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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
O PORTAL DA FOLHA!

Gramado: família
contesta diagnóstico de

Covid para morte de
homem de 63 anos

1º Gaitaço Solidário vai beneficiar
músicos e famílias carentes
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Evento virtual acontece neste sábado (1º) e
contará com 14 acordeonistas. Página 6

Paciente consta como sétimo óbito na cidade pela doença,
mas exame deu negativo. Página 5

O novo atrativo tem estreia
programada para 12 de outubro

e será realizado diariamente
em duas sessões

Catedral de Luzes ganha versão inédita no 33° Sonho de Natal. Página 14

https://www2.faccat.br/portal/
https://diagnosticars.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details%253Fid%253Dbr.com.paodejuda.app%2526hl%253Dpt_BR
https://portaldafolha.com.br/
https://www.facebook.com/garagemlanchess/
https://portaldafolha.com.br/
https://umzap.com/NOTICIASDOPORTAL
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Francisco Rocha é jornalista, músico e fundador,
editor e diretor da Folha de Canela e do Portal da Folha

360 Graus
Francisco Rocha

CLIQUE AQUI PARA LER TODAS AS COLUNAS DO FRANCISCO ROCHA

CLIQUE AQUI E SIGA O FRANCISCO NO INSTAGRAM!

Algo de errado não está certo!
O leitor mais atento deve 

ter percebido que, nesta se-
mana, não publiquei minha 
coluna de terça, no Portal da 
Folha. Posso adiantar que não 
foi falta de assunto.

De vez em quando faço 
destas. Quando estou deveras 
chateado com a situação, pre-
firo não escrever.  Assim, evito 
de ser muito contundente, de 
faltar com a elegância ou ofen-

der alguém.
Então, nesta terça me re-

servei o direito do silêncio.
O momento é muito triste, 

com diversas pessoas doentes 
ou até morrendo em razão da 
pandemia do novo coronavírus. 
Outras desesperadas, já sem 
emprego e renda, tendo que 
lutar para dar o que comer às 
suas famílias.

Não é atoa que o luto, por 

muitas vezes, é demonstrado 
com um minuto de silêncio.

O silêncio cairia bem, por 
exemplo, para Eduardo Lei-
te, que por mais de uma vez 
defende sua atitude política 
atacando quem lhe contraria. 
Pena que ele não fica quieto.

Mas, não é possível si-
lenciar para sempre. O que 
me incomoda é que estamos 
gritando cada um em língua 

diferente ou sem prestar aten-
ção no que está acontecendo a 
sua volta.

É engraçado quando você 
se depara com uma manchete 
dizendo que o Rio Grande do 
Sul está se reunindo com a Chi-
na, para aperfeiçoar suas ações 
de combate ao coronavírus.

Aí, aquele meme ganha 
mais sentido: “algo de errado 
não está certo”!

UTI HCC
O meu amigo e vice-prefeito de Ca-

nela, Gilberto Cezar (PSDB), está sempre 
atento às postagens do Portal da Folha. 
Na tarde desta quinta, assim que noticia-
mos a homologação da UTI Covid-19 do 
Hospital de Caridade de Canela, Cezar me 
informou que a demora na habilitação 
havia sido causada pelo Ministério da 
Saúde e não pelo Governo do Estado.

Segundo o vice-prefeito, Canela pe-
diu a liberação da UTI em 25/06, o Estado 
liberou em 06/07, mas faltava a publica-
ção da portaria pelo Ministério da Saúde.

Use máscara, mas pense!
Há um raciocínio raso de 

quem vai para as redes sociais 
tocar o horror (e isso vale para 
muitos formadores de opinião 
e jornalistas, inclusive aqui, 
da região), que quem é contra 
esta política autoritária que vi-
vemos não tem respeito à vida.

A orelha deles (pra não di-
zer outra coisa), que não tem.

Ninguém está aqui dizendo 

que você deve sair correndo 
sem máscara na rua. A gente 
repete, use máscara, lave as 
mãos, use álcool gel, mante-
nha o distanciamento, se pu-
der fique em casa, mas se não 
puder, tome as medidas de 
segurança e vá trabalhar. Ah, 
faça a profilaxia (com remédios 
sim, se assim desejar)!

Eu não aceito ver o gover-

nador (e parte da mídia, redes 
sociais e pré pré-candidatos) 
dando uma de profetas do 
apocalipse viral e colocando a 
culpa na população.

Pior é que existe quem 
aplaude este tipo coisa, quase 
que concordando e assumindo 
a culpa, ou pior, sentado na 
frente de seu computador, faz 
igual ao Governado e diz que 

ele está se cuidando. A culpa é 
do vizinho.

Meu papel é mostrar aqui 
o contraditório. Caro leitor, não 
faça igual este povo lacrador 
que acredita que você não tem 
condições de tomar decisões.

As orelhas não foram feitas 
apenas para segurar a másca-
ras.

Escute, leia e pense!

Constantino diz que o Estado deve 
ter controle sobre distanciamento
O prefeito Constantino Orsolin 

participou, na manhã desta quinta-
feira (30), da reunião com os demais 
representantes da Associação dos Mu-
nicípios de Turismo da Serra (Amserra). 
Em pauta, o sistema de distanciamento 
controlado determinado pelo Governo 
do Estado aos municípios.

“Canela quer que o Estado man-
tenha a coordenação do modelo, mas 
que nos permita decidir sobre algumas 
flexibilizações próprias à nossa realida-

de”, diz Orsolin.
Para o prefeito de Canela, o Estado 

é o gestor e controlador do sistema de 
distanciamento vigente, mas pode pos-
sibilitar aos municípios da região, den-
tro de suas peculiaridades, a adoção 
de medidas de recuperação de suas 
economias, especialmente direciona-
das aos ramos de hotelaria, comércio e 
serviços, parques e gastronomia.

Sobre o encontro, você pode ler lá 
na página 16.

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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TIME DAS BANDEIRAS X TIME DOS PREFEITOS

vai, devolve
logo pra ele!

É COM
VOCÊS AGORA!

Hospital de Canela amplia
leitos e habilita UTI Covid-19

O Hospital de Carida-
de de Canela (HCC) rece-
beu a homologação do 
Governo do Estado para 
o funcionamento da UTI 
Covid-19. Com a equipe 
médica definida, o treina-
mento dos profissionais 
deve iniciar na próxima 
segunda-feira (3). Além 
de habilitar os cinco 
leitos de UTI Covid-19, a 
comissão de intervenção 
do HCC criou novos leitos 
de suporte ventilatório e 
de enfermaria. Ao todo, 
serão 20 leitos específi-
cos para tratamento de 
covid-19.

O interventor do HCC, 
Luiz Cláudio da Silva, 
explica que a contratação 
da equipe precisou ser 
realizada apenas após a 
habilitação dos leitos. 

“Estamos com a equi-
pe definida. Não podíamos 
contratar antes de ter a 

certeza da homologa-
ção dos leitos. Teremos 
profissionais experientes 
que irão contribuir com 
os mais jovens no aten-
dimento da UTI. Após o 
treinamento, iremos colo-
car o serviço em operação. 
Nossa UTI Covid será reali-
dade na próxima semana”, 
afirma Silva.

Conforme o médico 
Maicon Antonio Carraro, 
o HCC ampliou o número 
de leitos para dar conta 
da demanda. Passou de 
oito para 20 leitos es-
pecíficos para covid-19. 
Atualmente, o HCC está 
com 10 casos confirmados 
ou suspeitos da doença. 
“Temos os leitos na tenda 
e uma ala nova destinada 
aos pacientes infectados 
por coronavírus. O número 
de casos cresceu, mas a 
proporção de novos leitos 
supera a ocupação”, desta-

ca Carraro.
O boletim epidemio-

lógico de quarta-feira (29) 
contabilizou 16 casos de 
pacientes internados com 
covid-19 ou suspeitos. 

Importante frisar que 10 
estão no HCC e os outros 
em hospitais de cida-
des da região. “Estamos 
avaliando alternativas 
para sempre que necessá-

rio suprir a demanda de 
atendimentos. O número 
de leitos cresceu muito 
mais do que a demanda 
de internações”, conclui o 
médico.
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https://portaldafolha.com.br/
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INCORPORADORA NOVALTERNATIVA
94.401.395/0001-88

Torna público que requereu à Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente de Canela a solicitação de 
Licença Prévia, para a atividade de condomínio 
por unidades autônomas de terreno. Localizado 
na Rua Godofredo Raimundo, Chacrão

Biodiversus Assessoria Ambiental
(51) 98425-3356

Prefeituras de Canela e Gramado
respondem questionamento quanto a 

testagem dos bombeiros das duas cidades
Secretarias de saúde afirmam que profissionais são considerados linha de frente

A reportagem da 
Folha recebeu, anonima-
mente, a informação de 
que o efetivo dos bom-
beiros de Canela e Gra-
mado não estavam sendo 
testados para o novo co-
ronavírus. Na mensagem, 
a pessoa disse fazer o 
questionamento, pois vê 
o serviço de atendimento 
na urgência/emergência 
como linha de frente e 
parte do serviço de saúde 
pública. Além disso, exis-
tem casos de bombeiros 
que testaram, positivo 
para o novo coronavírus.

Ainda, nesta semana, 
um dos pacientes sus-
peitos de Covid-19, em 
Canela, infartou no isola-
mento, sendo socorrido 
pelos Bombeiros e fale-
ceu no Hospital.

Nossa reportagem 
questionou as Prefeitu-

ras de Canela e Gramado 
quando à testagem do 
efetivo dos Bombeiros, 
que é militar em Grama-
do e misto em Canela, 
com bombeiros civis e 
militares. Veja os contra-
pontos:

Gramado
Através do departa-

mento de Comunicação, 
a Secretaria Municipal da 
Saúde de Gramado res-
pondeu:

Os bombeiros estão 
na linha de frente e temos 
realizado os exames deles 
conforme a rotina esta-
belecida pelo Ministério 
da Saúde. Inclusive nos 
preocupamos em prestar 
assessoria técnica para a 
corporação.

Canela
Através do departa-

mento de Comunicação, 
a Secretaria Municipal da 
Saúde de Canela respon-
deu:

Os Bombeiros se 
enquadram na mesma 
regra dos profissionais de 

saúde. Alguns Bombeiros 
da cidade já receberam o 
teste de RT-PCR, aplica-
dos aos profissionais que 
apresentaram sintomas, 
incluindo seus familiares. 
Uma nova remessa de tes-

tes está sendo adquirida e, 
após este questionamen-
to, a Secretaria de Saúde 
vai avaliar a possibilidade 
de uma testagem geral do 
efetivo dos Bombeiros de 
Canela.
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Ambulatório Covid de Gramado
amplia horário até a meia-noite

A partir desta 
quarta-feira (29), o 
ambulatório Covid 
(tenda) ampliará 
seu horário de aten-
dimento em mais 
quatro horas. Fun-
cionará diariamente, 
das 7h à meia-noite, 
ao lado do Posto de 
Saúde do Centro de 
Gramado.

“Aos primeiros 
sintomas de síndro-
mes gripais, procure 
atendimento. Não 
espere se agravar”, 
solicita a enfermeira 
Silvana Silveira da 
rosa, diretora de 
Atenção Básica da 
Secretaria Municipal 

da Saúde. o aten-
dimento precoce, 
segundo ela, diminui 
a possibilidade de 
evolução da doença 

e uma possível inter-
nação hospitalar.

os principais 
sintomas são tosse, 
febre, coriza/espir-

ros, dor de garganta, 
perda do paladar, 
dificuldade para res-
pirar, dores no corpo 
e diarreia.
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https://portaldafolha.com.br/
https://pag.ae/7WfjXdKjn
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CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Gramado: família contesta diagnóstico de
Covid para morte de homem de 63 anos

Paciente consta como sétimo óbito na cidade pela doença, mas exame deu negativo

A família de um ho-
mem de 63 anos, incluída 
nos números de óbitos 
por Covid-19 em Grama-
do, contesta o diagnósti-
co e critica o tratamento 
recebido pelo Hospital 
Arcanjo São Miguel.

As pessoas que pro-
curaram a redação da 
Folha não quiseram ser 
identificadas nesta maté-
ria, com medo de retalia-
ções, mas afirmaram não 
terem tido espaço para 
apresentar sua indigna-
ção junto aos órgãos de 
saúde de Gramado.

Segundo a família, o 
homem de 63 anos foi 
internado para realizar 
uma cirurgia no ombro, 
machucado após uma 
queda. Ficou alguns dias 
internado e sua situação 
se agravou. “Ele tinha 
comorbidades, a gente 
sabe, mas não entrou no 
hospital com coronavírus”, 
disse um familiar.

Após uma tomografia, 
o paciente foi declara-
do como suspeito de 
Covid-19, pois tinha de 
25% a 50%  dos pul-
mões comprometidos, 
vindo a falecer alguns 
dias depois.

“O Hospital entrou em 
contato com a família, in-
formando que ele havia fa-

lecido e que na tomografia 
havia sido diagnosticado 
suspeita de coronavírus, 
tanto que foi cumprido o 
protocolo e nem o velório 
foi realizado. Após, veio 
o resultado do exame, 
negativo. A família toda 
foi avisada que não havia 
sido Covid, aí, entramos 
nas redes sociais estava 
contabilizado como óbito 
Covid. É muito desrespei-
to com a família”, disse 
outro familiar.

O óbito constou no 
boletim epidemiológico 
de Gramado do dia 23 de 
julho, sendo considerado 
a sétima vítima fatal de 
Covid-19 na cidade.

A família possui o 
resultado do teste RT-P-
CR, colhido após a morte, 
no dia 21 de julho, que 
dá negativo para corona-
vírus, porém, o mesmo 
chegou alguns dias após 
a inclusão do número no 
boletim e do sepultamen-
to.

“Não pudemos fazer 
um velório, não pude-
mos nos despedir. Alguns 
familiares estão isolados, 
pelo contato, mesmo sem 
sintomas, e não puderam 
nem mesmo ir à missa de 
sétimo dia”.

Mesmo com o teste 
negativo, o óbito segue 

como confirmado por 
coronavírus, mas a família 
diz que nem o Hospital, 
nem o COE - Centro de 
Operações em Emergên-
cias, lhes deram algum 
tipo de explicação.

“Sabemos que este 
número não vai mudar, 
mas as coisas vão conti-
nuar sendo feitas assim? 
Ninguém vai dar uma ex-
plicação à família? Temos 
o teste, ele não morreu de 
coronavírus”! Desabafou 
a familiar. “Isso não vai 
trazer ele de volta, mas 

a informação tem que 
chegar correta aos  entes 
queridos. Quantos casos 
assim já aconteceram e 
quantos vão acontecer? 
Queremos sim, uma ex-
plicação ou um pedido de 
desculpa”, desse ela.

Contraponto
A reportagem da 

Folha procurou o depar-
tamento de comunicação 
da Prefeitura de Grama-
do que afirmou checar o 
caso e enviar uma respos-
ta.

Porém, após, nossa 
reportagem foi informada 
que “o COE e o Hospital 
acreditam ser importante 
que a Folha tivesse uma 
solicitação por escrito da 
família do paciente, por-
que não podem fornecer 
informações ou emitir 
depoimentos referentes 
ao caso sem que haja esse 
requerimento formal”.

Como a família prefe-
riu não se identificar, a re-
portagem não pode trazer 
o contraponto das autori-
dades gramadenses.

Exame coletado após a morte mostra que o paciente não estava com Covid-19
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Parisotto%20%3E%20https://pt-br.facebook.com/pages/category/Hardware-Store/Madeireira-Parisotto-135694350315038/
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CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

1º Gaitaço Solidário vai beneficiar
músicos e famílias carentes

Evento virtual acontece neste sábado (1º) e contará com 14 acordeonistas

É sábado o dia! Dia de 
assistir um grande show 
musical e ainda ajudar 
quem precisa. Se gruda 
nas redes sócias da Folha 
de Canela/Portal da Fo-
lha, arrasta o sofá pra um 
canto e chama a chino-
ca, que vai ter fandango 
virtual!

O 1º Gaitaço Solidário 
é uma iniciativa do acor-
deonista canelense Ed-
son Borba e será transmi-
tida ao vivo pelas redes 
sociais do Portal da Folha, 
além de outras entidades 
parceiras, neste sábado 
1º de agosto, a partir das 
20h.

O evento virtual vai 
contar com a participação 
de 14 gaiteiros da região, 
que subirão ao palco do 
Gazebo Cultural, acom-
panhados de uma ban-
da, trazendo um grande 
repertório da música 
riograndense.

Edson explica que o 
evento tem três objetivos, 
primeiramente divulgar o 
trabalho destes músicos 
e proporcionar um “en-
trevero” dos gaiteiros. A 
ideia era fazer o encontro 
aberto ao público, num 
formato de festival, mas, 
em razão da pandemia 
do novo coronavírus, o 

formato passou para o de 
“live”, com tempo para 
cada apresentação e sem 
promover aglomerações.

Também em razão 
da pandemia, o Gaitaço 
terá caráter beneficente. 
Um QR Code e uma conta 
bancária estarão dispo-
níveis para quem quiser 
auxiliar com o ingresso 
virtual, podendo doar 
qualquer valor. “Muitos 
profissionais da música 
estão sem poder exercer 
seu ofício, logo, não tem 
de onde tirar seu susten-
to. Queremos, através 
da música, ajudar estas 
pessoas que passam por 
uma situação delicada, 
seja com o cachê virtual, 
caso arrecademos um bom 
valor, seja através da doa-
ção de alimentos”, explica 
Borba.

Ainda, os gaiteiros 
estarão arrecadando 
alimentos, que poderão, 
além de auxiliar os mú-
sicos, serem repassados 
a uma entidade assisten-
cial.

“Sabemos que a classe 
artística foi a primeira a 
parar e deve ser uma das 
últimas a voltar, em razão 
da Covid-19. A gente pre-
tende proporcionar uma 
linda festa virtual e, com 

a ajuda de todos, poder 
auxiliar aos músicos e fa-
mílias carentes”, finalizou 
Borba.

Colabore desde já
O Gif Burguer and 

Beef é parceiro do 1º Gai-
taço Solidário. Fazendo 
seu pedido quinta, sexta 
e sábado, mande 1 kg de 
alimento pelo motoboy. 
O Gif vai fazer o mesmo 
que você, a cada quilo 
doado, será doado mais 
um.

Apoiadores
O 1º Gaitaço Solidá-

rio tem o patrocínio de 
Imobiliária Serra & Lar, 
Açougue e Mercearia Gal-
las, Matriz Car Veículos, 
Popular Veículos, Gazebo 
Bistrô, JR Bebidas, Insta-

Quem estará no Gaitaço:
• Edson Borba

• Rodrigo Batista
• Ataliba

• João Saturne
• Tiago Wagner

• Amaranto
• Queijinho

• Evandro Boeira
• Nícolas Oliveira
• Felipe Moschen

• Rodrigo Mumbach
• Emílio Fogaça
• Ubiratã Reis

• Gláucio de Souza

ladora Alfa – Elétrica e 
Hidrossanitários, Personal 
Uniformes e Angus D’San-
to Antônio.

A transmissão ao vivo 

fica por conta da Oficina 
da Música/Gazebo Cultu-
ral, Folha de Canela/Por-
tal da Filha e MM Filma-
gens e Eventos.

https://portaldafolha.com.br/
https://www.facebook.com/allorasorvetes/
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Sexta Live Show vai reviver os
bailes de antigamente em Canela

A Temporada de In-
verno On-line de Canela 
segue intensa e abrindo 
espaço para os artistas 
locais. O evento ganhou 
uma nova roupagem e as 
atividades estão ocorren-
do de forma virtual sendo 
transmitidas pelos canais 
@canelapaixaonatural no 
Facebook e YouTube. 

Nesta sexta-feira (31), 
a partir das 20h, na Sexta 
Live Show, os internautas 
poderão relembrar como 
eram antigamente as fes-
tas nos clubes de Canela. 
A banda ACR 3 reapresen-
tará o show Pelos Bailes 
da Cidade, o mesmo 
realizado em 2010 para 
comemorar o aniversário 
do município.

"Vamos contar um 
pouco da música em Ca-
nela desde os primórdios 

até os anos 1980, incluin-
do sertanejo, bandinhas, 
gaúchas e rock. Será bem 
interessante para aque-
les que não conhecem as 
histórias do antigo Cas-
sino, do Clube Serrano, 
dos carnavais. Será uma 
reverência aos músicos 
de Canela que alegram e 
proporcionam momentos 
de emoção nas pessoas", 
comenta Eduardo Rodri-
gues, integrante da ACR 3. 
O conjunto também fará 
algumas homenagens.

Com atrações varia-
das de terça a sexta-feira, 
a Temporada de Inverno 
oferece ao público tea-
tro, shows musicais e 
também gastronomia. Na 
última Terça Retrô, os in-
ternautas puderam confe-
rir o espetáculo "Cabeças 
Autônomas", promovido 

pela Cia Lisi Berti Estúdio 
de Pesquisa Teatral. Na 
Quarta Gastronômica, foi 
à vez da Casa Guarnieri 
apresentar saborosos pra-
tos da culinária italiana.

O evento segue até 

18 de setembro.
"Canela é uma cidade 

que valoriza a cultura e 
os seus talentos locais. 
Por isso, não poderia ser 
diferente na Temporada 
de Inverno. Mesmo que de 

forma on-line, estamos 
abrindo ainda mais espa-
ço para os nossos artistas, 
os quais têm brilhado em 
nossas transmissões", 
ressalta o secretário de 
Turismo, Ângelo Sanches.

FOTO: DIvuLGAçãO

Canela recebe selo internacional de viagem segura
Com apoio da Organi-

zação Mundial do Turismo 
(OMT), certificação foi 
concedida a apenas três 
destinos brasileiros

Canela recebeu nesta 
quarta-feira (29) a certi-
ficação Safe Travels (via-
gens seguras). O protocolo 
criado pela World Travel 
& Tourism Council (WTTC) 
estabelece regras a serem 
cumpridas por empresas, 
cidades e países a fim de 
tornar as viagens mais 
seguras, enquanto não se 
conhece uma vacina ou 
tratamento eficaz para a 
covid-19.

Canela é a segunda 
cidade do Brasil a receber 
o selo. No Brasil, o Estado 
do Rio Grande do Norte 
e a cidade de Salvador 
foram os primeiros certifi-
cados. Em nível mundial, 
Arábia Saudita, Barcelona, 
Sevilha, Portugal e o Esta-
do mexicano de Quintana 
Roo, onde fica Cancún, 

foram os destinos que 
receberam o selo. “Em 
meio à pandemia, recebe-
mos uma certificação que 
garante a segurança do 
destino Canela. Gostaria de 
parabenizar a equipe técni-
ca da Secretaria de Turismo 
e Cultura e agradecer ao 
nosso trade por contribuir 
para a grande conquista”, 
afirma o secretário de 
Turismo de Canela, Ângelo 
Sanches

PROTOCOLO
Seguindo as recomen-

dações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
o novo protocolo foi ela-
borado com a colaboração 
de diversas entidades li-
gadas ao setor turístico. O 
selo conta com o apoio da 
Organização Mundial do 
Turismo (OMT) e de mais 
de 200 CEO’s de grandes 
empresas do turismo em 
todo o mundo. Negócios 
como hotéis, restauran-

tes, companhias aéreas, 
operadores de tours, lojas, 
transportes e aeroportos 
poderão usar o selo uma 
vez que comprovem o 
cumprimento dos proto-
colos de saúde e higiene 
estabelecidos pela WTTC.

A WTTC é uma ONG 
baseada em Londres que 
busca o desenvolvimento 
sustentável e inclusivo 
do setor privado do turis-
mo mundial. Diante dos 

desafios enfrentados pelo 
setor turístico frente a 
atual pandemia e da reto-
mada iminente do turismo 
em alguns países, criou 
um protocolo de boas 
práticas para prevenção 
do coronavírus chamado 
Safe Travels.

Para Canela, o reco-
nhecimento é a coroa-
ção pelo empenho da 
Secretaria de Turismo e 
dos empreendimentos 

turísticos e hoteleiros na 
execução de protocolos 
de saúde e higiene para a 
contenção ao coronavírus. 
“Trabalhamos instigando 
a confiança dos visitantes, 
de modo a que sintam que 
podem viajar para Canela 
em segurança. Não agora, 
neste momento delicado, 
mas assim que as restri-
ções forem levantadas”, 
afirma o prefeito Constan-
tino Orsolin.

FOTO: DIvuLGAçãO
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Artur Comim colorindo com tinta!
Marcelo Breyer Júnior

com seu modesto sorriso.
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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!

7 meses da Maria Flor! Sofia, que hoje comemora os seus 5 aninhos! Parabéns

Pintando Arte,
Anna Júlia Tomasi!
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99 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Os fotógrafos
Cássio Mileip e Luis 
Almeida da Gramado 
Moments Forografia 
serão os fotógrafos 
oficiais do novo
reality da TVSPlay 
em Gramado.

O Chef Vico Crocco ao lado de Grazi Franzen e Leonardo Cappellari
na primeira edição do Chef Surpresa online. Vico ensinou em uma live

como os convidados deveriam finalizar o prato.

O Lone Star é um espaço em meio
à natureza que além de ser um hostel, 
recebe visitantes para piqueniques e 

passeios em trilhas em uma linda área 
verde.  Na foto, a relações públicas
Fabiana Costa e o proprietário do

rancho, Paulo Lino.

O casal presidente 
executivo do Recreio 
da Juventude em 
Caxias do Sul, Paulo 
Henrique a Paula 
Marchioro, focado 
na produção de uma 
série de atividades 
virtuais que integram 
a agenda pré-debut 
2020.

FOtO: JuLiaNO ViCeNzi.

em tempos de pan-
demia, onde o mun-
do virtual está cada 
vez mais presente, 
Grasiela Monteiro, 
médica dermato-
logista de Caxias 

ministrará atividades 
virtuais em agosto.

FOtO: RaFaeL SaRtOR

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/renata.willrich/
https://portaldafolha.com.br/category/stories/
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Lindo o ensaio do papai Roger
e de sua princesa Romana

Ensaio Dia dos Pais, Ana Julia e Felipe!

Mamãe Jeise, papai Guilherme e
mano Bernardo à espera do Augusto.

Estes meninos cheios de estilo,
Joaquim e Cristiano

Parabéns aos papais Cíntia e Alessandro
pela chegada da pequena Sofia.
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Foto: GABi tHEisEn

Livia e Willian, puro amor e carinho.

Foto: CAnELA Foto E ARtE

Foto: GABi tHEisEn

Foto: GABi tHEisEn

Foto: GABi tHEisEn
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UCS SÊNIOR PARA
ESTE SEMESTRE

O UCS Sênior é voltado a estu-
dantes seniores, a partir dos 
50. São várias opções para você 
adquirir  conteúdos, compartilhar 
suas experiências e se manter em 
atividade.

Memória Afiada – Turma I 
Compreensão dos processos cog-
nitivos, em especial da memória, 
sob o enfoque da neurociência. 
Horário: 14h às 16h (terças-feiras) 
Ministrante: Marina Susin Siota  

Laboratório de Escrita Criativa 
Técnicas literárias para construção 
de crônicas; a escrita de forma 
inovadora e criativa.  
Horário: 14h às 16h (terças-feiras)
Ministrante: Maria Isabel Porazza 
Mendes  

Fios e Tramas: Arte Têxtil 
Explorar e experimentar texturas, 
imagens, linhas, pontos de borda-
do, técnicas de tecelagem gancho 
de trava, bordado de palavras, 
bordado em papel e cores para 
projetos têxteis. Obs.: material 
não incluso.  
Horário: 14h às 16h (quartas-fei-
ras) 
Ministrante: Maria Isabel Porazza 
Mendes  

Linguagem e Cultura Inglesa - 
Turma I
Tópicos da cultura inglesa pela ex-
ploração de costumes, tradições, 
gastronomia, hospitalidade, arte, 
música e literatura.  
Horário: 14h às 16h (quartas-fei-
ras) 
Ministrante: Milton Arcângelo 
Mânica  

Linguagem e Cultura Inglesa - 
Turma II
Tópicos da cultura inglesa pela ex-

ploração de costumes, tradições, 
gastronomia, hospitalidade, arte, 
música e literatura.    
Horário: 16h15 às 18h15 (quintas-
feiras) 
Ministrante: Milton Arcângelo 
Mânica  

Memória Afiada – Turma II 
Compreensão dos processos cog-
nitivos, em especial da memória, 
sob o enfoque da neurociência. 
Atividades práticas individuais e 
em grupo; socialização e bem-es-
tar.  
Horário: 14h às 16h (quintas-fei-
ras) 
Ministrante: Marina Susin Siota   

Tecnologias Digitais 
Capacitar, ampliar e revitalizar os 
conhecimentos das tecnologias 
digitais por meio de ferramentas 
do cotidiano. Exigência: ter smart-
phone ou tablet  
Horário: 14h às 16h (quintas-fei-
ras) 
Ministrante: Milton Arcângelo 
Mânica

Fotografia Digital 
Temas de apoio para a produção 
fotográfica, como luz e ilumina-
ção. Conhecimento teórico aliado 
à prática, trabalhando a fotografia 
de retrato, de evento e de alimen-
tos. Exigência: ter câmera fotográ-
fica ou celular com câmera.  
Horário: 14h às 16h (quintas-fei-
ras), de 20/08 a 17/12
Ministrante: João Mendes Neto

O semestre inicia-se no dia 17 de 
agosto, com aulas síncronas, e 
voltará aos encontros presenciais 
conforme permitirem os proto-
colos de segurança. Garanta a 
sua vaga pelo telefone/What-
sApp (54) 9 9909 2623 ou pelo 
e-mail:mercado6@ucs.br

Festuris Connection reunirá
lideranças empresariais, do
setor público e especialistas 
para debater a reconstrução

do turismo
Evento online exclusivo vai acontecer de

4 a 6 de agosto com transmissões diretamente
do Castelo Saint Andrews, em Gramado/RS

Reunir lideranças do setor 
público e empresarial para discu-
tir os caminhos da reconstrução 
do turismo brasileiro. É com este 
propósito que o Festuris Connec-
tion – evento online exclusivo 
– vai provocar conexões entre 
Brasil, Portugal, Uruguai e Estados 
Unidos nos dias 4, 5 e 6 de agos-
to. As transmissões serão realiza-
das diretamente do Castelo Saint 
Andrews, em Gramado/RS.

O evento será palco de de-
bates sobre as soluções e boas 
práticas para a reinvenção dos 
destinos e a retomada da cadeia 
turística no pós-pandemia. Gran-
des empresários da hotelaria, do 
entretenimento e do mercado de 
eventos estão confirmados entre 
os palestrantes, assim como lide-
ranças do setor público. O painel 
de abertura será ministrado por 
Alejandro Varella (Diretor da OMT 
para as Américas).

Do lado empresarial, desta-
que para as presenças de Gui-
lherme Paulus (Fundador do Gru-
po CVC e da Rede GJP), Alexandre 
Gehlen (Diretor da Rede Intercity 
de Hotéis), Murilo Pascoal (Presi-
dente do Beach Park e do Sinde-

pat), Carlos Konrath (Presidente 
da Opus Entretenimento), Tarcísio 
Michelon (Diretor da Rede de Ho-
téis Dall’Onder), Claiton Armelin 
(Diretor de Produtos Terrestres da 
CVC Corp), além de outros em-
presários/executivos.

Do setor público, o Festuris 
Connection vai receber figuras 
como Luís Araújo (Presidente do 
Turismo de Portugal), Germán 
Cardoso (Ministro do Turismo do 
Uruguai), Vinícius Lummertz (Se-
cretário de Turismo de São Paulo), 
Gilmar Piola (Secretário de Turis-
mo de Foz do Iguaçu), Rafael Car-
niel (Presidente da Gramadotur), 
além de dirigentes do turismo do 
Rio Grande do Sul, Santa Catari-
na, Paraná e de outros destinos 
nacionais e internacionais.

As inscrições para o Festuris 
Connection seguem até sexta-
feira (31) e custam apenas R$ 
149 para os três dias de evento. 
Parte dos recursos será destinada 
ao Hospital São Miguel de Gra-
mado. Mais informações sobre o 
evento, programação completa e 
inscrições podem ser feitas pelo 
site www.festurisgramado.com/
connection.

FOTO: DIVULGAçãO
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Brigada Militar apresenta balanço
de ações do 1º semestre de 2020

Mesmo com as dificuldades enfrentadas em razão da Pandemia,
o 1º semestre de 2020 foi marcado por várias ações da BM

A Brigada Militar, 
através do 1º 
Batalhão de Po-

liciamento em Áreas Tu-
rísticas (1ºBPAT) realizou 
um balanço onde foram 
apresentados os números 
totais de ações realizadas 
durante o 1º semestre de 
2020. São os indicadores 
de produtividade, que de-
monstram em números, o 
desempenho da institui-
ção, que atua, sobretudo, 
para prevenir crimes.

Em toda a área de 
atuação do batalhão, 
que consiste – atualmen-
te – em 10 municípios, 
foram atendidas 9.253 
ocorrências. Esse número 
convertido em dias é o 
mesmo que 50 ocorrên-
cias atendidas a cada 
24 horas pelos policiais 
militares. Dentro desse 
número estão também 
atendimentos diversos ao 
cidadão, tais como orien-
tações sobre as restrições 
e cuidados relacionados 
ao COVID-19.

A Brigada Militar 
realizou 963 prisões em 
flagrante, o que corres-
ponde a um total de cinco 
prisões por dia.

Foram presas 24 
pessoas por porte e 

posse ilegal de arma de 
fogo e apreendidas 29 
armas; foram presos 103 
traficantes e apreendi-
dos 14 quilos de drogas 
entre maconha, cocaína, 
crack, além de 168 com-
primidos de ecstasy, 79 
pontos de LSD e 12 pés 
de maconha. Tais resulta-
dos, indicam um aumento 
de 96% em relação a 
apreensão de drogas no 
primeiro semestre de 
2019.

Nesse mesmo perío-
do, 67.375 pessoas foram 
abordadas em ações 
policiais e 33.916 veí-
culos foram fiscalizados. 
Ainda com a chegada da 
pandemia (COVID-19) 
a Brigada Militar pas-
sou a diversificar a sua 
atuação, se reinventar 
na forma de atuar, onde 
passamos a intensificar as 
ações proativas de polí-
cia comunitária, através 
de visitas comerciais e 
residenciais. No semestre 
foram realizadas 8.069 vi-
sitas comunitárias, sendo 
6.757 em estabelecimen-
tos comerciais e 1.312 a 
residências.

Nos índices criminais, 
na comparação com o 
primeiro semestre do ano 

passado, houve dimi-
nuição nos homicídios 
(45%), no roubo a pe-
destre (55%), no roubo a 
residência (43%), e nos 
furtos (20%).

Estes números são 
o reflexo e resultado de 
ações como repressão 
ao crime, policiamento 
ostensivo, policiamento 
comunitário, aplicação da 
base móvel, realizando 
uma aproximação ainda 

maior com a comunidade. 
Também o trabalho inicia-
do este ano com as Patru-
lhas Maria da Penha, com 
a proteção às vítimas de 
violência doméstica, além 
do planejamento atra-
vés da administração da 
corporação, entre outras 
tantas ações desenvolvi-
das pela Brigada Militar.

Esses dados não são 
apenas números. Eles 
carregam consigo uma 

redução efetiva nos ín-
dices de criminalidade e 
aumentam a sensação de 
segurança da população.

São municípios da 
Região das Hortênsias, 
Campos de Cima da Serra 
e Vale do Paranhana 
atendidos pela Instituição 
que através desses núme-
ros comprova que diutur-
namente a segurança da 
comunidade é o que nos 
move.

FOTO: ANgELO DE ZORZI
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O MELHOR PAI DO MUNDO
MERECE A VELOCIDADE 4.5G

EM UM SMARTPHONE NOVINHO.
SEU PAI MERECE O NOVO. 

E VOCÊ TAMBÉM. VEM PRA CLARO.

50GB +  50GB
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       EXTRAPLAY
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21X
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POR APENAS

À VISTA: 
R$ 3.229

COMPRE
MOTOROLA EDGE
E GANHE
MOTOROLA VERVEBUDS 100

Ação Pré-Venda Motorola Edge e Motorola Edge+ válida para produtos adquiridos nas lojas participantes de 2/7 
a 9/8/2020; consulte o regulamento no site www.prevendamotorola.com.br
Oferta do aparelho Motorola válida de 15/7 a 31/8/2020, ou enquanto durarem os estoques, no plano indicado. Oferta sujeita a 
fidelização, multa e análise de crédito. Parcelamento exclusivo em 21 vezes no Cartão de Crédito Santander. A oferta de 21 vezes 
sem juros de R$ 153,76, ou valor à vista de R$ 3.229,00, para o Motorola Edge no Claro Pós Single 50GB +50GB Extraplay considera, 
exclusivamente, habilitação no plano indicado. A velocidade depende da cobertura e compatibilidade do aparelho e pode oscilar 
em razão de condições externas. A Claro garante o mínimo de 80% da velocidade média nominal e de 40% de velocidade 
instantânea. A internet móvel mais rápida - fonte: site Tecnoblog em junho de 2020. Consulte restrições e mais informações 
sobre a oferta e o Plano Pós, além de outras dúvidas, em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.
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CONTINUAÇÃO DA
MATÉRIA DA PÁG. 12
Major Márcio Borba Fer-

nandes, Subcomandante do 1º 
BPAT, destaca o resultado das 
ações da Brigada Militar no se-
mestre: “Apesar de todas as ad-
versidades impostas pela crise 
sanitária, os policiais militares, 
de cada uma das 10 cidades sob 
nossa responsabilidade territo-
rial, devidamente orientados e 
equipados, conscientes de seus 
compromissos constitucionais, 
continuaram ofertando à socie-
dade seu empenho e dedicação, 
para preservação da segurança 
pública. Os recursos orçamen-
tários foram distribuídos de 
acordo com as necessidades 
locais, porém com especial foco 
nas atividades de inteligência 
policial e nas ações de repres-
são criminal qualificada, por 
meio da Força Tática. Aprovei-
to para agradecer a cada um 
desses homens e mulheres, que 
integram as fileiras da corpora-
ção, pelo fiel cumprimento das 
missões, as quais redundaram 
em resultados positivos num 
momento tão complicado de 
nossa sociedade”.

Gramado
Em Gramado a Brigada 

Militar atendeu 1.332 ocor-
rências e efetuou 180 prisões. 
Houve redução nos índices de 
roubos (40%) e furtos (50%). 
Destaque ainda no número 
de prisões por tráfico de dro-
gas passando de cinco no 1º 
semestre de 2019 para 16 em 
2020. Também o aumento de 
apreensão de cocaína, no total 
deste semestre de 1,087kg, 
contra 43 gramas em 2019.

1º Semestre 2020
Total de prisões: 180
Foragidos / Procurados: 7
Furtos: 8
Tráfico entorpecentes: 16
Embriaguez ao volante: 8
Lei Maria da Penha: 12
Pessoas abordadas: 15.975
Veículos fiscalizados: 7.226
Total de ocorrências 
atendidas: 1.332
Apreensões de drogas
Cocaína: 1,08 Kg
Maconha (g): 1,5 Kg
Canela

No município de Canela 
foram 3.712 ocorrências aten-

didas e 287 prisões realizadas. 
Não houve roubo a residência 
nem de veículo, ainda dimi-
nuição no roubo a pedestre 
(55%), e dos furtos de veí-
culos (66%). Também houve 
aumento nas apreensões de 
maconha, 2,356 kg em 2020, 
enquanto em 2019 havia sido 
747 gramas.

1º Semestre 2020
Total de prisões: 287

Foragidos / Procurados: 44
Furtos: 20
Posses entorpecentes: 31
Tráfico entorpecentes: 33
Embriaguez ao volante: 15
Lei Maria da Penha: 10
Pessoas abordadas: 9.598
Veículos fiscalizados: 3.712
Total de ocorrências
atendidas: 2.299
Apreensões de drogas
Cocaína: 0,3 Kg
Maconha: 2,3 Kg

https://portaldafolha.com.br/
https://www.claro.com.br/
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Catedral de Luzes ganha versão
inédita no 33° Sonho de Natal

O espetáculo Catedral de Luzes 
está sendo repaginado. Com 
música, narrações, artes vi-

suais e projeção mapeada, a emblemá-
tica Catedral de Pedra de Canela será 
o cenário do inédito espetáculo Vida. 
O novo atrativo de Canela tem estreia 
programada para 12 de outubro, Dia de 
Nossa Senhora Aparecida, padroeira do 
Brasil. Além de ser uma das atrações 
paralelas da programação do 33° Sonho 
de Natal, a emotiva projeção audiovi-
sual será mantida ao longo do ano.

“Canela vai ganhar uma atração 
inédita ao longo dos 365 dias do ano. O 
objetivo é colocar nossa cidade em evi-
dência com uma mensagem de otimismo 
e renovação da fé”, afirma o secretário 
de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches.

O secretário destaca que a organi-
zação trabalha com a possibilidade de 
criar um sistema de drive-in nas ruas 
Borges de Medeiros e Felisberto Soa-
res, caso a pandemia não tenha sido 
controlada. “Em 2017, inauguramos o 
espetáculo Catedral de Luzes e, agora, 
Canela está inovando com um roteiro 
que aborda a valorização da vida unindo 
som, luz e imagem. Vamos abordar a fé, a 
religiosidade, o encantamento e a magia 
em conjunto com mensagens de otimis-
mo, esperança e ressaltando as virtudes 
humanas”, frisa Sanches. Na próxima 
semana, o projeto será apresentado ao 
Ministério do Turismo. “Nossa Catedral 
é reconhecida como uma das maravilhas 
do Brasil e será cenário para uma atração 

inédita”, diz o secretário.

VIDA
Com duração de 15 minutos, o 

espetáculo Vida será realizado diaria-
mente em duas sessões, às 20h30 e 
às 21h30. Em sincronia com uma trilha 
sonora, a cenografia audiovisual irá 
propor reflexões através de narrações 
e ilustrações em vídeo projetados na fa-
chada da Catedral de Pedras com equi-
pamentos de alta performance. Serão 
utilizadas uma variedade de imagens 
mesclando cenas reais com imagens 
construídas em efeitos gráficos de acor-
do com a arquitetura do local.

Conforme o secretário, a trilha sono-
ra utilizada para o espetáculo provoca 
variações de altas e baixas sensações 
que só a música pode proporcionar. “A 
primeira missão da trilha sonora é dar 
elementos para a utilização da ilumina-
ção instalada na Catedral de Pedra. Ela 
precisa respeitar momentos e velocida-
des dos projetores de luz para a ideia 
principal de um espetáculo de som e luz 
possa causar efeito. Em uma analogia, é 
possível comparar a igreja com a gar-
ganta de um solista. É como se a Catedral 
estivesse interpretando uma música, fa-
zendo reverberar os sons através da luz. É 
isso que emociona”, conclui Sanches.

Com apoio da Secretaria de Turismo 
e Cultura de Canela, o projeto é uma 
realização da Paróquia Nossa Senhora 
de Lourdes em parceria com a iniciativa 
privada.

FOTO: DiVuLgAçãO

https://portaldafolha.com.br/
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Caro leitor, você sabe o que é um colchão financeiro? O nosso 
papo de hoje é sobre ele. Mas não é aquele colchão que dormimos, 
entretanto proporciona uma sensação de bem estar e tranquilidade 
tanto quanto. Muitos educadores financeiros usam esse termo para 
falar de reserva financeira.

Você deve estar se perguntando, mas quanto precisa ser o tama-
nho dessa reserva? Vai depender do seu custo de vida, vamos para 
um exemplo prático:

- Se as suas despesas com moradia, transporte, alimentação, la-
zer, dentre outros, somam R$5.000,00 no mês, você deveria ter um 
colchão que cubra 6 meses desse valor, ou seja, R$30.000,00. Esse 
montante vai garantir seis meses de segurança caso aconteça algo 
que impossibilite de trabalhar e ter receitas neste período.

Chamo sua atenção para um grande equívoco, muitos conse-
guem chegar no valor do seu colchão financeiro, mas fazem isso 
de forma irracional e na primeira oportunidade acabam se dando o 
luxo de comprar o celular que acabou de ser lançado, o carro novo, 
trocam o guarda roupa, viajam, e a última coisa que pensam é numa 
eventual necessidade, literalmente chutam o balde sem consciên-
cia.

Com a vinda da pandemia muitas pessoas foram pegas de sur-
presa, não tinham nenhum tipo de reserva e estão passando difi-
culdades para viver dentro de um novo padrão de vida, uma nova 
realidade. E pior ainda quem não está se adaptando está a um passo 
de entrar para as estatísticas de endividamento do país.

 O colchão financeiro ou a reserva financeira, como preferir 
chamar é um dinheirinho sagrado, é aquele que vai te garantir boas 
noites de sono e uma vida com mais qualidade, tranquila. Se você 
ainda não possui lhe sugiro pensar nisso com urgência. Se você 
tinha e usou, trate de repor esses valores o quanto antes.

 Lembrem-se que Dinheiro NÃO traz FELICIDADE para quem 
não sabe o que FAZER com ELE.

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Juliana Alano 
Educadora Financeira

CLIQUE AQUI E SIGA A JULIANA NO INSTAGRAM!

COLCHÃO FINANCEIRO GARANTE UM SONO TRANQUILO

CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE DA JULIANA!

Apoie o jornalismo local, sério e de credibilidade 
 
Em meio a tantas fake news e informações desencontradas, 
em todo o mundo, os jornalistas estão trabalhando incan-
savelmente para informar, educar e divertir seu público. 
O jornalismo local, sério e de credibilidade, nunca foi tão 
importante. 
 
A Folha de Canela e o Portal da Folha são pioneiros em 
diversas práticas do jornalismo digital da região, levando 
rapidamente as notícias aos seus milhares de leitores e tudo 
isso de maneira gratuita. 
 
Se você gosta desta trabalho e quer apoiar a empresa duran-
te a pandemia, é fácil. CLIQUE AQUI e torne-se um apoiador, 
colaborando e mantendo nossa missão de fornecer notícias 
de qualidade às suas comunidades, que é gratuito e preten-
demos que continue sendo. Desde já, muito obrigado!

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/juli.alano/
https://julianaalano.com/
https://play.google.com/store/apps/details%253Fid%253Dbr.com.paodejuda.app%2526hl%253Dpt_BR
https://pag.ae/7WfjXdKjn
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Associação dos municípios da Serra diz
que protocolo de distanciamento deve

ser adequado à realidade de cada região
Para discutir o novo 

modelo de distanciamen-
to controlado, proposto 
pelo Governo do Estado, 
a Associação dos Municí-
pios de Turismo da Ser-
ra – Amserra promoveu 
reunião presencial na 
nesta quinta-feira, dia 30, 
na Prefeitura de Gramado.

Prefeitos e represen-
tantes das secretarias de 
saúde participaram do 
encontro no qual foi redi-
gido documento enviado 
posteriormente para a Fe-
deração das Associações 
de Municípios do Rio 
Grande do Sul - Famurs, 
colocando os posiciona-
mentos e considerações 
dos municípios referentes 
às mudanças propostas 
pelo Governador Eduardo 
Leite.

Participaram do 
encontro o presidente 
da Amserra e prefei-
to de Cambará do Sul, 
Schamberlaen Silvestre, 
o anfitrião e prefeito de 
Gramado, João Alfredo 
Bertolucci, além dos pre-
feitos de São Francisco de 
Paula, Marcos Aguzzolli, 
de Nova Petrópolis, Regis 
Hahan, e de Picada Café, 
Daniel Rückert. O prefeito 
de Canela, Constantino 
Orsolin, participou atra-
vés de videochamada, 
além de assessores das 
secretarias de saúde e 
departamentos jurídicos 
das prefeituras.

Para a Amserra, deve 
ser possibilitado aos mu-
nicípios da região, dentro 
de suas peculiaridades 
locais, a adoção de me-

didas de recuperação de 
suas economias, espe-
cialmente estabelecendo 
maior flexibilidade aos 
ramos de hotelaria, co-
mércio e serviços, par-
ques e gastronomia

A fixação de bandeira 
vermelha, pelo Estado, 
deve servir de parâmetro 
para a adoção de proce-
dimentos previamente 
definidos pela região, po-
rém sem a imposição de 

ser mais ou menos restri-
tivo e sim de ser ajustado 
ao caso específico que, 
eventualmente, possa 
comprometer os números 
nos casos de contamina-
ção em área específica.

FOTO: ILTON MuLLER

Veja o documento
na íntegra:

Ao senhor
Emanuel Hassen de Jesus
Presidente da Federação das 

Associações de Municípios do 
Rio Grande do Sul – Famurs

Em resposta ao ofício
circular .gf. 006/20
A Associação dos Municí-

pios de Turismo da Serra – Am-
serra, considerando os termos 
da consulta da entidade, quanto 
ao "Sistema de Distanciamen-
to Controlado" implementado 
pelo Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, vem apontar as 
seguintes demandas de neces-
sário enfrentamento:

1. Que o Governo do Es-
tado siga como gestor nas 
prerrogativas, responsável pelo 
alinhamento geral dos dados de 
monitoramento e pelas diretri-
zes de saúde na região. Todavia, 
a fixação de bandeira vermelha 
pelo Estado, citada exemplifica-
tivamente, deve servir de parâ-

metro para a adoção de proce-
dimentos previamente definidos 
pela região, porém sem a im-
posição de ser mais ou menos 
restritivo e sim de ser ajustado 
ao caso especifico que even-
tualmente possa estar compro-
metendo os números, como nos 
casos de contaminação em um 
local, ou uma área específica ou 
uma atividade específica, que 
pode ser isolada e contornada, 
sem a aplicação de restrições 
gerais ou ainda afetar o funcio-
namento de toda uma região;

2. A proposta das associa-
ções adota os critérios de classi-
ficação das bandeiras vermelha 
e preta apenas para parâmetro 
de suas deliberações no âmbito 
regional, mediante a aplicação 
de procedimentos técnicos pró-
prios, ou seja, flexibilização ou 
restrições a critério de estudo 
técnico regional dos protocolos;

3. Os protocolos devem ser 
efetivados previamente pela 
região Covid. Ou seja, os pro-
cedimentos serão formulados 

tecnicamente pelos profissio-
nais capacitados vinculados 
aos municípios e à região, para 
serem aplicados a partir de sua 
vigência no tocante à observân-
cia ou não das bandeiras mais 
gravosas;

4. A fixação de bandeira 
vermelha pelo Estado deve ser-
vir de parâmetro para a adoção 
de procedimentos previamente 
definidos pela região, porém 
sem a imposição de ser mais 
ou menos restritivo e sim de 
ser ajustado ao caso especifico 
que eventualmente possa estar 
comprometendo os números 
nos casos de contaminação em 
área específica;

5. No entendimento da Am-
serra julgamos que a decisão do 
colegiado deve ser por maioria 
qualificada, pois haverá situa-
ções pontuais e polêmicas que 
podem acarretar discordâncias;

6. Devem ser estabeleci-
dos protocolos que estejam de 
acordo com as peculiaridades 

das mircroregiões.

E ainda:
Que se possibilite aos muni-

cípios da região, dentro de suas 
peculiaridades locais, a adoção 
de medidas de recuperação de 
suas economias, especialmente 
estabelecendo maior flexibili-
dade aos ramos de hotelaria, 
comércio e serviços, parques e 
gastronomia.

Consideramos essencial a 
infraestrutura gastronômica 
para atender a demanda das 
atividades hoteleiras em regiões 
turísticas, oportunizado aos 
visitantes, turistas especialmen-
te, que tenham locais dignos, 
higienizados e fiscalizados, para 
que façam suas refeições. Para 
tanto é necessária a flexibiliza-
ção dos segmentos citados.

Registra-se, por oportuno, 
que a Amserra é composta por 
munic´pios pertencentes a 
três regionais de saúde: Caxias, 
Taquara e Porto Alegre.

Scharberlaen José Silvestre
Presidente da Amserra

https://portaldafolha.com.br/
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Na manhã de quarta-feira (29), 
por volta das 11 horas, a Brigada 
Militar de São Francisco de Paula 
abordou na RST 453, Rota do Sol, na 
Localidade de Lajeado Grande, um 
indivíduo em atitude suspeita.

Questionado disse não ter os 
documentos, informando um nome 
que não cadastrava no sistema. Após 
muitas tentativas ele confessou que 

estava foragido e falou o seu nome 
verdadeiro.

Em consulta ao sistema foi cons-
tatado que realmente estava foragi-
do do sistema prisional desde 14/03 
deste ano. 

O criminoso de 30 anos, com 
diversos antecedentes por furtos, re-
ceptação e roubos foi preso e condu-
zido novamente ao sistema prisional.

São Francisco de Paula. Criminoso foragido é
abordado e mente nome para não ser preso

Gramado – Traficante
é detido com mais de
1 Kg de maconha

Na noite de quarta-
feira (29) a Brigada Militar 
prendeu um traficante 
em Gramado com gran-
des porções de entor-
pecentes em mais uma 
importante ação contra 
o tráfico de drogas na 
região. Através da guarni-
ção da Força Tática foram 
apreendidos 1,058 kg de 
maconha, fracionados 
em 41 porções, prontas 
para a venda. Além de 41 
comprimidos de ecstasy, 
38 pontos de LSD e 41 
buchas de cocaína (58 
gramas).

Por volta das 20h30, a 
guarnição durante patru-
lhava o Bairro Vila Suíça, 
quando desconfiou de 
um veículo VW/Gol na 
Rua Berna. Ao dar ordem 
de parada para aborda-

gem, o condutor abriu a 
porta e saiu correndo em 
direção ao mato. Os po-
liciais Militares acompa-
nharam, logo abordaram 
e detiveram o suspeito.

Durante a revista vei-
cular os Policiais Militares 
encontrado no banco do 
carona várias as várias 
porções de maconha 

e cocaína, e as drogas 
sintéticas (ecstasy e LSD). 
Ainda dinheiro uma folha 
de papel contendo anota-
ção sobre a comercializa-
ção das drogas.

O traficante de 25 
anos, do município de 
Taquara, foi preso em 
flagrante e encaminhado 
ao presídio de Canela.

FOTOS: REPRODuçãO/1º BPAT

Luto: Canela registra
falecimentos e muitos 
casos nesta semana,
em razão da Covid-19

A semana foi de 
consternação em Cane-
la, em razão do avanço 
do novo coronavírus na 
cidade. Desde segunda 
(27), até a tarde desta 
quinta (30), foram 40 no-
vos casos confirmados, 
sem contar o boletim 
epidemiológico de quin-
ta, o qual você pode con-
ferir no Portal da Folha.

A Secretaria da Saúde 
aguarda o resultado do 
exame de dois pacientes 
suspeitos, que vieram a 
óbito  na terça e na quar-
ta-feira. Dois homens, de 
69 e 79 anos, com co-
morbidades.

Já na quarta (29), 
faleceu Francisco Adelar 
Padilha, o Xico, empresá-
rio do ramo gastronômi-
co, proprietário do Res-

taurante Picollo Paradiso, 
com grandes laços nas 
comunidades de Grama-
do e Canela.

Nesta quinta fo-
ram registradas duas 
mortes, um homem de 
83 anos de idade, resi-
dente na zona rural do 
município, que possuía 
comorbidades, tal como 
hipertensão arterial, e 
um homem de 56 anos 
de idade, com comor-
bidades relacionadas a 
diabetes, hipertensão e 
obesidade. Ambos esta-
vam internados na uTI 
do Hospital Geral, em 
Caxias do Sul.

A cidade fecha, en-
tão, a quinta-feira com 
sete mortes confirmadas 
para Covid-19 e duas 
outras sob suspeita.

FO
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https://portaldafolha.com.br/
https://pt-br.facebook.com/18anosciadoalarme/
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Especialmente com as pa-
lavras, mas também com as 
atitudes e decisões. O céu do 
momento é desafiador, mas 
com paciência e persistência, 
você pode construir grandes 
coisas. Você tem ótimos 
aspectos para as questões de 
relacionamento e pode apro-
veitar essa fase para aprender 
a compartilhar mais.

O foco são as relações, 
taurino. É hora de estar mais 
perto das pessoas que você 
gosta e aprofundar cada um 
de seus relacionamentos e 
parcerias. Você pode apro-
veitar para sentar e resolver 
pendencias com as pessoas. 
Mas é importante saber ouvir 
e escolher bem cada palavra. 

As coisas tendem a caminhar, 
com respostas e resultados 
de esforços anteriores. Você 
pode ter bons momentos 
e ótimas notícias, espe-
cialmente nos assuntos de 
trabalho. Mas cuidado com a 
pressa e para não sair por ai 
abrindo a boca antes da hora. 
Escolha melhor em quem 
você quer e pode confiar.

É importante cuidar muito 
bem de tudo que já conquis-
tou. O céu da semana pede 
um pouco mais de diversão, 
contato com seus prazeres e 
busca por oportunidades de 
trabalho. É importante que 
você saiba direitinho o que 
quer.

Já é hora de ir seguindo em 
frente e tocando o barco. 
O céu favorece os inícios e 
pode te trazer novidades. 
Uma boa semana para reu-
niões e contatos, incluindo 
coisas de trabalho e relação 
com amigos. Os assuntos 
de casa e família também 
ocupam espaço e pedem 
atenção. 

Cuidado com a ansieda-
de. Importante manter a 
calma, até para aproveitar 
da melhor forma possível 
tudo que está vivendo. Isso 
porque muita coisa pode se 
movimentar rápido de-
mais e você pode ter boas 
notícias e resultados. O 
momento é ótimo para dar 
andamento a projetos.

Cuide do que você tem, e 
valorize mais não apenas 
suas conquistas, mas você 
mesmo. O momento é bom, 
você pode sonhar mais com 
o futuro e ter algumas boas 
notícias e oportunidades. 
Um momento importante 
para se organizar melhor 
financeiramente também.

Olhe para si mesmo, escor-
piano. Você pode estar com 
as emoções mais a flor da 
pele, mas também está com 
mais recursos para resolver 
qualquer pendencia. Sua vida 
amorosa pode ganhar mais 
intensidade e profundidade 
emocional, afetiva e sexual.

Cuide-se, sagitariano. Tire 
um tempo pra você, tente 
diminuir o ritmo e passar 
algum tempo sozinho de 
fato. O céu favorece contato 
com arte, espiritualidade e 
natureza, além dos assuntos 
ligados ao autoconheci-
mento. Converse com todos 
envolvidos antes de decidir 
qualquer coisa.

Sua chance de perceber 
se está mesmo aliviando 
o peso. Você pode contar 
com ajuda dos outros e ter 
algumas oportunidades que 
surgem ao longo da semana. 
Um momento bom para con-
versas, apesar do risco de 
embate se você for fechado 
demais para o papo.

Um momento de mais visibili-
dade e sucesso profissional. 
Aproveite para mostrar seu 
melhor, mas faça apenas o 
que tiver certeza, já que todos 
verão tudo que você fizer 
por esses dias. Cuidado com 
a comunicação mais direta 
ou agressiva. Bons ventos 
sopram na vida amorosa.

Um bom momento para 
pegar as rédeas da vida nas 
mãos e tocar em frente. Um 
momento oportuno para 
realizar sonhos e projetos 
antigos. Escolha melhor seus 
parceiros de trabalho. Curta 
mais os momentos pessoais, 
com amigos e família. Cuida-
do para não gastar demais.

HORÓSCOPO DA FOLHA
ÁRIES
(DE 21/03 A 19/04)

TOURO
(DE 20/04 A 20/05)

GÊMEOS
(DE 21/05 A 21/06)

CÂNCER
(DE 22/06 A 22/07)

LEÃO
(DE 23/07 A 22/08)

VIRGEM
(DE 23/08 A 23/09)

LIBRA
(DE 23/09 A 22/10)

ESCORPIÃO
(DE 23/10 A 21/11)

SAGITÁRIO
(DE 22/11 A 21/12)

CAPRICÓRNIO
(DE 22/12 A 19/01)

AQUÁRIO
(DE 20/01 A 18/02)

PEIXES
(DE 19/02 A 20/03)

• Casa de Alvenaria, com 03 dormitórios, 02 banheiros, sala, 
cozinha, lavanderia, dispensa, pátio fechado, garagem para 02 
carros e 01 vaga coberta. Localizada na Rua José Pedroso Velho, 
nº 346, Distrito Industrial. Aluguel R$1.200,00 + taxas.

• Casa de Alvenaria, com 03 dormitórios, sala de estar, cozi-
nha, banheiro, garagem, pátio fechado. Localizada na Rua Pedro 
Sander, 62, São José. Aluguel R$1150,00 + taxas.

• Casa Residencial, n° 02, com 02 dormitórios, sala e cozinha 
conjugadas, área de serviço, box descoberto para carro. Locali-
zada na Rua Paul Harrys, 825, Centro. Aluguel R$1.150,00 +taxas.

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6346 <
Janice Ione Kiewel, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: JOÃO CARLOS PIRES DA 
SILVA JÚNIOR, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, recepcionista, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Homero Pacheco, nº 150, Bairro Ca-
nelinha, nesta Cidade e RAFAELA PAIM FERREIRA, natural deste Estado, 
nascida nesta Cidade, do lar, solteira, domiciliada e residente na Rua Homero 
Pacheco, n º 150, Bairro Canelinha, nesta cidade. Quem conhecer impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 27 de Julho de 2020.
Janice Ione Kiewel | Registradora Substituta

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6347 <
Janice Ione Kiewel, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem casar: DAVENIR ANTÔNIO DA SILVA 
PONTE, natural deste Estado, nascido em Chapada, aposentado, divorciado, 
domiciliado e residente na Rua Gravataí, nº 162, Bairro Santa Terezinha, nes-
ta Cidade e ANA OSVALDINA FLÔRES, natural deste Estado, nascida em 
São Francisco de Paula, balconista, divorciada, domiciliada e residente na 
Rua Gravataí, n º 162, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 28 de Julho de 2020.
Janice Ione Kiewel | Registradora Substituta

EDITAIS DE CASAMENTO

• Apartamento central, 
nº 301, com 03 dormitó-
rios, sala c/ lareira, cozinha, 
banheiro social, lavabo, 
lavanderia, sacada frontal, 
box p/ 01 carro. localizado 
na Rua Júlio de Castilhos, 
nº 267, Edifício Princesa 
dos Móveis, Centro. Alu-
guel R$1.700,00 + taxas.

• Casa de Madeira 
Mista, com 02 dormitórios, 
banheiro, sala, sala de 
estar, cozinha, despensa, 
lavanderia c/ churrasquei-
ra, pátio cercado, com es-
paço descoberto p/ carro. 
Localizada na Rua Ignácio 
Saturnino de Moraes, 
nº 200, Centro. Aluguel 
R$1.400,00 + taxas.

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6348 <
Janice Ione Kiewel, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem casar: FILIPE MACIESKI, natural des-
te Estado, nascido na Cidade de Alvorada, instalador de fibra óptica, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua da Igreja, nº 317, Bairro Santa Marta, nesta 
Cidade e JÉSSICA MONTEIRO MARTINS, natural deste Estado, nascida na 
Cidade de Gramado, atendente, solteira, domiciliada e residente na Rua da 
Igreja, n º 317, Bairro Santa Marta, nesta cidade. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.
Canela, 29 de Julho de 2020.
Janice Ione Kiewel | Registradora Substituta

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6347 <
Janice Ione Kiewel, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem casar: WELINGTON DA ROSA HOF-
FMANN, natural deste Estado, nascido na Cidade de Canoas, recepcionista, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Eduardo Gans, nº 124, Bairro Leo-
doro de Azevedo, nesta Cidade e SABINE BIANCHI FATTORI, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Gramado, nutricionista, solteira, domiciliada e 
residente na Rua Eduardo Gans, n º 124, Bairro Leodoro de Azevedo, nesta 
cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 29 de Julho de 2020.
Janice Ione Kiewel | Registradora Substituta

https://portaldafolha.com.br/
https://serraelar.com.br/imoveis
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Saúde apresenta estudo de monitoramento 
do segundo mês do Coronavírus em Canela

85,1% dos infectados contraíram o coronavírus aqui em
Canela, com o vírus circulando na comunidade local

Os três primeiros 
casos de coronavírus em 
Canela foram confirma-
dos no dia 13 de maio e 
desde então a Secretaria 
de Saúde, por meio do 
Departamento de Vigi-
lância Epidemiológica, 
realiza um estudo deta-
lhado para monitorar o 
comportamento do vírus 
no município. Os primei-
ros levantamentos con-
tabilizaram dados entre 
13 de maio e 14 junho, 
quando Canela tinha 29 
casos confirmados.

Já na segunda etapa 
do estudo, com dados 
coletados até 15 de 

julho, o número de ca-
sos confirmados saltou 
para 91, representan-
do um crescimento de 
214% em dois meses. A 
secretária de Saúde de 
Canela, Patrícia Valle, faz 
um alerta de que estes 
números comprovam que 
o momento exige atenção 
total e comprometimento 
de todos. “Não podemos 
relaxar, pelo contrário! É 
preciso evitar reuniões fa-
miliares e aglomerações”, 
comenta Patrícia.

PROCEDÊNCIA
DO VÍRUS
Já a procedência do 

contágio aponta que 
85,1% dos infectados 
contraíram o coronavírus 
aqui em Canela, com o ví-
rus circulando na comuni-
dade local. Na sequência 
estão os estados de São 
Paulo (5,7%), Minas Ge-
rais (3,4%) e Pará (2,3%), 
seguidos pela capital dos 
gaúchos, Porto Alegre, 
com 2,3%.

CENTRO SEGUE
SENDO O BAIRRO
COM MAIOR
NÚMERO DE CASOS
Assim como no pri-

meiro mês de monitora-
mento do vírus, o Centro 

da cidade segue sendo o 
bairro com maior núme-
ro de casos, registrando 
17,2% dos pacientes 
infectados. Conforme a 
enfermeira epidemiolo-
gista Marta Vaccari Batis-
ta, que liderou o estudo, 
este número está den-
tro da normalidade por 
tratar-se de uma região 
com grande circulação de 
pessoas, além de possuir 

comércios e restaurantes.
Outro fator que me-

rece destaque é o bairro 
Luiza aparecer na 2ª 
colocação no número de 
casos com 10,3% dos 
infectados. O bairro não 
possui uma grande popu-
lação, no entanto, conta 
com muitas residências 
de veranistas de outras 
cidades que passam pe-
ríodos em Canela.

https://portaldafolha.com.br/
https://pt-br.facebook.com/i9cell
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MAIOR PARTE DOS 
INFECTADOS SÃO 
ASSINTOMÁTICOS
Entre os 91 pacientes 

infectados analisados 
no estudo, 32,4% fo-
ram assintomáticos, ou 
seja, eram portadores da 
doença mas não exibiram 
sintomas. O sintoma mais 
comum entre os infecta-
dos foi a febre, que este-
ve presente em 13,7% 

dos pacientes. Tosse seca 
(12,9%), dor no corpo 
(7,9%) e dor de cabeça 
(7,9%) também estão 
entre os sintomas mais 
relatados pelos infecta-
dos.

DESFECHO POSITIVO 
PARA 85% DOS
PACIENTES
Dos 91 pacientes 

analisados no período 

de dois meses, 74 foram 
considerados recupera-
dos, representando um 
desfecho positivo para 
85,1% dos casos. Cinco 
pacientes estavam hos-
pitalizados, sete pessoas 
eram consideradas como 
casos ativos e havia um 
óbito registrado.

Em relação a faixa 
etária a maior parte dos 
infectados, 27,6%, eram 

de pessoas com ida-
de entre 30 a 39 anos. 
As mulheres somavam 
52,9% dos casos, en-
quanto que os homens 
representavam 47,1% 
dos infectados. “Este 

acompanhamento é fun-
damental e serve como 
base para as ações de 
enfrentamento da pande-
mia”, avalia a enfermeira 
epidemiologista Marta 
Vaccari Batista.

https://portaldafolha.com.br/
https://site.adylnetempresas.com.br/
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Nova ETE Santa Terezinha em Canela será
modelo estação de tratamento de esgoto

Construção impressiona e utilizará tecnologia de ponta contra a poluição

Nova estrutura no bairro Celulose

FRANCISCO ROCHA
francisco@folhadecanela.com.br

A reportagem da 
Folha foi con-
vidada para 

acompanhar uma visita 
técnica para fiscalizar 
as obras da Estação de 
Tratamento de Esgotos 
(ETE) Santa Terezinha, 
em Canela, que ocorreu 
nesta quinta-feira (23). 
Participaram da visita o 
diretor de Expansão da 
Corsan, Julio Hofer, e o 
secretário municipal de 
Meio Ambiente, Urbanis-
mo e Mobilidade Urbana, 
Jackson Müller, além de 
técnicos da Companhia e 
da Prefeitura.

A nova estrutura 
impressiona, não ape-
nas pelo tamanho, mas 
também pelo modelo de 
trabalho que será implan-
tado. Segundo o diretor 
de expansão da Corsan, 
Julio Hofer, a ETE vai 
operar com tecnologia de 
ponta. “Será uma das mais 

modernas do país. O em-
preendimento está alinha-
do às políticas do municí-
pio, que se preocupa com 
os cuidados ambientais, e 
resgata um compromisso 
da Corsan com Canela, 
elevando o tratamento de 
esgoto a um novo pata-
mar na cidade”. O diretor 
destacou também que a 
execução dos trabalhos 
está adiantada em rela-
ção ao seu cronograma. 
Iniciada em 2019, a obra 
tem prazo para ficar 
pronta até agosto de 
2021, mas deve iniciar o 
funcionamento até de-
zembro deste ano, sendo 
uma das primeiras deste 
novo modelo a começar a 
operação no RS.

Compromisso
assumido
Julio Hofer afirmou 

que tem ciência sobre a 
desconfiança da comu-

nidade canelense com a 
Corsan. “Por muito tempo 
a Corsan veio em Canela 
e prometeu obras que não 
saíram do papel. Isso nos 
era dito a cada visita feita 
à cidade. Fico feliz que 
agora, com essa nova ETE, 
mostramos que vivemos 
um momento diferente 
da Corsan, onde o que é 
projetado é realizado”.

O secretário de Meio 
Ambiente de Canela, 

Jackson Muller, destacou 
o momento que a cidade 
vive com relação ao sa-
neamento básico, com a 
nova ETE Santa Terezinha 
e com os trabalhos avan-
çados nas estações da 
Vila Miná e do Chacrão.

“Queremos realmen-
te limpar nossos arroios 
e rios. Queremos que a 
comunidade canelense 
tenho orgulho do seu 
slogan Canela Paixão 

Natural. Esta estação, 
que antes era motivo de 
vergonha, agora será um 
modelo”, afirmou Jack-
son, destacando ainda a 
parceria da Prefeitura de 
Canela com o Ministério 
Público e a Delegacia 
de Polícia de Canela em 
ações anteriores que 
visavam minimizar o im-
pacto ambiental causado 
pelo esgoto cloacal na 
cidade.

Visita técnica mostrou como será o funcionamento da estação

https://portaldafolha.com.br/
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Como será a nova ETE
A vistoria foi acompa-

nhada pelas engenheiras 
Barbara Boesing dos San-
tos, da empresa contrata-
da para execução da obra, 
a Fast, e Caroline Ramos, 
da Corsan.

Elas explicaram o fun-
cionamento da estação 
que vai ampliar em qua-
tro vezes a capacidade 
de tratamento do esgoto, 
utilizando procedimentos 
automatizados e moder-
nos.

No valor de R$ 
24.497.450,00, o inves-
timento inclui o forne-
cimento, construção, 
instalação e operação 
assistida de ETE pré-fabri-
cada compacta. A estação 
terá capacidade de tratar 
90 litros por segundo 
(l/s), por meio de dois 
módulos de 45 l/s cada. 
Vai operar com o sistema 
de tratamento terciário e 

ter eficiência de remoção 
de DBO (Demanda Bioló-
gica de Oxigênio, ou seja, 
quantidade de oxigênio 
consumido na degrada-
ção da matéria orgânica) 
superior a 90%.

A ETE tratará os esgo-
tos da região que com-
preende a bacia do arroio 
Santa Terezinha, que 
é um dos afluentes do 
arroio Caracol. A região 
aqui tratada compreende 
parte do centro da cida-
de, Vila Suzana e arredo-
res do bairro Celulose.

Pela Corsan, também 
estiveram presentes a 
superintendente de Rela-
ções Institucionais, Sa-
manta Takimi, o gestor da 
Unidade de Saneamento 
Especial das Hortênsias, 
Lutero Cassol, o gestor do 
Departamento de Obras 
da região Nordeste, Bruno 
Mariot, e equipe técnica.

Com custo de R$ 24,5 milhões, nova ETE
amplia em quatro vezes a capacidade de tratamento

https://portaldafolha.com.br/
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Canela – Traficante é detido com
cocaína, maconha e muito dinheiro

No sábado (25), por 
volta das 20 horas, a 
Brigada Militar, através 
da Força Tática, prendeu 
um traficante, com vários 
antecedentes por comer-
cialização de drogas no 
Bairro Saiqui.

Após várias denúncias 
sobre o tráfico no local, 
a guarnição em patru-
lhamento visualizou um 
homem parado na frente 
da casa do suspeito, com-
prando o entorpecente. 
Ambos foram abordados, 

sendo encontrado com o 
usuário uma bucha de co-
caína. Ele confirmou que 
havia comprado a droga 
com o traficante e ainda 
que não era a primeira 
vez. Ainda no bolso do 
vendedor foi encontrado 
o dinheiro da venda.

Na casa ainda foram 
encontradas mais qua-
tro porções de cocaína, 
totalizando 11,6 gramas, 
inclusive havia um local 
específico onde o autor 
fragmentava a droga para 

a venda, utilizando uma 
faca que continha resquí-
cios de pó. Também en-
contrado quatro porções 
de maconha, pesando 
11,5 gramas, uma balança 
de precisão grande quan-
tia em dinheiro (mais de 
R$12 mil).

O criminoso de 42 
anos, com antecedentes 
por este crime e posse 
ilegal de arma de fogo, 
foi preso em flagrante 
e conduzido ao sistema 
prisional.

FOTO: RepROduçãO

Ocorrências envolvendo canos de fogão a lenha foram 
foco do trabalho de Bombeiros em Canela e Gramado

em Gramado, por volta 
das 10h40min, a guar-
nição foi acionada para 
atender uma pessoa que 
estava desorientada na 
Rodoviária de Gramado. 
No local, o indivíduo que 
não portava documentos, 
relatou seu nome com di-
ficuldades. A vítima estava 
sentindo dores no lado 
direito do tórax. ele foi 
imobilizado e conduzido 
ao Hospital de Gramado.

No mesmo horário, foi 
atendida uma ocorrência 
de princípio de incêndio 
na rua Carlos Nei Schuch. 
O sinistro teria se iniciado 
devido a um super aque-
cimento em uma chaminé 
de lareira construída em 
metal. No local, os mora-
dores relataram ter con-

trolado a situação usando 
mangueiras de jardim. A 
proprietária foi orientada 
para que realize a limpe-
za no interior do cano, já 
que o sinistro possa ter 
sido iniciado pela queima 
interna de fuligem acumu-
lada.

em Canela, a primeira 
ocorrência aconteceu às 
11h20min. A guarnição 
foi acionada na rua Ti-
radentes no bairro São 
Rafael, local onde havia 
se iniciado um princípio 
de incêndio. No local, o 
proprietário foi orientado 
sobre a limpeza dos canos 
e a instalação correta do 
equipamento. Não houve 
danos materiais.

Às 15h23min, outro 
princípio de incêndio foi 

alvo das ações da guarni-
ção canelense. Os bom-
beiros foram acionados no 
bairro distrito Industrial, 
onde os canos de fogão 
foram o estopim para o 
início do sinistro. No local, 
com a situação controlada, 
o proprietário recebeu 
orientações sobre a lim-
peza e instalação correta 
do equipamento.

Finalizando as ações, 
por volta das 00h45min 
desta quinta-feira (30), 
a guarnição foi acionada 
para atender uma ocor-
rência de acidente de 
trânsito na rua Altos da 
Viação Férrea, onde a 
vítima havia ficado en-
carcerada em seu veículo 
após o capotamento. O 
veículo estava entre a 

parede do Residencial 
Bella Vista e o barranco, 
com a dianteira no chão 
na posição vertical e 
que havia despencado 
de uma estrada de terra 
que fica um nível acima 
da construção, segundo 

a condutora. Foi realiza-
da a abordagem inicial a 
vitíma que estava lúcida, 
orientada e coerente, sem 
queixas álgicas, também 
não tinha lesões aparen-
tes. A mesma não quis ser 
levada ao hospital.
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Brigada Militar evita arrombamento ao CAPS Canelinha
Rápida ação evitou que o criminoso tivesse êxito na ação criminosa

Na noite de quarta-fei-
ra (29), a Brigada Militar de 
Canela evitou um furto arrom-
bamento no Centro de Aten-
ção psicossocial (CApS), do 
Bairro Canelinha. por volta das 

20h30, o policial Militar de 
serviço na sala de operações, 
onde estão espelhadas as câ-
meras de vídeo monitoramen-
to, pertencentes a prefeitura, 
de vários pontos do municí-

pio, percebeu a movimenta-
ção de um suspeito no local.

O indivíduo forçava a 
janela, na clara intenção de 
arrombar. A guarnição deslo-
cou ao endereço, na Rua Rui 

Ramos, onde abordou o acu-
sado. O homem de 31 anos, 
com vários antecedentes por 
furtos, foi preso e conduzido 
a delegacia para registro da 
ocorrência.

https://portaldafolha.com.br/
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Defesa Civil alerta moradores ao longo do rio
das Antas sobre risco de fissura em barragem

Não há risco iminente de ruptura, mas, em caráter preventivo,
a Defesa Civil Estadual acionou o plano de ação de emergência

Nesta quinta-feira 
(30), às 8h, equipes das 
Defesas Civis estadual 
e municipal, do Corpo 
de Bombeiros, da Briga-
da Militar e da empresa 
Brookfiled Renewable 
vão notificar os proprie-
tários de 20 edificações 
ao longo do rio das Antas, 
sobre o risco potencial 
de inundação em função 
da fissura detectada na 
estrutura da barragem 
Passo do Meio, em São 
Francisco de Paula.

As equipes vão adotar 
as medidas de evacuação 
emergencial de duas edi-
ficações com moradores 
ao longo do rio das An-
tas. Os moradores serão 
removidos para hotéis ou 
casas na região. Os pro-
prietários de outras 18 

edificações serão notifi-
cados sobre a situação, 
não sendo indicada a 
visitação ou permanência 
nos imóveis situados na 
zona de impacto direto 
durante os próximos 20 
dias.

Segundo o subchefe 
de Defesa Civil do RS, 
coronel Rodrigo Dutra, há 
três barragens em se-
quência e e a fissura está 
na barragem mais acima. 
“Em caso de ruptura total, 
há mais duas barragens 
para conter a onda de 
cheia o que, conforme 
atesta o empreendedor, 
traz segurança à operação 
de evacuação de emer-
gência”, afirma.

Não há risco iminente 
de ruptura, porém, em ca-
ráter preventivo, a Defesa 

Civil Estadual, em conjun-
to com o empreendedor 
e com a participação das 
agências de fiscalização e 
de controle de emergên-
cia entendeu por acio-
nar o Plano de Ação de 
Emergência da barragem. 
A operação conta com o 
apoio e acompanhamen-
to da Sala de Situação 
da Secretaria do Meio 
Ambiente e Infraestrutura 
(Sema), do Departamento 
de Recursos Hídricos, da 
Agência Estadual de Re-
gulação dos Serviços Pú-
blicos Delegados do Rio 
Grande do Sul (Agergs), 
da Fundação Estadual 
de Proteção Ambiental 
(Fepam) e do Centro de 
Apoio Operacional do 
Meio Ambiente do Minis-
tério Público Estadual.

A Barragem fica pró-
xima à localidade de 
Cazuza Ferreira, cerca de 
20 km, ainda em territó-
rio de São Francisco de 
Paula. São 41 km a partir 
da localidade de Lajeado 
Grande e 60 km distan-

te do município de Bom 
Jesus.

O Rio das Antas nasce 
em São José dos Ausen-
tes e corta o território 
de diversos municípios 
serranos, como São Fran-
cisco de Paula.
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No domingo (26), por volta 
das 19 horas, a Brigada Militar 
prendeu em Gramado dois tra-
ficantes, na Localidade de Cam-
pestre do tigre.

Já era de conhecimento que 
estava ocorrendo a comercializa-
ção de entorpecentes no local.

Os criminosos estavam com 
maconha (26 gramas), 13 pedras 
crack (7 gramas) e 15 porções de 
cocaína (8 gramas), eles esta-

vam em posse também, de uma 
espingarda calibre .36.

Durante revista pessoal foi 
localizado uma porção de maco-
nha com cada um dos usuários. 
Dois indivíduos que estavam na 
frente da residência, perceberam 
a movimentação da viatura e 
correram em direção ao interior 
da casa. Ambos foram detidos, 
um deles estava com um invólu-
cro amarelo de plástico e tentou 

se desfazer.
No bolso do acusado de 20 

anos, foi localizado no bolso 
cinco buchas de cocaína e três 
pedras de crack, além de dinhei-
ro. Com o outro de 26 anos, que 
possui antecedente por furto, foi 
localizado duas buchas de co-
caína, uma porção de maconha e 
dinheiro.

Em revista no interior da 
casa foi localizado uma sacola 

contendo oito buchas de cocaí-
na, 10 pedras de crack e mais 
uma porção de maconha esfare-
lada. também encontrada uma 
espingarda calibre 36, e dois 
cartuchos deflagrados do mes-
mo calibre.

Os dois traficantes, um de 
Nova Petrópolis e outro de Ivoti, 
foram presos em flagrante e 
encaminhados ao sistema prisio-
nal.

Dupla é presa por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo
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http://www.motelavenida.com.br/
https://portaldafolha.com.br/
https://umzap.com/NOTICIASDOPORTAL

