaríngea. 
Ou seja, o cotonete entra pela 
narina e segue até a parte nasal 
da faringe.

“Dá uma sensação desconfor-
tável, afinal, não se faz isso todo 
dia. Até provocou algumas lágri-
mas involuntárias, mas não dói e 
é bem rápido”, disse Bethy.

Experiência da Sorologia
Aproveitando a presença 

da técnica de enfermagem e 
supervisora de atendimento do 
Laboratório Diagnóstica, Cláudia 
Richetti, foi colhido o material 
para o exame de sorologia, que 
nada mais é que a coleta de san-
gue do paciente. Novamente, a 
colunista Bethy Rocha foi escala-
da para o exame.

O material é coletado como 
para um exame de sangue co-
mum e enviado para a análise.

É necessário esclarecer que 
a coleta para sorologia ocorreu 

Coleta de material para RT-PCR
FOTO: FILIPE ROChA

apenas para a demonstração 
nesta matéria, pois, como expli-
ca o bioquímico Diogo Moeller 
Farias, proprietário do Diagnós-
tica, “quando a pessoa está com 
sintomas, deve ser realizado o tes-
te RT-PCR, e a sorologia deve ser 
feita de sete a dez dias após ter 

tido sintomas de Covid-19 ou ter 
tido contato com pessoa diagnos-
ticada com a doença”, o que não 
é o caso da colunista da Folha. 

Neste exame, Bethy não se 
sentiu desconfortável. “É como 
tirar sangue para qualquer outro 
exame”, explicou.

Expectativa
pelos resultados
Após realizar os exames, 

surgiu a expectativa para 
com os resultados, afinal, 
Bethy não teve sintomas e foi 
voluntária para fazer os tes-
tes nesta matéria. A possibi-
lidade de descobrir que está 
ou não com o vírus deixou a 
colunista um pouco nervosa.

“Não imaginava fazer o 
teste agora. Mas, como foi fei-
to, minha torcida é para que o 
resultado seja IgG + e IgM-, ou 
seja, já tive, estou imune e não 
transmito a Covid-19”.

FOTO: REPRODuçãO

Expectativa x realidade
No final da quarta-feira (24), 

já havíamos recebido os resulta-
dos. A expectativa de Bethy não 
se confirmou. Ambos testes de-

ram negativos, confirmando que 
ela não está infectada e nem teve 
contato com o novo coronavírus.

Prazos para o resultado
A divulgação do resultado do 

RT-PCR pelo Laboratório Diag-
nóstica é de 48h após a coleta 
do material. Já o de sorologia é 
de 24h a partir da coleta.

Os exames podem ser 
agendados pelos telefones 
(54) 3878-3754, em Canela, e 
(54) 3286-1425, em Gramado, 
ou, ainda, pelo WhatsApp (51) 
98148-7950.

No caso dos dois testes, inde-
pendente da vontade do paciente, 
o resultado dos exames é comu-
nicado às autoridades, devido ser 
um exame de notificação compul-
sória, e entram para as estatísticas 
do município onde ele reside.

https://portaldafolha.com.br/
https://www.facebook.com/allorasorvetes/
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EXAME DE SOROLOGIA
São testes imunológicos 

capazes de detectar os níveis de 
anticorpos IgM e IgG em amostra 
de sangue do paciente. No entan-
to, como cada corpo pode ter um 
tempo para iniciar a produção de 
anticorpos, um resultado negativo 
não exclui a presença de doença.

Como é feito? 
O Exame de Sorologia analisa 

uma amostra de sangue, que mos-
tra os níveis dos anticorpos IgM e 
IgG presentes no sangue venoso, 
permitindo detectar o vírus com 
alta precisão a partir do 7 dia de 
sintomas. 

Quando deve ser feito? 
É necessário fazer o Exame 

de Sorologia a partir do 7° dia do 
início dos sintomas, mesmo que 
estes não estejam mais presentes. 

Quem deve fazer?
Pacientes com suspeita de 

Covid-19, que testaram nega-
tivo para RT-PCR, mas tinham 
sintomas da Covid-19, ou pes-
soas que apresentaram sinto-
mas gripais com início há mais 
de 7 dias e suspeitam que tem 
ou tiveram a doença, ou, ainda, 
quem teve contato com, pelo 
menos, uma pessoa positiva 
para Covid-19. 

TESTE RT-PCR
Confirma a presença do vírus usando o 

código genético para identificá-lo. O teste 
molecular é um método capaz de identi-
ficar a presença do RNA viral nas amos-
tras biológicas, com alta sensibilidade e 
especificidade, ou seja, muita precisão e 
acurácia

O que é?
O RT-PCR é considerado o teste pa-

drão ouro no diagnóstico da Covid-19. A 

confirmação do exame é obtida por meio 
da detecção do RNA (material genético) do 
SARS-CoV-2 na amostra analisada, coleta-
da da garganta ou do nariz.

Como é feito?
O processo do exame transforma o 

RNA do vírus em DNA, que é amplificado. 
Caso tenha material genético do SARS-
CoV-2 na amostra, sondas específicas de-
tectam a sua presença e emitem um sinal, 
que é captado pelo equipamento e tradu-

zido em resultado positivo. Dessa forma, a 
suspeita da Covid-19 é confirmada.

Quando deve ser feito?
O exame é recomendado para pessoas 

com sintomas e pode detectar a presença 
do vírus em média até o 12° dia de sinto-
mas.

Quem deve fazer?
Pessoas com sintomas devem procurar 

atendimento médico para realizar o exa-
me.

> Assista em vídeo, como foi a coleta de material
para os dois testes de detecção de Covid-19

https://portaldafolha.com.br/
https://www.claro.com.br/
https://youtu.be/4LayM5ZINuk
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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!

1 aninho da Valentina

10 meses da Maria Helena Pinheiro de Andrade

Clara Ribeiro Raber vai completar
seu 1 aninho no dia 29 de junho

Francisco curtindo a sua primeira festa de São João! Joaquim Dias dos Santos 
pronto pro Arraiá em casa!

Sofia, que comemorou no dia 10 
de junho seu Primeiro Aninho!
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https://portaldafolha.com.br/category/pirulito-chiclete/
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Adriane Wagner linda em recente book 
para comemorar seu aniversário.
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95 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Carol Pinto em um dos seus
lugares preferidos para treinar, o

mirante dos Alpes Verdes.

Curtindo os dias ensolarados,
Angélica Reis com todo charme

no centro de Canela.

A Versatile invadiu o guarda-roupa
da Carla Leidens pra ensinar diversas
combinações com o mesmo look, com

o projeto Visita ao Guarda-Roupa.

Reinventar-se está no dia a dia de 
todos nós nos dias que estamos 

vivendo e não foi diferente com a 
dermatologista caxiense Grasie-
la Monteiro que fez aula on-line 

dia 25 de junho com o renomado 
médico André Brás que abordará o 
assunto da nova técnica de preen-

chimento facial criada por ele.

A designer de interiores Maria Clara 
Miranda assinou um lindo projeto 
no showroom da Mister Wood Fac-
tory em Canela todo em melamina.

Foto: RAFAeL SARtoR
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https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/renata.willrich/
https://portaldafolha.com.br/category/stories/
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A família Paiva e Pilla num ensaio cheio de
amor e ansiedade com a chegada de Murilo

A linda mamãe Vanessa
contando os dias para 
chegada da sua Maria Isadora.

os olhares de Juliana Sampaio
e Rafael Bonatto sob as lentes

da Nay Hoffmann

Nátaly Vidal de Oliveira
Berti no seu ensaio gestante,

esperando pela Betina!

Ensaio dos 15
anos da Rafa Pimel!

Jênifer Lauffer fotografando ensaios com tema outono.

FOtOS: MARIONE FERNANdES FOtOgRAFIAS

FOtOS: MARIONE FERNANdES FOtOgRAFIAS

FOtO: NAy HOFFMANN FOtO: NAy HOFFMANN
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FOtO: NAy HOFFMANN

https://portaldafolha.com.br/
https://portaldafolha.com.br/category/social/
https://www.facebook.com/espacoessence/
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VESTIBULAR DE INVERNO • INSCREVA-SE ATÉ HOJE

O Vestibular de Inverno tem inscrições abertas pelo site até esta 
sexta-feira, dia 26. Os candidatos realizarão prova de redação on
-line neste domingo, dia 28. Acesse ucs.br.

Na UCS Hortênsias, você tem várias opções: os bacharelados 
Direito, Administração, Nutrição e Ciências Contábeis; os cursos 
superiores de curta duração – tecnologia em Hotelaria, Gastro-
nomia, Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão 
Financeira e Marketing.

GESTÃO E MELHORIA CONTÍNUA (EaD)

O curso de Gestão e Melhoria Contínua é uma das ofertas da UCS 
na modalidade de extensão a distância. A aula, agendada para o 
dia 18 de julho, proporá conhecimentos sobre liderança de melho-
rias e práticas visando à eficácia nos processos de mudança. Confi-
ra mais cursos em ucs.br, na aba Extensão.

PROGRAMA HABILITA PARA A DOCÊNCIA

Graduados nos cursos de bacharelado e tecnologia podem quali-
ficar suas habilidades profissionais para a prática educacional. As 
inscrições estão abertas para o Programa de Formação Pedagógica 
da UCS, que oportuniza exercer a docência na educação profissio-
nal e técnica de nível médio em sua área de formação. As aulas, na 
modalidade a distância, começam no mês de julho. Inscreva-se em 
ucs.br.

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Veja as atividades oferecidas pela UCS Hortênsias. Algumas são por 
meio de investimento, e outras gratuitas, pois entendemos este 
momento pelo qual passamos e queremos colaborar para que você 
se qualifique. Acesse: ucs.br/site/extensao e confira as opções. 

Lei Geral de Proteção de Dados e como implementá-la nas empre-
sas (EaD)

29 de junho a 29 de julho - segundas-feiras, das 19h30 às 21h30

PODCASTS: JOVENS EM TEMPOS DE PANDEMIA

Jovens em Tempos de Pandemia é a nova série do Programa UCS 
Minha Escolha. A proposta é apresentar conteúdos importantes 
no momento atual, abordando temas como aulas on-line, emo-
ções, o excesso de informações na internet e na televisão, e as 
incertezas sobre o futuro. Por meio da iniciativa, você também 
poderá conhecer os cursos oferecidos pela UCS, conferir dicas de 
filmes, séries, podcasts, culinária e música! 

CLIQUE AQUI E ACESSE PARA CONHECER!
Comunique-se conosco por WhatsApp:  (54) 9 9909.2623

Canela – Pesquisa
revela que maioria dos 
pais não sente segurança 
na volta às aulas

A Secretaria Municipal de 
Educação, Esporte e Lazer de 
Canela apresentou o resultado 
de uma pesquisa com pais e 
professores, com o objetivo de 
conhecer a opinião deles a res-
peito dos reflexos nesta época 
de atividades de suspensão de 
aulas presenciais. O formulário 
foi disponibilizado no início des-
te mês, impresso e on-line.

A pesquisa voluntária teve 
adesão de 2.427 responsáveis 
por estudantes da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamen-
tal da rede pública municipal 
de ensino, e a primeira questão 
abordou o retorno às aulas pre-
senciais. De todos os participan-
tes, 61% não autorizariam os 
filhos a voltar às escolas por não 
se sentirem seguros diante do 
contexto gerado pela pandemia.

O principal motivo alegado 
pela maioria foi quanto uso e 
ao manejo correto das máscaras 
por crianças e jovens. A nega-
tiva é fortalecida pelo fato de 
que 62% dos estudantes têm 
contato com algum familiar 
enquadrado no grupo de risco 
da covid-19, segundo o levanta-
mento.

Também foi avaliado o aces-
so à internet dos estudantes. 
Como mostram os dados, 855 
deles conseguem se conectar 
somente de casa, e 465 apenas 
pelo celular. Enquanto 849 pos-
suem acesso em ambos, tanto no 
lar como pelo aparelho móvel, 
536 estudantes não têm como 
entrar na rede mundial de com-
putadores.

“A gente vê que a utilização 
do tablet ou do computador 
é bem complicada, se a gente 
pensar em aula on-line”, conclui 
o professor Eduardo Mundstock, 
doutor em Saúde da Criança 
pela PUCRS e responsável pela 
análise dos dados pela Secre-
taria Municipal de Educação, 
Esporte e Lazer de Canela. Por 
isso, 75% dos pais e responsá-
veis disseram preferir a entrega 
de atividades impressas para os 
filhos realizarem as atividades 
em casa.

“Temos que levar em conta 
que 17% dos nossos alunos não 
têm qualquer acesso à internet, e 
muitos dos que têm não contam 
impressora. Por isso, a importân-
cia de se entregar as atividades 
impressas nas escolas”, diz a 
secretária de Educação, Esporte 
e Lazer Ana Paula Zini Bazzan.

PROFESSORES
Dos 418 professores pesqui-

sados no mesmo levantamento, 
66% disseram poder ministrar 
aulas on-line. Dentre os docen-
tes participantes, 84% deles 
têm acesso à internet de rápida 
conexão, e 97% dizem-se fluen-
tes em, pelo menos, uma rede 
social.

Conforme Mundstock, a 
partir da análise dos dados, são 
duas as constatações: primeiro, 
que os materiais das escolas 
on-line sejam oferecidos para 
serem acessados pelo celular; 
depois, que as redes sociais 
sirvam como complemento para 
transmissão dos conteúdos.

Eduardo Mundstock e Ana Paula Zini Bazzan
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https://portaldafolha.com.br/
https://www.ucs.br/site
https://www.ucs.br/site
https://www.ucs.br/site
bit.ly/JovensEmTemposDePandemia-UME
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Gráficos mostram onde aconteceram
casos de Covid-19 em Canela

Estudo desenvolvido pela Secretaria de Saúde
também monitora outros dados dos pacientes

No enfrentamento da 
pandemia do novo co-
ronavírus, em Canela, 

as iniciativas realizadas até o 
momento e as próximas ações 
a serem executadas possuem 
como base um estudo que 
possibilitou um diagnóstico da 
Covid-19 na cidade.

O Departamento de Vigilân-
cia Epidemiológica levantou os 
principais dados dos pacien-
tes infectados no município, 
realizando um mapeamento 
da doença por bairros, idade 
dos contaminados, sintomas e 
comorbidades apresentadas, 
procedência do vírus e o desfe-
cho dos casos confirmados.

“Este estudo é fundamen-
tal para traçarmos as diretrizes 
de prevenção e tratamento da 
doença. Monitorando de perto a 
Covid-19 podemos estabelecer 
planos de ação para evitar sur-
tos em nosso município e man-
ter o vírus sob controle”, explica 
a secretária de Saúde, Patrícia 
Valle. 

Primeiro mês de
acompanhamento do vírus
Os primeiros casos da 

Covid-19 em Canela foram 
confirmados no dia 13 de maio 
e desde então todos os pacien-
tes testados positivos entram 

para as estatísticas do Departa-
mento de Vigilância Epidemio-
lógica. Até o dia 14 de junho, 
quando fechou um mês de 
monitoramento do vírus, Cane-
la somava 661 exames reali-
zados e 29 casos confirmados, 
representando 3,4% dos testes 
realizados no município.

Entre todos os casos positi-
vos até esta data, 41,4% tra-
tavam de pacientes com idade 
entre 30 e 39 anos. Já o bairro 
com maior número de casos 
foi o Centro, com 31,2%. “Estes 
números estão dentro da nor-
malidade, pois comprovam que 
o Centro é o bairro com maior 
número de circulação de pes-
soas. Já os pacientes de 30 a 39 
representam a faixa mais ativa 
da sociedade, composta em mui-
tas situações por pessoas que 
tiveram que continuar com suas 
atividades em meio a pandemia, 
mesmo tomando os devidos 
cuidados”, analisa a enfermeira 
epidemiologista Marta Vaccari 
Batista.

Um dado positivo para 
Canela é que 72,8% dos casos 
confirmados no período de 
um mês foram de pacientes 
assintomáticos. Já tratando-se 
de duas ou mais doenças no 
mesmo paciente, 88,6% não 
apresentaram comorbidades.

“Com este diagnóstico temos 
como avaliar as maiores neces-
sidades de tratamentos e onde 
devemos atuar. É um embasa-
mento técnico para dar suporte 
ao trabalho de toda nossa equi-
pe”, avalia Magalli Dell Valle 
Cavinato, enfermeira chefe da 
Vigilância Epidemiológica de 
Canela. A Prefeitura avalia a 
divulgação destes dados no 
período mensal.

Ações realizadas
A Prefeitura de Canela, por 

meio da Secretaria de Saúde, 
tem concentrado esforços e 
investimentos no combate e 
na prevenção do coronavírus 
no município. Diversas ações 
já foram realizadas e estão em 
andamento como a distribuição 
de mais de 40 mil máscaras 
para a população; realização de 

barreiras sanitárias de orienta-
ção com foco nos canelenses 
e turistas; reformas de ade-
quação, ampliação e aquisição 
de mais equipamentos para o 
Hospital de Caridade de Canela 
(HCC); além da testagem nos 
profissionais que estão linha 
de frente e implantação da 
Tenda anexa a casa de saúde 
para atender exclusivamente 
pacientes com sintomas da 
Covid-19.

O prefeito Constantino 
Orsolin elogiou o trabalho 
minucioso e extremamente 
profissional desenvolvido pela 
Secretaria de Saúde. “Estamos 
tratando este vírus com máxima 
seriedade e realizando um exce-
lente combate até o momento. 
Não vamos baixar a guarda, 
dando continuidade ao trabalho 
de prevenção”, comentou.

https://pt-br.facebook.com/stopassolaodontologia/
https://portaldafolha.com.br/
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Live Fazer Canela Feliz 
repassa arrecadação
à Polícia Civil

A editora Folha de Canela 
repassou, nesta semana, a quan-
tia de R$ 1.251,60, para a Polícia 
Civil de Canela. O dinheiro foi 
arrecadado no site Vaquinha e 
as doações aconteceram no dia 
5 de junho, durante a Live Fazer 
Canela Feliz, evento de encerra-
mento da Campanha Fazer Cane-
la Feliz, da Delegacia de Canela, 
que arrecadou e dou mais de 
15 toneladas de alimentos para 
famílias carentes da cidade.

O evento, transmitido ao vivo 
pelo YouTube e pelo Facebook 
contou com um QR Code e um 
link para doações em dinheiro, 
enquanto aconteceram as apre-
sentações de artistas locais.

O valor líquido das doações, 
descontadas as taxas de opera-
ção da própria Vaquinha, foi de-
positado na conta do Consepro 
e será utilizado nas ações sociais 
da DP de Canela.

A Live
O espetáculo musical foi 

uma iniciativa da Delegacia de 
Polícia de Canela, com realização 
de Portal da Folha, Oficina da 
Música/Gazebo Cultural e MM 
Filmagens.

A Limbert Software, auto-
mação para atrações turísticas 
e parques, foi o patrocinador 
máster da promoção, que con-
tou ainda com o apoio de Photo 
Silva Decolores, The Petit, Gif 
Burguers and Beef, Abasc, Água 
Mineral das Hortênsias, Crep’s da 
Hora,  Freddy Sonorizações,  Adyl 

Valor foi depositado da conta do 
Consepro

Net,  Blue Show Produtora e 
Alfredo Schaffer.

Fernando Martinotto, Francisco Rocha e o delegado Vladimir Medeiros

FOTOS: RePRODuçãO

https://play.google.com/store/apps/details%253Fid%253Dbr.com.paodejuda.app%2526hl%253Dpt_BR
https://portaldafolha.com.br/
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Live Solidária para leitos de UTI
Covid-19 do Hospital de Canela

Ação conta com apoio da iniciativa privada e acontece na noite de 3 de julho

Após o sucesso da Live 
Fazer Canela Feliz, em 
parceria com a cam-

panha da Delegacia de Polícia 
de Canela, a editora Folha de 
Canela, Gazebo Cultural e MM 
Filmagens se unem mais uma 
vez para uma ação solidária, 
desta vez para angariar recur-
sos para a criação de leitos de 
UTI Covid-19 para o Hospital 
de Caridade de Canela, se unin-
do ao esforço do HCC e da ACIC 
(leia matéria na página 4).

A Live Solidária - UTI Co-
vid-19 HCC acontece na noite 
de 03 de julho, a partir das 
20h, com transmissão simultâ-
nea no YouTube e Facebook do 
Portal da Folha, com o comando 
do cantor Nolasco Espíndola e 
do acordeonista Edson Borba, 
que receberão convidados.

A ação já conta com o apoio 
de Inbox Veículos e AdylNet. 
Outros devem se juntar à incia-
tiva até o próximo dia 03.

Você pode doar desde já
Você já pode começar a 

doar para ajudar na instalação 
dos leitos de UTI Covid-19 do 
HCC. Basta clicar no link abai-
xo, ou aproximar a câmera de 
seu smartphone da tela do seu 
computador e ler o QR Code.

CLIQUE AQUI E DOE
AGORA MESMO!

Nolasco Espíndola
e Edson Borba
comandam as
atrações musicais!

Iniciativa: Apoio:

https://portaldafolha.com.br/
http://www.licenciar.bio.br/
http://vaka.me/1148354
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Gramadozoo adota
medidas para manter

índice zero de internação

O Gramadozoo mantém os 
cuidados diários com os ani-
mais da fauna brasileira. Em 
preparação para o inverno, que 
começou oficialmente domin-
go (21), a equipe técnica do 
zoo promoveu a vacinação e 
a vermifugação anual dos ani-
mais, além de aumentar a ca-
loria da alimentação. O manejo 
preventivo de inverno garante 
o índice zero de internação no 
hospital veterinário do parque. 
"Não temos nenhum animal para 
ser atendido. Fizemos o manejo 
preventivo e garantimos o índice 
zero de internação", explica o 
veterinário Renan Alves Stadler, 
responsável técnico do Grama-
dozoo.

Apesar de não receber ne-
nhum recurso, o zoológico man-
teve o atendimento diário, com 
os tradicionais cuidados aos ani-
mais, mesmo quando o parque 

esteve fechado ao público em 
função da pandemia. "Zelar pelo 
bem-estar animal é nosso com-
promisso. Cuidamos dos animais 
silvestres que não podem voltar à 
vida livre e, mesmo com todas as 
dificuldades impostas na pande-
mia, trabalhamos pela conserva-
ção da fauna brasileira", diz.

Dieta de Inverno
Além da vacinação anual, 

a equipe também adotou cui-
dados nutricionais. Na dieta de 
inverno, foram acrescentados 
alimentos, como polenta com 
suplementos, frutas de estação, 
pinhão e outros alimentos com 
maior teor calórico. "A dieta é 
muito importante para dar o su-
porte nutricional para os animais 
nos meses mais frios do ano. É 
uma ação que ajuda a manter o 
índice zero de internação hospi-
talar", explica o veterinário.

FOtO: DivulGAçãO GRAmADOzOO/HAlDER RAmOS

Gramado receberá
medidores de água

inteligentes
A Corsan vai instalar medi-

dores de água inteligentes em 
grandes consumidores. Os apa-
relhos vão monitorar o sistema 
de medição à distância e de 
forma estratégica. inicialmente, 
serão instalados 1.150 medido-
res ultrassônicos nas cidades de 
Santa maria, Santa Cruz do Sul, 
Passo Fundo, Bento Gonçalves, 
Gramado e Rio Grande. As ins-
talações começam no segundo 
semestre deste ano. O valor 
para implantação chega a R$ 
1.765.399, com investimento 
mensal de R$ 41.584.

Os medidores de água ele-
trônicos ultrassônicos disponi-
bilizam interfaces para o geren-
ciamento de informações tanto 
local como remotamente, para o 
cliente e para a equipe técnica. 
Destacam-se pela precisão, efi-
ciência, vida útil e comunicação 
por redes de internet das coisas 
(iot). Contam com uma inteli-
gência interna capaz de pro-
porcionar, em tempo real, uma 
série de informações que podem 
resultar em ações para equipes 
operacionais. também podem 
subsidiar o cliente com alertas 
de problemas internos, evitan-
do assim possíveis vazamentos, 
falhas do medidor, situações de 
desabastecimento, entre outras 
funcionalidades que podem con-
tribuir para o abastecimento e o 
consumo inteligente.

Entre as iniciativas tomadas 
visando proporcionar inovações 
em pesquisas e desenvolvimen-

to com universidades, a Corsan 
firmou termos de cooperação 
técnica com empresas incubadas 
na universidade de Passo Fundo 
(uPF).

Estão vinculadas a esses 
termos as startups Optim, que 
desenvolveu o Dispositivo inte-
ligente de telemedição Optim 
(Dito), e a Splora, responsável 
pelo sistema de gerenciamento 
Água Conectada, que executa a 
captura e transferência das infor-
mações dos medidores para os 
sistemas da Corsan e ainda faz o 
gerenciamento e processamento 
dos dados.

O processo de medição inte-
ligente tem quatro pilares: me-
didor ultrassônico, transmissor 
Dito, software Água Conectada e 
sistemas internos da Corsan (SCi, 
CWH e SmS).

FOtO: REPRODuçãO

https://pt-br.facebook.com/i9cell
https://portaldafolha.com.br/
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Assuntos pessoais e familia-
res são os destaques da 
semana, ariano e você pode 
ter alguns assuntos antigos 
retornando e precisa ficar 
de olho no que precisa ser 
resolvido. É preciso cuidado 
com em um momento que 
pede para falar, decidir e 
agir com calma. 

O céu da semana traz mais 
tranquilidade e inspiração,  
especialmente a partir 
das conversas. Você pode 
aproveitar os tempos mais 
calmos e anotar suas ideias e 
objetivos. Um ótimo momen-
to para iniciar ou retomar um 
curso ou estudo e para qual-
quer atividade intelectual. 

É um bom momento para 
avaliar os ganhos dos últi-
mos tempos, geminiano, e 
o custo x benefício de tudo 
que você tem feito. Um bom 
período para se organizar 
e rever a vida. Respostas 
que você estava esperando 
podem vir e você pode ter 
ótimas notícias ao longo da 
semana. 

Muita mudança pela frente, 
canceriano. O sol já está 
em câncer e a lua nova com 
eclipse é no seu signo. Mercú-
rio também está retrógrado 
em câncer. É hora de cuidar 
mais de si mesmo e repensar 
postura, padrões e comporta-
mentos. 

É um ótimo momento para 
olhar para dentro. Aliás, isso é 
bem necessário e é um ótimo 
momento para a autoconheci-
mento e as questões espiri-
tuais. É importante resolver 
assuntos do passado e retomar 
conversas e assuntos inacaba-
dos. Antes de seguir em frente, 
é preciso ter certeza que está 
com tudo em dia.

Ótima semana pra você. 
Com a oportunidade de 
conversar com amigos, de 
ter ótimas reuniões de tra-
balho e alinhar tudo com as 
outras pessoas. Você pode 
resgatar velhos projetos e 
dar continuidade a coisas 
que estavam paradas. Mas 
também pode rever a rota 
e fazer ajustes e mudanças 
em sua vida. 

Um bom momento, com mais 
calma, paz e certezas na vida. 
O céu da semana é intenso 
mas pode trazer boas mu-
danças e oportunidades para 
você. O momento é positivo 
para anotar seus projetos e 
ideias, para retomar coisas de 
trabalho e cursos e estudos. 

É um ótimo momento para 
você. Muito foco, energia, 
coragem, mudanças positivas 
e mais sensação de estar 
tudo sob seu controle. Um 
momento de oportunidades, 
hora de pensar no futuro. 
Momentos de prazer e mais 
vínculos nas relações.

Dias de mudanças, sagi-
tariano. Aproveite para 
rever hábitos e padrões, 
para fazer mudanças em 
sua vida. O céu da semana 
é uma oportunidade para 
ter as conversas difíceis, 
resolver pendencias que 
envolvem outras pessoas e 
cuidar melhor das coisas de 
dinheiro. 

Foco nas relações, capri-
corniano, e nas conversas 
e encontros e reencontros. 
Você pode fazer ajustes, re-
tomar contatos, ter conver-
sas decisivas. Pode tomar 
decisões importantes que 
vão tornar sua vida mais 
leve e cheia de coisas legais 
no dia a dia. 

Semana de mais prazer, e 
uma super oportunidade de 
organizar melhor sua rotina. 
Cuide bem da saúde e dos 
seus horários, busque hábi-
tos melhores, seja mais sau-
dável. O momento também 
pode trazer oportunidades 
bem legais nos assuntos de 
trabalho.

O céu da semana pede para 
pegar mais leve, e ao mes-
mo tempo conduzir mais 
o curso da sua vida. Pegue 
as rédeas da vida em suas 
mãos e siga em frente com 
mais controle sobre tudo 
que está acontecendo. Você 
é quem precisa decidir o 
que é melhor pra você. 

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)

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6326 < REPUBLICAÇÃO
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil 
desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar:
INÁCIO MENDES BOEIRA, natural deste Estado, nascido na Ci-
dade de São Francisco de Paula, motorista, solteiro, domiciliado e 
residente na Rua Padre Cacique, nº 158, Bairro Vila Maggi, nesta 
Cidade e VIVIANA DE OLIVEIRA KASPER, natural deste Estado, 
nascida nesta Cidade, auxiliar de produção, solteira, domiciliada e 
residente na Rua Padre Cacique, n º 158, nesta cidade. Quem co-
nhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 18 de Junho de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6327 <
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar:
FELIPE ANDRÉ ROTHMANN, natural deste Estado, nascido nesta 
Cidade, empresário, solteiro, domiciliado e residente na Rua Santa 
Terezinha, nº 650, Bairro Santa Terezinha, nesta Cidade e NINA 
MAPELLI, natural deste Estado, nascida na Cidade de Três Coro-
as, funcionária pública municipal, solteira, domiciliada e residente 
na Rua 12 de Maio, n º 349, na cidade de Três Coroas, neste Esta-
do. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 23 de Junho de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira | Registradora Substituta

EDITAIS DE CASAMENTO

• Casa Residencial, com 02 dormitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia, vaga para carro, localizada na Rua Dona 
Amália Selbach, 205, São José, Canela/RS. Valor do aluguel R$ 
800,00+ taxas.

• Casa Residencial n° 02, com 03 dormitórios, sala e cozi-
nha, banheiro, garagem, localizada na Rua João Simplício, 690, 
Centro, Canela /RS. Valor do aluguel R$ 900,00+taxas.

• Apartamento semi-mobiliado, com 01 dormitório, sala e 
cozinha conjugadas, banheiro, lavanderia, box para carro, loca-
lizado na Rua Rodolfo Schlieper, 279, Centro, Canela/RS. Valor 
do aluguel R$ 1.400,00.

• Casa Residencial, com 03 
dormitórios(01 suíte), cozinha, 
sala, banheiro social, lavande-
ria, garagem para 02 carros, 
pátio cercado. Valor do alu-
guel R$ 2.200,00 

• Casa Residencial, com 
02 dormitórios, sala, cozinha, 
lavanderia, 02 banheiros, 
garagem, localizada na Rua 
Antonio Zini, 142, Vila Boeira, 
Canela/RS. Valor do aluguel 
R$ 1.500,00 mais taxas.

Gramado recebe três
pacientes de outros municípios 
para internação em UTI

A UTI temporária para Covid-19 do Hospital São Miguel, de Gra-
mado, registra a internação de três pacientes não residentes no 
município. Eles foram encaminhados para o hospital através do setor 
de regulação da Secretaria Estadual da Saúde. Portanto, não são mo-
radores e nem estavam de passagem pela cidade. Estavam internados 
em outros hospitais e ao necessitarem internação em UTI, o sistema 
estadual de regulação indicou os leitos existentes em Gramado.

Descartado Covid-19 em bebê
O bebê que está internado no Hospital São Miguel não teve diag-

nóstico para coronavírus. O exame negativo foi divulgado hoje pelo 
Laboratório Central do Estado – Lacen.

Renovação de Licença Ambiental

Inacio de Oliveira e Roberto de Oliveira comunicam que solicitaram junto a 
secretaria municipal de meio ambiente a renovação da licença ambiental 
simplificada numero 102018 para o desmenbramento de um terreno matricu-
lado sob o numero 17419 no registro de imoveis de canela.

Canela, 25 de junho de 2020.

https://serraelar.com.br/imoveis
https://portaldafolha.com.br/
https://whats.link/diadosnamoradoscukos
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 Licença de Instalação

José Carlos Rossetti • CPF: 362.413.000-59

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ca-
nela a Licença de Instação, “Edifício Residencial com sala comercial térrea”, 
localizada na Rua Batista Luzardo, nº 275, Centro, Canela. Não foi requerido 
estudo de impacto ambiental.

CEEE-GT vai ampliar capacidade da Usina de Bugres
A CEEE Geração e Transmis-

são enviou na tarde de quarta-
feira (24) à Fepam, a documen-
tação para obter licença para 
ampliação da usina de Bugres, 
localizada em Canela. O proje-
to básico do empreendimento, 
aprovado pela Aneel no fim de 
maio, vai aumentar em mais de 
50% a potência instalada da 
Pequena Central Hidrelétrica 
(PCH), de 11,12 MW para  17,62 
MW, com instalação de uma 
nova unidade geradora de 6,5 
MW. O investimento, estimado 
em R$ 28 milhões, deve ser 
ajustado em função dos impac-
tos da covid na economia e no 
valor do dólar. O início da opera-
ção comercial da nova máquina 
está previsto para o segundo 
semestre de 2022. 

De acordo com o diretor de 
Geração do Grupo CEEE, Carlos 

Augusto Almeida, a aprovação 
do sumário executivo pela Aneel 
demonstra a qualidade do proje-
to e encerra uma discussão que 
vem desde a assinatura do con-
trato de concessão da usina, em 
2000, e pacifica as mudanças 
econômicas, legais e ambientais 
que ocorreram desde então. 
Por ser um projeto prioritário 
da Companhia, o andamento do 
licenciamento será monitorado 
diariamente na Secretaria de 
Meio Ambiente e Infraestrutura. 
“Além do incremento na potên-
cia, a ampliação da PCH Bugres 
reafirma o compromisso da CEEE 
em gerar energia com fontes 
renováveis e com baixo impacto 
ambiental”, destaca.

Sobre a Usina de Bugres:
A PCH Bugres está em ope-

ração desde 1952 e baseia-se 

na transposição entre as bacias 
hidrográficas do Caí para a do 
Sinos: a vazão do rio Santa Cruz, 
que corre em altitude de mais de 
700 metros, é regularizada pelas 
barragens do Divisa, do Blang e 
do Salto, localizadas no muni-

cípio de São Francisco de Paula 
(RS), e conduzida através de um 
túnel para o vale do rio Santa 
Maria, em Canela. A usina está 
situada no fundo do vale, junto 
à confluência dos arroios Santa 
Maria e Bugres.
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Corsan informa que ampliou suspensão
de corte de água até 25 de julho

A Corsan estendeu por mais 
um mês a isenção da tarifa 
social aos usuários de baixa 
renda, abrangendo inclusive 
as faturas de competência 
julho/2020. Em relação aos 
demais usuários, a companhia 
decidiu manter suspensos, até 
25 de julho, os cortes de forne-
cimento devido ao não paga-
mento da fatura.

Com essas decisões, a em-
presa amplia para quatro meses 
consecutivos a vigência das 
medidas que visam apoiar seus 
usuários impactados financeira-
mente pela pandemia de Co-
vid-19.

Tarifa Social
Atualmente, a Corsan tem 

41,7 mil famílias inscritas no 

cadastro da Tarifa Social. O 
regramento para inscrição do 
benefício pode ser consultado 
nesse link e pelo call center 
0800-646-6444.

A inscrição deve ser solicita-
da pelo call center ou mediante 
agendamento prévio, em aten-
dimento presencial nos escritó-
rios da Corsan nos municípios.

Suspensão de cortes
Sobre a suspensão de cor-

tes devido ao não pagamento, 
é necessário esclarecer que 
as faturas continuarão a ser 
entregues normalmente e que 
os prazos para pagamento não 
foram modificados, ocasionan-
do a cobrança de juros e multas 
correspondentes no caso de 
inadimplência.

https://portaldafolha.com.br/
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Para incentivar os 
visitantes e moradores 
a curtirem a cidade com 
consciência, segurança 
e respeito, a Secretaria 
Municipal de Turismo e 
Cultura de Canela lançou 
a campanha Em Canela 
de Máscara, com o apoio 
e incentivo de vários em-
preendimentos do setor 
na cidade.

Para participar é só 
postar uma foto usan-
do máscara nos pontos 
turísticos de Canela no 
período de 25 a 30 de 
junho de 2020 na rede 
social Instagram usando 
a #EmCanelaDeMascara 
e marcando o perfil @
CanelaRS.

No dia 1º de julho, 
às 14h, serão conferidas 
as 20 fotos mais curtidas 
que ganharão as cortesias 
que estão no link.

Secretaria de Turismo de Canela
lança promoção para  incentivar uso
de máscaras por moradores e visitantes

Secretaria Municipal de
Assistência Social de Canela
recebe doações Dauper

Nesta quarta-feira (24), a Secretaria Municipal 
de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania 
e Habitação recebeu uma doação de 700 quilos de 
cookies da Dauper.

A doação já foi direcionada para os CRAS dos 
bairros Canelinha e Santa Marta, onde serão distribuí-
dos com outros alimentos, segundo o titular da pasta, 
Osmar Bonetto (Na direita da foto, junto ao adjunto 
Gilmar Ferreira).

"As pessoas que mais necessitam serão agraciadas 
pela Dauper, que há algum tempo doou um eletrocau-
tério ao nosso hospital, assim como já realizou várias 
ações em prol da comunidade", enaltece o prefeito 
Constantino Orsolin.

FOTO: DIvulGAçãO

https://portaldafolha.com.br/
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C R NAVÍRUSO
COMO SE PROTEGER?

Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, 
ou então higienize com álcool em gel 70%.

Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados.

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, 
e não com as mãos.

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre 
as mãos como já indicado.

Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer 
pessoa tossindo ou espirrando.

2 M

Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável 
sem contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto.

Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas, principalmente 
idosos e doentes crônicos, e fique em casa até melhorar.

Durma bem e tenha uma alimentação saudável.

Higienize com frequência o celular e os brinquedos das crianças.

CENTRAL DE INFORMAÇÕES 
SOBRE O CORONAVÍRUS (54) 3282.5101

JUNTOS
CONTRA
O CORONA

prefeituradecanela

prefcanela

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

http://canela.rs.gov.br/
https://portaldafolha.com.br/
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Prefeito Constantino participa de
reunião virtual da região da Serra

Encontro teve como objetivo a apresentação dos
indicadores do Observatório Regional de Saúde

Os prefeitos das cidades da 
Macrorregião Serra se reuniram 
em uma videoconferência na tar-
de de  terça-feira (23). No encon-
tro, a professora Scheila de Avila 
e Silva apresentou os dados do 
Observatório Regional de Saúde 
da 5ª Coordenadoria Regional 
de Saúde, criado para monitorar 
diariamente os índices do mode-
lo de distanciamento controlado, 
possibilitando aos municípios, 
tomar decisões e atuar rapida-
mente em estratégias de saúde 
que visem reduzir a expansão da 
pandemia e promover a saúde 
nos 49 municípios que com-
põem a região da Macroserra.

O observatório foi criado 
após a região entrar, na semana 
passada, na bandeira vermelha 
e esse trabalho foi importan-
te para a reversão na semana 
seguinte para a bandeira laran-
ja, fato esse considerado uma 
grande vitória que simboliza a 
capacidade de mobilização da 

região em superar desafios ma-
terializados através da união de 
esforços, foco, objetivos claros 
com articulação e muito traba-
lho através das associações de 
municípios e entidades de todos 
os segmentos da sociedade.

Constantino destacou que 
nos dados apresentados houve 
uma melhora significativa da 
performance e na capacidade de 
atendimento na saúde em toda 
a região, aumentando o número 
de leitos de UTI e diminuindo 
os pacientes internados, casos 
ativos e recuperados decorren-
tes ao coronavírus. A preocupa-
ção no momento é o número de 
óbitos que vem aumentando na 
Serra nesta semana, o que pode 
ocasionar uma nova colocação 
como bandeira vermelha.

No encontro, a pedido do 
prefeito Constantino, a titular 
da 5ª Coordenadoria da Saúde, 
Tatiane Fiorio destacou o que foi 
anunciado em live pelo Gover-

FOTO: RITA SOUzA

nador Eduardo Leite e que cons-
ta no decreto estadual divulgado 
na segunda-feira (22), a possibi-
lidade de que uma região esteja 
na bandeira vermelha, mas que 
o município que não tiver regis-
trado em 15 dias, nenhum óbito 
e nenhuma internação clínica e 
de UTI possa se manter na ban-

deira laranja.
“Estamos fazendo a nossa 

parte com medidas de preven-
ção, mas para que essas medidas 
tenham um resultado positivo, a 
população precisa trabalhar em 
colaboração, com seriedade e 
muita responsabilidade”, ponde-
rou o chefe do executivo.

Gramado - Prefeito reforça que município integre microrregião turística

O Modelo de Distanciamento 
Controlado do Rio Grande do Sul 
é um guia elaborado pelo Gover-
no do Estado a partir de critérios 
de saúde e de atividades eco-
nômicas. A proposta se constrói 
com sistemas de bandeiras, que 
atendem protocolos obrigatórios 
e critérios específicos para cada 
setor econômico.

Gramado integra a macrorre-
gião Serra - que é composta, no 
total, por 49 municípios. Ou seja: 
quando este grupo de cidades é 
enquadrado a partir de determi-
nada bandeira, Gramado tam-
bém se ajusta às novas regras de 
distanciamento.

Desde a segunda-feira (22), 
Gramado está reclassificado na 
bandeira laranja, que corres-
ponde ao risco médio diante da 
pandemia do novo coronavírus. 
No entanto, na semana anterior, 
o município esteve integrado à 

bandeira vermelha – em função 
da macrorregião.

Com isso, a Prefeitura de Gra-
mado reitera a apreensão sobre 
a possibilidade de que o municí-
pio retorne à bandeira vermelha 
(que corresponde a um risco 
de categoria alta). “A preocupa-
ção existe especialmente porque 
poderemos ser atingidos, de novo, 
por um fato que não cometemos”, 
pontua o prefeito de Gramado, 
Fedoca Bertolucci.

Mudança
A solução assinalada pelo 

prefeito seria a criação, por 
parte do Governo do Estado, 
de uma microrregião com Gra-
mado, Canela, São Francisco de 
Paula, Nova Petrópolis e Picada 
Café. Deste modo, este grupo 
de cidades teria a designação 
de uma classificação própria, a 
partir de sua atividade turística – 

sem estar enquadrado, portanto, 
na macrorregião Serra. “Estamos 
vigilantes para ter do governo es-
tadual a compreensão de que esta 
microrregião é uma alternativa. 
Assim, estes municípios focariam 
em sua principal atividade, que é 
o turismo”, reitera Bertolucci. “De 

qualquer modo, seguimos per-
manentemente em vigília porque 
queremos acompanhar todos os 
movimentos da macrorregião, a 
fim de que eventos ocorridos em 
outras cidades não atinjam Gra-
mado novamente”, assegura o 
prefeito.
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Polícia Civil de Canela intensifica
investigações de crimes contra o patrimônio

Índices de furtos e roubos aumentaram nos
últimos dias, mas a ação das polícias foi eficiente

A Polícia Civil de Canela 
intensificou as ações de investi-
gação em crimes contra o pa-
trimônio na cidade, concluindo 
importantes inquéritos policiais 
sobre furtos e roubos praticados 
recentemente. A cidade teve 
leve alta na ocorrência de deli-
tos dessa natureza, especialmen-
te com uso de violência ou grave 
ameaça às vítimas (roubos).

O Delegado Vladimir Me-
deiros, titular da Delegacia de 
Polícia de Canela, referiu que, 
embora o índice tenha apre-
sentado leve alta no período, 
o trabalho da Polícia Civil foi 
exemplar, tendo a apuração dos 
criminosos em todos os casos 
investigados na cidade. A autori-
dade policial destacou, ainda, o 
trabalho conjunto com a Brigada 
Militar, que foi fundamental para 
o alcance dos resultados obtidos 
para a identificação de todos os 
envolvidos.

Dentre os crimes investiga-
dos, Medeiros informou sobre 
o roubo praticado contra um 
vendedor de algodão doce, que 
trabalhava na Rua Antonio Jar-
dim, no Bairro Bom Jesus. O fato 
ocorreu na tarde do dia 14 de 
junho. O idoso, que vendia seus 
produtos, foi assaltado e agredi-
do por três adolescentes, todos 
identificados. A Polícia Civil 
representou pela internação dos 

infratores, que respondem por 
roubo. O dinheiro roubado da 
vítima (cem reais) foi recuperado 
pelos policiais civis.

Em uma ocorrência registra-
da como tentativa de homicídio 
praticada na madrugada do dia 
21 de junho, a Polícia Civil iden-
tificou e interrogou o acusado. 
A vítima recebeu ao menos dois 
golpes de faca e um de barra 
de ferro. As facadas atingiram o 
dorso da vítima. O golpe com a 
barra de ferro atingiu sua cabe-
ça. Ela foi socorrida pelo SAMU, 
sendo levada ao Hospital de 
Caridade de Canela, onde está 
estável. A Polícia Civil trabalha 
com uma hipótese de briga en-
tre os dois. A autoridade policial 
informa, ainda, o trabalho da 
Brigada Militar no atendimento 
da ocorrência, importante para a 
identificação do suspeito.

Em outro roubo, a Polícia 
Civil também identificou seus 
autores. Um vendedor de san-
duíches foi abordado quando 
trabalhava em via pública, no 
final da tarde do dia 19 de ju-
nho. Ele estava no centro, na Rua 
Henrique Muxfeldt, quando foi 
abordado por criminosos, que o 
agrediram e roubaram seu celu-
lar. Os infratores também foram 
todos identificados pela Polícia 
Civil, que representará pela pri-
são preventiva de todos.

FOtO: REPRODUçãO/POlíCiA CiVil

A Polícia Civil também iden-
tificou um autor de diversos 
furtos a residências na cidade. 
Ele, que tem vasto histórico de 
práticas similares, é apontado 
também como o autor de furto 
a uma residência no Bairro Bom 
Jesus, ocorrido no dia 16 de 
junho. A Polícia Civil representou 
pela prisão preventiva do crimi-
noso.

Em outro furto realizado 
no Bairro leodoro Azevedo, 
a Polícia Civil de Canela tam-
bém identificou o criminoso. 
Ele entrou em uma padaria nas 
proximidades do lago e, apro-
veitando-se de um descuido do 
atendente, subtraindo cem reais 
do caixa. O fato ocorreu no dia 
20 de junho, tendo as imagens 
de câmera de segurança sido 

importantes para a identificação 
do suspeito.

Por fim, a Polícia Civil identi-
ficou o autor de roubo praticado 
a um posto de gasolina localiza-
do no centro da cidade. O fato 
ocorreu no início da manhã do 
dia 23 de junho, quando dois 
indivíduos anunciaram assalto 
com emprego de arma de fogo 
aos frentistas do estabeleci-
mento, fugindo do local em 
uma motocicleta. Policiais civis 
haviam identificado o criminoso 
após os fatos, tendo um deles 
sido detido pela Brigada Mili-
tar em via pública, inclusive na 
posse da mesma motocicleta e 
capacete utilizados no crime. O 
investigado foi preso em fla-
grante, sendo encaminhado ao 
Presídio Estadual de Canela.

São Francisco de Paula – Polícia Civil e Brigada Militar
prende dois suspeitos por abigeato e posse de armas

A Polícia Civil de São 
Francisco de Paula e a 
Força tática da Brigada 
Militar cumpriram manda-
do de busca e apreensão, 
na noite da última sexta-
feira (19), prendendo dois 
suspeitos envolvidos com a 
prática de abigeato no inte-
rior do Município, na locali-
dade de Cazuza Ferreira.

Na ação policial foram 

apreendidas duas armas 
de fogo, sendo uma com 
numeração suprimida, mu-
nições, carnes fracionadas 
provenientes do furto de 
animais e inúmeros obje-
tos utilizados na prática do 
abigeato.

A Delegada de Polícia 
Fernanda Aranha enfatiza 
que os suspeitos estavam 
sendo investigados há 

pelo menos dois meses, 
ressaltando que crimes de 
furto de animais (abigeato) 
merecem atuação imediata 
e que informações vindas 
da comunidade rural foram 
imprescindíveis às investi-
gações.

Os presos, após os pro-
cedimentos legais, serão 
encaminhados ao Presídio 
local.
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Polícia Civil de Canela
indicia por infração de
medida sanitária preventiva
Investigado não tomou medidas necessárias para 
evitar a disseminação do Coronavírus na cidade

A Polícia Civil de Canela con-
cluiu nesta semana as investiga-
ções relativas à responsabilidade 
por não evitar que o coronavírus 
fosse disseminado em parte da 
cidade. O inquérito policial foi 
instaurado no mês de maio de-
pois de uma ocorrência policial 
ter sido registrada pela Secretaria 
de Saúde de Canela, a qual mani-
festou à Polícia Civil preocupação 
em relação à conduta do inves-
tigado, o qual seria responsável 
por um grupo de empregados 
que, na cidade, apesar das orien-
tações das autoridades sanitárias, 

não cumpriam o devido isola-
mento/distanciamento social. 
Ele não teria tomado as medidas 
necessárias.

O Delegado Vladimir Medei-
ros, responsável pelas investiga-
ções, juntou diversos documen-
tos ao inquérito policial e ouviu 
investigados, concluindo que o 
indiciado foi responsável, atra-
vés de sua conduta, por infringir 
determinação do poder público 
destinada a impedir a propaga-
ção do coronavírus em Canela. Os 
autos do inquérito policial foram 
remetidos ao Poder Judiciário.

Gramado – Brigada
Militar apreende 112
gramas de maconha

Na noite de sábado (20), por volta das 19h50, a Brigada 
Militar de Gramado foi acionada via 190, devido a uma denúncia 
que vários jovens estariam comercializando e consumindo dro-
gas na rua José Bérgamo Filho, na Vila Paraíso, Várzea Grande.

Ao chegar ao endereço, os suspeitos ao perceberem a pre-
sença da viatura, correram em direção ao mato, não sendo mais 
possível alcançá-los. Foi realizada buscas onde eles estavam e 
encontrado, embaixo de uma pedra, um tijolo de maconha que 
foi apreendido, pesando 112 grmas

Material foi apreendido e apresentado na delegacia onde foi 
registrada a ocorrência.

FOtO: REPRODuçãO/1º BPAt

Na manhã de terça-feira (23), a Polícia Civil de Gramado 
prendeu o suspeito de violência de gênero, tendo como vítima 
sua ex-companheira. A prisão preventiva foi decretada pela 
Comarca de Gramado, que segundo os autos do processo, o 
suspeito teria desrespeitado medidas protetivas.

Recentemente, a vítima registrou várias ocorrências contra 
o suspeito, noticiando perseguições e perturbações, mesmo 
havendo medidas protetivas em seu desfavor. O homem foi 
preso em Canela. Após os trâmites legais, foi recolhido ao 
sistema prisional.

Polícia Civil de Gramado
prende suspeito de violência

contra mulher

Canela – Brigada Militar entrega 
donativos ao Oásis Santa Ângela

Durante a semana, a Brigada 
Militar de Canela reuniu alguns 
gêneros alimentícios e materiais 
de higiene e limpeza para lar de 
idosos Oásis Santa Ângela.

Os produtos foram arre-
cadados junto à comunidade 
local, comércios e associações 
de condomínios. A tenente 
Robriane Dalsin, da 2ª Compa-
nhia de Canela, destaca a ação 
social realizada pela corporação: 
“Nesse momento delicado que 
estamos passando, devido a pan-
demia, é muito importante a so-
lidariedade, onde a comunidade 
mostra seu valor ajudando quem 

precisa. Também é preciso desta-
car o efetivo da BM de Canela que 
está sempre atento, mostrando 
estarem preocupados e inseridos 
na comunidade Canelense”.

FOtO: REPRODuçãO/1º BPAt

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


SOLIDARIEDADE • Quinta-feira, 25 de junho de 2020 • www.portaldafolha.com.br24

Canela – Centro Materno acolhe
lançamento de projeto da Polícia Civil

O Centro Ma-
terno Infantil 
foi palco para 

o lançamento de um 
projeto social da Polícia 
Civil de Canela, nesta 
quinta-feira (25), que visa 
à doação de casacos e 
mantas de lã para bebês. 
Na oportunidade, ocorreu 
a primeira distribuição 
de peças a mães e pais 
acompanhados pelos 
filhos. O material veio de 
Porto Alegre, onde desde 
janeiro foi confecciona-

do pela mãe e pela tia 
do delegado de Canela, 
Vladimir Medeiros.

“Além de trabalhar 
contra a criminalidade, a 
Polícia Civil entende que 
pode fazer algo a mais 
pela sociedade”, disse o 
delegado, idealizador 
da ação. Segundo ele, a 
ideia de vincular o pro-
jeto com o Centro Mater-
no Infantil é o fato de o 
local ser referência para 
o cuidado com os peque-
nos. “A mãe e o pai trazem 

os bebês e aqui vacinam, 
veem a caderneta e ga-
nham uma peça. Vincula 
tudo”, explica ele, que 
cita também o apoio da 
Secretaria Municipal de 
Saúde.

O ato contou com a 
presença do secretário 
municipal de Assistência, 
Desenvolvimento Social, 
Cidadania e Habitação 
Osmar Bonetto, da as-
sistente social Aneline 
Schmitt, da enfermeira 
coordenadora do Centro 

Materno, Letícia Zanin, 
e com pais e mães com 
seus bebês e demais 
servidores da unidade. 
“Certamente, é uma ação 
diferenciada e por isso 
também colaboramos. Os 
pais que recebem uma 
peça ganham também 
leite distribuído por nós 
e cookies recém-doados 
pela Dauper”, diz Bonetto.

DOAÇÕES
O delegado Vladi-

mir Medeiros diz que 

a intenção é que a co-
munidade participe e 
abrace a ideia, de modo 
a auxiliar as famílias que 
precisam de ajuda neste 
inverno, doando valores 
em dinheiro. Para adotar 
simbolicamente um bebê 
e doar um casaco de lã, 
a pessoa é convidada a 
depositar a partir de R$ 
50,00 (cinquenta reais) 
na conta-corrente do 
Consepro, entidade que 
auxilia a segurança públi-
ca em Canela.

FOtO: MáRCIO CAVALLI

https://portaldafolha.com.br/


Ofício SMGPG/DLC n.º 150/2020

O Prefeito  de Canela,  Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições le-
gais,  informa a publicação dos seguintes editais:
EDITAL DE LEILÃO 01 2020 – Alienação de bens imóveis do Município de Canela/
RS, no estado de conservação que se encontram.
EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01 2020 – Contratação de serviços de transporte Es-
colar.
PREGÃO PRESENCIAL 08 2020 – Contratação de serviços de oficineiros, pessoas 
jurídicas, para Escolas de Turno Integral da rede municipal de ensino.
PREGÃO PRESENCIAL 09 2020 - Registro de preços para contratação de serviços 
de arbitragem.

]Os editais completos estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações po-
derão 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,

Canela, 25 de junho de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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Nova Petrópolis – Dupla é presa
com carro roubado e arma de fogo

Na tarde de quarta-feira 
(24), por volta das 15 horas, 
uma ação da Brigada Militar 
resultou em uma importante 
prisão em Nova Petrópolis. Um 
homem e um menor que esta-
vam rodando no município com 
um carro clonado (roubado) e 
armados com um revólver quan-
do foram abordados e detidos.

Após troca de informações 
com Policiais Militares do Co-
mando de Policiamento Metro-
politano (COM), sobre um Peu-
geot 3008, roubado em Porto 
Alegre, no dia 01/04 deste 
ano, que possivelmente estaria 
circulando em Nova Petrópolis, 
com placas clonadas, a guarni-
ção da Brigada Militar de Nova 
Petrópolis realizou buscas e 
visualizou o mesmo na Locali-
dade de Arroio Paixão.

O carro foi abordado no 

momento que saía do endereço. 
Nele estava um homem de 23 
anos, com antecedentes por fur-
tos e roubos, e um adolescente 
infrator de 16 anos, ambos com 
endereço em Garibaldi. Em re-
vista ao veículo foi encontrado 
um revólver, calibre 38, cinco 
munições intactas e duas bu-
chas de maconha.

O capitão Lemartine Venzo, 
comandante da 1ª Companhia 
Gramado (onde o Pelotão de 
Nova Petrópolis está inserido), 
destaca a ação dos Policiais 
Militares: “Está é uma impor-
tante prisão, evitamos algo 
maior, pois com certeza estes 
indivíduos estavam preparando 
alguma ação criminosa na nossa 
área. Estamos intensificando o 
combate ao tráfico de drogas no 
município, com várias prisões 
de traficantes e apreensões 

de drogas. Sabemos que os 
criminosos buscam se instalar, 
principalmente em cidades 
tranquilas. Estamos atentos em-
pregando estratégias de inteli-
gência e repressão qualificada 
para reduzir os índices criminais 

e evitar que organizações crimi-
nosas se estabeleçam no muni-
cípio tirando a tranquilidade da 
comunidade.

Os dois foram conduzidos a 
delegacia onde foi registrada a 
ocorrência.

Canela – Procurado é
preso após passar em
frente ao quartel da BM

Na madrugada de quinta-feira (25), pouco depois da meia 
noite, uma guarnição da Brigada Militar de Canela, quando orga-
nizava os materiais na viatura, visualizou um indivíduo passando 
em frente ao quartel, na Av. José Luiz Corrêa Pinto. 

Um dos Policiais Militares reconheceu o homem de 22 anos, 
que possui diversos antecedentes por furtos, ainda posses de 
entorpecentes e roubos, momento que ele foi abordado.

Em consulta ao sistema foi constatado que ele era procura-
do da justiça, com mandado de prisão expedido pela comarca 
de Canela. Ele foi preso e encaminhado ao presídio.

FO
tO
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Como qualquer festança está proibida em nome do dis-
tanciamento social, o CtG Querência de Canela comemora seu 
66º aniversário com um drivetchê.

A inciativa oferece um prato com galeto, massa e maionese 
para retirar, de dentro do carro, na sede social do Querência, 
das 19h30min às 21h30min do dia 11 de julho. A porção indi-
vidual tem o custo de R$ 15,00.

te atira, tchê, o Whatchêzap do Querência é o (54) 3282-
2666 (fone e WhatsApp).

DriveTchê no aniversário do Querência
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CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE! CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE! CLIQUE AQUI E CADASTRE-SE!

A Churrascaria Garfo e Bombacha está 
com mais uma super promoção para os dias 27 
(sábado) e 28 de Junho (domingo), somente ao 
meio dia 
 
Vamos oferecer o melhor que há de churrasco 
da Serra Gaúcha, incluindo nosso Costelão na 
vala referência da casa, sopa de entrada, uma 
variedade de pratos servidos na mesa, saladas, 
acompanhamentos e sobremesa. 
 
E claro, se tratando de Garfo e Bombacha, 
algumas surpresinhas como Pocket Show – 

individuais  
 
Tudo isso por apenas R$ 59,90 por pessoa, 
ligue ou mande um WhatsApp para fazer sua 
reserva  
 
Aceitamos cartão de débito e crédito. 
A vista no dinheiro, ainda ganha 10% de 
desconto na alimentação. 
 
(54) 9 81295587  • (54) 3 278 3077 
reservas5@garfoebombacha.com.br

Canela repaginou a 
Temporada de Inverno 
para 2020. Em prevenção 
ao coronavírus, a progra-
mação será totalmente 
on-line. O evento virtual, 
que ocorre até 18 de se-
tembro, foi criado após o 
sucesso da Love Live do 
Dia dos Namorados. Além 
do Inverno Live Show, 
que ocorre todas as 
sextas-feiras, a Prefeitura 
de Canela, por meio da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura, criou uma agen-
da semanal de atrações: 
música, teatro, teatro de 
bonecos, dança, conta-
ção de histórias e wor-
kshops gastronômicos. 
"O evento foi concebido a 
partir do sucesso das lives 
musicais. Com o retorno 

surpreendente, criamos 
uma programação total-
mente virtual para evitar 
aglomerações.", afirma 
Carlos Eduardo Fernan-
des, diretor de Eventos 
da Secretaria de Turismo 
de Canela.

Na programação da 
Temporada de Inverno 
On-line, a próxima atra-
ção será a banda Big 
Hits, que faz show nesta 
sexta-feira (26), às 20h. 
A apresentação será 
transmitida pelos canais 
digitais @canelars no 
Facebook e Instagram. 
Conforme o diretor do 
Departamento de Even-
tos, as terças serão dedi-
cadas para a exibição de 
espetáculos que marca-
ram época em Canela. 

"Estamos digitalizando 
gravações de shows an-
tigos e iremos reproduzir 
em nossas redes sociais. 
Na estreia da Terça Retrô, 
que ocorre na próxima se-
mana, teremos o Auto da 
Barca do Inferno, da Cia 
Lisi Berti", afirma Fernan-
des. 

Já as quartas, serão 
reservadas para wor-
kshops de gastronomia. 
"Em parceria com a Abra-
sel, chefs de restaurantes 
locais irão ensinar recei-
tas das casas. O especta-
dor poderá fazer o pedido 
do prato que é ensinado", 
afirma. Tanto a Terça 
Retrô como a Quarta 
Gastronômica começa às 
20h.

Nas quintas-feiras, a 

programação será reser-
vada para as crianças e 
será transmitida a partir 
das 15h. Teatro, teatro 
de bonecos, contação de 
histórias e outras atra-
ções culturais serão reali-
zadas na Quinta Kids. "Es-
tamos valorizando nossas 
identidades. Pensamos em 
uma programação diver-
sificada e que engloba os 
mais variados segmentos 
culturais. Também é uma 
oportunidade de gerar 
renda e visibilidade para 
nossa classe cultural, que 
foi diretamente impactada 
pela pandemia", afirma o 
secretário de Turismo e 
Cultura, Ângelo Sanches.

Os artistas locais que 
tiverem interesse em par-

ticipar da Temporada de 
Inverno On-line podem 
entrar em contato com a 
Secretaria de Turismo e 
Cultura de Canela pelo 
e-mail eventos@canela.
rs.gov.br. Com shows 
remunerados, os técnicos 
da equipe estão auxilian-
do os artistas a formali-
zarem suas atividades. 
"Como os eventos foram 
cancelados por conta da 
pandemia, as atividades 
on-line são uma maneira 
de movimentar a econo-
mia da cultura e levar a 
arte para a casa das pes-
soas. Ganha o artista, ga-
nha o público e ganham a 
arte e a cultura canelense. 
É a Cultura se reinventan-
do", explica o prefeito 
Constantino Orsolin.

Canela amplia programação
virtual da Temporada de Inverno

CLIQUE AQUI E FAÇA SUA RESERVA!

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

