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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
O PORTAL DA FOLHA!

Canela terá Semana
 Farroupilha diferente,
  mas diversificada

Polícia Civil intercepta 
de carga de drogas e
objetos que valem

cerca de R$ 100 mil
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Objetos estavam em fundo falso 
de freezer que estava no interior 
do presídio de Canela.  Página 24

Em razão da pandemia, maior parte da programação será em 
formato on-line.  Páginas 3, 6, 16 e 17

Eleições 2020: principais partidos definem candidatos nos próximos dias. Pg 12, 13 e 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!

No meu tempo a rivalidade
era uma vila contra a outra
Na madrugada desta quinta (10), a 

Polícia Civil apreendeu força de drogas 
e outros objetos recreativos, em fundo 
falso de um freezer, que já estava no 
interior do Presídio de Canela.

O delegado Vladimir Medeiros disse 
que a carga pertence a uma das facções 
que tem ramificação com presos em 
Canela e que estaria avaliada em mais 
de R$ 100 mil.

Pensa, amigo leitor! Canela tem 
facções dominando o presídio.

Há, não muito, tempo atrás, as bri-

gas de traficantes em Canela era dos de 
uma vila contra os de outra vila. Agora, 
facções criminosas, crime organizado 
mesmo, forte, pesado, manda no tráfico 
por aqui.

Não é uma exclusividade canelen-
se, mas uma realidade preocupante. 
No meio da pandemia do vírus chinês, 
essas notícias podem passar desaper-
cebidas pelo cidadão, que ainda precisa 
decidir se fica em casa ou não, e mostra 
que o crime não tem hora nem feriado, 
muito menos distanciamento social.

Eleições: cartas na mesa!
Pois bem, em um intervalo de cin-

co dias teremos as cartas postas na 
mesa para as Eleições 2020 em Canela. 
Iniciam amanhã e fecham na quarta 
as convenções dos principais partidos 
políticos na cidade, que devem ratificar 

os candidatos que serão oferecidos aos 
eleitores para prefeito, vice e vereado-
res.

Creio eu que não haverá surpresa, 
ficando dentro do desenho que se esta-
belece, já, há algumas semanas.

Eleições: a municipal é mais nervosa I
Entre os pleitos eleitorais, é o municipal que mais mexe na vida do cidadão. 

Não há quem não tenha um amigo, um parente ou conhecido que será candidato 
ou que apoia algum candidato. Portanto, logo, logo, a cidade estará permeada de 
candidatos e cabos eleitorais.

Serão 85 candidatos e candidatas que estarão buscando 11 vagas na Câmara 
de Vereadores e duas chapas que disputam a prefeitura. O número de candidatos 
a vereador pode subir, se PT, PCdoB e PL apresentarem candidatura, o que ainda 
não está descartado.

Constantino e Gilberto Cezar devem encabeçar a grande coalização com MDB, 
PSDB, PSL, PTB e Republicanos.

Já o PDT deve ter a única candidatura contrária a Constantino, mas ainda não 
definiu se o postulante à cadeira de prefeito será Tolão ou Vellinho. Também não 
definiu seu vice.

Falta o PP, tradicional partido da cidade, que ainda não decidiu se apoia Cons-
tantino ou forma uma frente de oposição com o PDT.

De qualquer forma, tudo se decide em alguns dias.

Eleições: a municipal
é mais nervosa II
É no município que tudo acontece, aqui a 

gente mora e vive, estamos perto de prefeitos 
e vereadores e isso tudo torna mais próxima a 
cobrança.  Por isso, a eleição municipal é a mais 
nervosa.

Em live na última terça, o prefeito Constantino 
disse que não tem jogo ganho e que não se pode 
brincar com a eleição, conclamando seus correli-
gionários para a luta, nesta que será uma eleição 
com menos contato corpo a corpo, em razão da 
Covid-19.

Mas, acredito eu, que não teremos uma elei-
ção de embates, pelo menos se os candidatos 
forem Constantino e Tolão. Já, se o candidato do 
PDT for o Vellinho, é capaz de ter, sim, algumas 
agulhadas, basta ver o tom das redes sociais.

Mas, fica tudo pra semana que vem. Por en-
quanto, são apenas suposições.

Maturidade política
Presidente emedebista e peça chave nas 

articulações com as demais siglas, Vilmar Santos 
avalia que o recente progresso do município está 
diretamente ligado a pacificação política. “Os 
partidos estão demonstrando maturidade política 
neste processo. Teremos tempos difíceis pela frente 
e mais do que nunca precisaremos unir forças. Por 
isso seguimos conversando com os demais partidos 
e lideranças, pensando sempre no fortalecimento 
do projeto”, analisa Vilmar. A frase foi dita em live 
do MDB que contou com a participação de Cons-
tantino e Gilberto Cezar.

FoTo: DIVuLGação

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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CORRE! É UM
CANDIDATO!

Sim, de 4 em 4
nos eles aparecem 

do nada!

Eventos de Canela.
Modelo para o Estado
É preciso elogiar a coragem e a postura da Secretaria de Tu-

rismo de Canela, mantendo sua política da realização dos even-
tos, com todos os contras que nos oferece 2020 e a pandemia 
do novo coronavírus.

É muito fácil criticar quem está buscando soluções. Difícil é 
vir para o jogo e contrariar o discurso de politicamente correto, 
ainda mais com a eleição municipal batendo à porta.

Os protocolos adotados e propostos por Canela, entregues 
ao Governo do Estado, inclusive, podem ser usados como base 
para uma política estadual de realização de eventos.

Vamos tocar o terror
Me parece que uma parte da mídia ainda não conseguiu des-

grudar da pandemia. Seguem com pautas negativas e amedron-
tadoras. Informar números de casos e de óbitos de Covid sem 
dizer o número de pacientes recuperados é um exemplo disto.

Basta ver o boletim da última quarta (10), em Canela, no 
qual constavam 528 recuperados de 582 casos positivos. Para 
dar ênfase ao terror, agora parte da mídia e das redes sociais co-
loca a culpa da baixa dos números na subnotificação e na falta 
de testes.

Os caça cliques, felizmente, ficarão, logo, logo, sem assunto, 
porque, fico muito feliz em informar, mas dia, menos dia (e será 
menos dia), a pandemia vai acabar.

O lado ruim é que contra estes canais criados na pandemia 
para disseminar o terror e angariar curtidas para o período elei-
toral, não vai ter vacina tão cedo!

Semana Farroupilha virtual
E chegamos na semana da comemoração máxima dos gaú-

chos que se utilizará da tecnologia para reunir tradicionalistas 
de todos os rincões.

Teremos uma Semana Farroupilha mais virtual que presen-
cial, ainda que algumas atividades e encontros foram mantidos 
presencial-
mente e aqui 
fica o registro 
do esforço da 
patronagem 
do Querência 
em manter, 
mesmo que 
com ativida-
des reduzidas, 
literalmente 
acessa a Cha-
ma Crioula.

Em tempo, 
quero dar um 
pulo no gal-
pão do Parque 
do Saiqui para 
ver as melho-
rias feitas por 
lá.

Nas fotos, 
ficou tudo 
muito bonito.

Aí que me 
refiro!
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CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Decoração do 35º Natal Luz de
Gramado segue em ritmo acelerado

Nesta quarta-feira (09), 
o Presidente da Gramadotur, 
Rafael Carniel de Almeida, rece-
beu a imprensa de Gramado e 
Canela para conhecer a monta-
gem e preparação da decoração 
do Natal Luz, que chega a sua 
35ª edição e acontece de 22 de 
outubro de 2020 a 30 de janeiro 
de 2021. Esteve acompanhando 
a visita ao Pavilhão a diretora de 
decoração, Cláudia Casagrande, 
e Alessandra e Maicon Gasperin 
da empresa vencedora da licita-
ção para a montagem. Segundo 
o Presidente da Gramadotur, 
Rafael Carniel, "o projeto ceno-
gráfico do 35º Natal Luz, divul-
gado meses atrás, foi concebido 
especialmente para esta edição 
comemorativa, é aconchegan-
te, lúdico, alegre. Tem a cara de 
Gramado. Queremos comparti-

lhar com a nossa comunidade a 
alegria de vermos as peças deste 
projeto tomando forma. A cidade 
de Gramado estará muito bem 
decorada: essa é a expectativa 
de 78,5% do público a respeito 
desta edição. É o ponto que mais 
se destaca em nossas pesquisas. 
O projeto foi concebido e será 
executado por mãos experientes, 
já conhecidas pela comunidade e 
isso confere maior tranquilidade", 
disse ele. Rafael destacou ainda 
que as atrações artísticas e cultu-
rais estarão presentes em nossos 
formatos: "a essência de Gramado 
fará parte do Natal Luz e mais 
detalhes serão divulgados em 
breve", salientou o dirigente.

Os protocolos no Pavilhão 
estão sendo rígidos, com equi-
pes reduzidas, respeitando o 
máximo autorizado para os tra-

balhos, além de medição diária 
da temperatura, álcool gel e 
máscaras obrigatórias. Segundo 
Alessandra Gasperin da empre-
sa que prepara a decoração, 
"no Pavilhão estamos com 35 
pessoas trabalhando, o máximo 
permitido, enquanto que no ano 
passado tínhamos mais de 60", 
explica. A diretora de decoração, 
Cláudia Casagrande, destacou 
que o projeto está pronto desde 
o início do ano, mas em função 
da pandemia algumas situações 
tiveram que ser revistas. "Em 
função de cumprir todos os 
protocolos de distanciamento 
tivemos que fazer algumas al-
terações", disse Cláudia que é a 
Diretora de Decoração do Natal 
Luz de Gramado pelo terceiro 
ano consecutivo.

A decoração contará com 
mais de 2,5 milhões de lâmpa-
das de led nos principais pontos 

de Gramado, além de 6 quilôme-
tros de mangueiras luminosas 
e uma quantidade enorme de 
refletores, spots, estrobos e pro-
jetores que serão instalados pela 
empresa. "Tudo estará nas ruas 
até o dia 22 de outubro, data 
que inicia o Natal Luz", garante 
Alessandra Gasperin da Gasperin 
Comércio de Materiais Elétricos 
e Instalações Elétricas. Finalizan-
do, o presidente Rafael Carniel 
disse que "em 2019, recebemos 
mais de 9 milhões de visitantes. 
Nossa magnitude no cenário tu-
rístico e o vínculo de respeito que 
estabelecemos com as pessoas 
ao longo do tempo nos exige uma 
postura madura, responsável. Em 
Gramado, inovação é regra, não 
exceção. Mas isto deve ser feito 
com atenção à legislação e à 
saúde pública. Temos trabalhado 
incansavelmente. Vamos fazer um 
grande Natal Luz", concluiu.

FO
TO

S: C
LEITO

N
 Th

IELE

https://portaldafolha.com.br/
Parisotto%20%3E%20https://pt-br.facebook.com/pages/category/Hardware-Store/Madeireira-Parisotto-135694350315038/


 

TRADICIONALISMO • Quinta-feira, 10 de setembro de 2020 •06

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

CTG Querência terá Festejos Farroupilhas e desfile
O CTG Querência de 

Canela está se adaptan-
do à pandemia do novo 
coronavírus para manter 
acessa não apenas a Cha-
ma Crioula, mas também 
à chama do tradicionalis-
mo e do amor pela enti-
dade.

Neste ano, a Ronda 
Crioula, que iniciou no úl-
timo dia 7, com a retirada 
de uma centelha do Fogo 
da Pátria, que se transfor-
mou na Chama Crioula, 
e que tem como guardiã 
dona Santina Silva de 
Oliveira, acompanhada do 
seu filho Toninho Oliveira.

Dona Santa como é 
conhecida, está em casa 

respeitando o isolamento 
devido sua idade de 87 
anos, mas está acompa-
nhando tudo o que se 
passa e promete quelogo 
estará junto de todos 
abraçando a cada um dos 
seus amigos, conforme 
divulgou o Querência.

Além disso, a entida-
de se mandou de mala 
e cuia para o Parque de 
Rodeios do Saiqui, após a 
venda da sede social, no 
Centro. Uma série de me-
lhorias foram realizadas 
no galpão do Saiqui, que 
é a nova e definitiva mo-
rada do CTG Querência.

Confira a
programação:

Dona Santina e seu filho Toninho
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Até 12 de setembro

19h às 22h30min - jantares das 
Rondas Farroupilhas

Dia 13
19h às 22h30min - abertura 

oficial da Semana Farroupilha, jantar 
com música ao vivo com amaranto e 
seu conjunto

Dia 18
19h às 22h30min -  noite cultural 

com apresentações de talentos do 

município, na música e declamação.
Dia 19
19h às 22h30min - Jantar com 

música ao vivo com Volnei Gomes e 
grupo Cantando o Rio Grande

Dia 20
9h30min - Missa crioula (drive in) 

na cripta do santuário de Caravaggio
14h - Desfile Farroupilha a ca-

valo, do CTG Querência em direção 
ao parque do Saiqui e extinção da 
Chama Crioula

Agora, o Parque do Saiqui abriga todas as atividades do Querência

Sede do parque do Saiqui foi reformada

https://portaldafolha.com.br/
https://www.facebook.com/allorasorvetes/
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CLIQUE AQUI • FALE COM O ANUNCIANTE!

Priscilla Machado Toledo 
Fonoaudióloga • Especialista em Audiologia 

CLIQUE AQUI E SIGA A PRISCILLA NO INSTAGRAM!

A ARTE DE PODER OUVIR  

Certamente você já 
ouviu a frase “Falar 
é uma necessida-

de, escutar é uma arte” ... do 
pensador Johann Goethe.  
Refletindo sobre isso, pensa-
mos sobre a grande impor-
tância da comunicação nas 
relações humanas, e para 
que ela aconteça duas vias 
devem fluir perfeitamente: a 
da fala e da audição.

Nossa audição já está 
desenvolvida antes mes-
mo do nosso nascimento, 
por volta do quinto mês de 
gestação, nos acompanhará 
e será fundamental por toda 
a vida, nos auxiliando nas 
mais diversas percepções de 
mundo.

O sistema auditivo e sua 
anatomia fazem parte de 
uma engrenagem perfeita, 
complexa, porém bastante 
delicada. Desta forma com 

o passar dos anos vários fa-
tores podem interferir neste 
funcionamento causando 
assim uma perda de audição.

As perdas auditivas 
ocorrem por doenças na 
orelha média, exposição à 
ruído ou medicações, po-
dem ser idiopáticas (sem 
causa conhecida) e também 
devido ao envelhecimento 
das células auditivas que se 
inicia por volta dos 55 anos. 
Chamamos de presbiacusia 
a perda auditiva ocasionada 
pela idade.

Neste tipo de perda 
ocorre a diminuição da per-
cepção de sons mais agudos 
e conseqüentemente difi-
culdades de compreensão 
da fala, principalmente em 
ambientes ruidosos, além 
disso, o zumbido também 
pode atrapalhar nesta com-
preensão.

De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), 466 milhões de 
pessoas no mundo todo tem 
algum tipo de perda auditiva 
incapacitante. Destes (432 
milhões de adultos e 34 
milhões de crianças). Além 
disso, uma pessoa pode 
levar até 10 anos entre o iní-
cio dos sintomas e a procura 
pelo tratamento adequado. 

A privação auditiva 
impacta negativamente 
nos mais variados aspec-
tos emocionais e sociais. O 
déficit auditivo pode desen-
cadear ou agravar casos de 
depressão, uma vez que é 
agente inibidor das relações 
sociais, criando um isola-
mento entre o idoso e seus 
familiares além do círculo de 
amizades devido às dificul-
dades encontradas para o 
entendimento da fala.

À medida que aumenta 
a expectativa de vida, mais 
recursos e inovações tecno-
lógicas acompanham este 
crescimento com objetivo 
de promover um envelheci-
mento saudável, confortável 
e principalmente com quali-
dade de vida para a popula-
ção idosa. No caso da perda 
de audição, é fundamental 
que já no início dos sinto-
mas, seja solicitada ajuda de 
um profissional adequado, 
no caso o otorrinolaringolo-
gista e o fonoaudiólogo.

O mundo pode estar se 
modernizando em muitos 
aspectos, mas é fato que ou-
vir bem e qualidade de vida 
jamais sairão de moda.

https://portaldafolha.com.br/
https://umzap.com/FONOPRISCILLAJORNAL
https://portaldafolha.com.br/2020/09/03/sonho-de-natal-propoe-atividades-ao-ar-livre-e-com-distanciamento/
https://www.instagram.com/priscillatoledo.fono/


Mateus Ferreira realizando as
tarefas da escolinha Sylvio Hoffmann
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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!

2 aninhos dessa menina
maravilha, Ana Laryssa

Quézia completou seu 1 aninho! Parabéns

Anna Clara Seger Militão concentrada 
nas suas atividades em casa. Muita fofura no ensaio do

Júnior de 7 meses né gente!
Ensaio externo dos manos
Luan Guilherme e Luís Otávio
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105 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

O mês de setembro iniciou com
muito amor para Bruna Augusten
e Humberto Hoffmann, que
recentemente selaram o amor.

A apresentadora Juliana Salimeni foi 
recebida recentemente em um jantar 
no George III por Nathalia Martins.

Renata Hanel foi conferir de perto
as novidades da Segunda Gracia,
o mais novo Outlet e Brechó de
marcas famosas da região!

O empresário Paulo Lino e a
Relações Públicas Fabiana Costa

estão à frente do American Barbecue 
que acontecerá no dia 20 no rancho 

Lone Star. As vagas são limitadas
em  função da pandemia.

Magda Correa e Patrícia Pereira
apresentam um risoto de lombo,

linguiça e abacaxi, com todo o sabor
do Galangal Restaurante, para o

Sabores de Canela!

FOtO: CRIStIANO CARNIeL

FOtO: SAMANtA VASqueSFOtO: FeRNANdA ROCHA

O médico Oftalmologista Rodrigo
Pazetto está à frente da Gramado

Clínica de Olhos, referência na região.

FOtO: PAuLA VINHAS FOtO: ReNAtA CuNHA

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

Um feliz aniversário para Cleuza Santos que
no dia 07 comemorou mais uma primavera.

Ensaio de 1 aninho do Bento Joaquim junto 
dos papais Gilnei, Gisele e mana Ana Luiza

Felicidades a esse queridão, Victor
Casola pela passagem do seu aniversário
dia 08 e pelo dia do Médico Veterinário.

Todo o charme e elegância da
Fernanda Kiekow que se jogou em

um super ensaio sensua!

Os super manos Francisco e Otávio

Desejo mais e mais alegrias a essa
pessoa iluminada e de luz própria.
Mara Kerschner, felicidades e tudo
de bom na tua vida gata!

Parabéns
para mamãe 
gatíssima
Vanessa Kiekow 
por mais um ano 
de vida e um 
novo ciclo
repleto de
positividade!
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CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

FAÇA A EXPERIÊNCIA DE ESTUDAR ON-LINE 

Durante esta época em que se exige o cumprimento de 
protocolos de distanciamento, a Universidade oferece 
cursos on-line síncronos (ao vivo com o professor) e assín-
cronos. Confira:

A Prescrição Intercorrente na Execução Trabalhista
11 e 12 de setembro
Sexta-feira, das 19h às 22h, e sábado, das 9h às 12h

Aumente sua Renda: Donuts Americanos 
12 de setembro
Sábado, das 9h às 12h

Atendimento de Excelência 
14 a 16 de setembro
Segunda a quarta-feira, das 19h às 22h

Na Era da Hospitalidade - O Atendimento
Como Diferencial Competitivo de Sucesso 
14 a 17 de setembro
Segunda a quinta-feira, das 19h às 21h

Gestão de Crise de Imagem nas Organizações Turísticas 
21 a 25 de setembro
Segunda a quinta-feira, das 18h às 22h, e sexta-feira, das 
19h às 21h

Cozinha Árabe
24 de setembro
Quinta-feira, das 19h às 22h

Líder Operacional - Influenciando e Inspirando as Equipes 
28, 29, 30 de setembro e 1º de outubro
Segunda a quinta-feira, das 19h às 21h

ASSÍNCRONOS

Como Aplicar a Gestão Ambiental nas Organizações 
1º a 30 de setembro

Estratégias de Gestão Motivacional 
14 de setembro a 4 de outubro

CURSO DE EXTENSÃO ON-LINE
Inventário Extrajudicial
29 e 30 de setembro/1º e 2 de outubro
Ministrante: Samuel Menezes Oliveira

Romaria Motorizada
e Missas drive-in
movimentaram o

Santuário de
Caravaggio em Canela
O entorno da Catedral de Pedras, contou

com com milhares de veículos estacionados
esperando a saída da Romaria de Caravaggio,

na manhã no sábado.

Neste ano em que o evento 
comemora sua 60ª edição, em 
função da pandemia do corona 
vírus, não foi possível realizar 
as atividades que estavam 
programadas para o mês de 
maio, então os organizadores 
optaram por realizar um fim de 
semana festivo no Santuários 
nestes dias 5 e 6.

A Romaria Motorizada saiu 
da Igreja Matriz, às 9h30 de 
sábado, com milhares de veí-
culos seguindo o caminhão 
dirigido por Alex Razera, 32 
anos, produtor de grama, que 
espera há 10 pela honra de 
levar a imagem na Romaria. Ele 
comenta: “somos devotos de 
Nossa Senhora de Caravaggio, 
temos promessas feitas e alcan-
çadas, além de ser muito gratifi-
cante poder levar a sua imagem, 
é uma forma de agradecimento. 
Falando de um modo mais geral, 
podemos dizer que é uma rea-
lização de qualquer motorista 
levar a imagem na Romaria”.

Por volta das 10h30 os pri-

meiros automóveis do cortejo 
chegaram ao Santuário, mas até 
as 14h30, alguns ainda passa-
ram pelo mesmo em busca da 
bênção proferida em cada veí-
culo que participou da Romaria. 
A estimativa é que aproxima-
damente 7 mil participaram do 
evento, segundo estimativa da 
Polícia Rodoviária. Um rosário 
com 8m de comprimento, com 
bolas de isopor e cano de aço 
surpreenderam os que che-
garam ao Santuário. As bolas 
foram doadas por uma devota 
que prefere manter o anonima-
to, sendo que o projeto e a exe-
cução foi da comissão festeira, 
coordenada pelo presidente 
do Conselho Administrativo do 
Santuário Lauro Drechsler.

Além da Romaria Missas, no 
sábado à tarde, domingo pela 
manhã e à tarde, no sistema 
drive-in, fizeram parte da pro-
gramação.

Todos os domingos, às 
9h30, tem Missa drive-in no 
Santuário.

FoTo: DIvULgAção

https://portaldafolha.com.br/
https://www.ucs.br/site
https://www.instagram.com/fashioncultureserragaucha/
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Republicanos define a nominata de candidatos a vereador
O Republicanos de Canela 

realizou a sua convenção munici-
pal na tarde do último sábado (5), 
definindo a nominata de candi-
datos ao cargo de vereador que 
vai representar o partido.

Além disso, a sigla, lidera-
da pelo atual vereador Marcelo 
Drehmer e pela suplente de 
vereadora Emília Fulcher, ambos 
ex-MDB, já abriu apoio à candi-
datura de Constantino Orsolin à 
reeleição.

Confira quem serão os no-
mes do Republicanos que tenta-
ram buscar uma cadeira na Câ-

mara de Vereadores de Canela:
Bruna Damasceno Santos; 

Carlos Roberto de Oliveira; Cleci 
de Oliveira; Cleusa Salete Ma-
cedo do Nascimento; Cristiano 
Francisco Nunes; Deividi de Lima 
Basei;  Eduardo Miguel Souza 
da Silva; Emilia Gudes Fulcher;  
Gilberto Candido da Silva; Gil-
mar da Silva Rodrigues; Gilmar 
Werner Arruda; José Régis de 
Oliveira; Leandra Maria Bertoglio; 
Lisiane dos Santos; Marcelo de 
Brito Drehmer; Marco Antonio 
de Oliveira; Paulo Cesar Silva do 
Nascimento.

FO
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Abriu o jogo: Constantino crava
Gilberto Cezar como candidato a vice

A política entra na sua 
reta final para as Eleições 
2020, que definirão os 
prefeitos, vices e vereado-
res para os próximos quatro 
anos.

Partidos menores já vem 
realizando suas convenções 
e os que devem liderar o 
pleito, pelo menos em Cane-
la, deixam para os próximos 
dias as principais definições.

Independente disto, o 
MDB de Canela já tem seu 
caminho traçado. Nesta 
terça, (8), o partido realizou 
uma transmissão ao vivo, 
pela sua página do Face-
book, com o presidente da 
sigla, Vilmar Santos, o pre-
feito Constantino e o vice 
Gilberto Cezar (PSDB).

O simples fato desta 

composição de live já indica 
como será a chapa majori-
tária, mas Orsolin foi mais 
longe, dizendo que seus 
partidos devem ratificar a 
dobradinha nas convenções,

“Não existe eleição ga-
nha, com eleição não se brin-
ca”, disse o prefeito. “Juntos 
somos mais fortes”.

Já o presidente do par-
tido, Vilmar, disse que ainda 
acredita na possibilidade de 
“uma candidatura única” ao 
entorno de Constantino.

Até o momento, PtB, PSL 
e Republicanos já confirma-
ram apoio à candidatura de 
Orsolin.

A convenção do PSDB 
acontece neste sábado (12), 
pela manhã. À tarde aconte-
ce a convenção do MDB.

FO
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https://portaldafolha.com.br/
https://pt-br.facebook.com/stopassolaodontologia/
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Folha inaugura novo equipamento para
cobertura das eleições municipais

Programas especiais iniciam junto com as Eleições 2020
O Portal da Folha 

conta com uma nova 
ferramenta para auxiliar 
na cobertura das eleições 
municipais, garantindo 
mais qualidade na in-
formação e espaço para 
a pluralidade do pen-
samento. Trata-se dos 
novos equipamentos de 
transmissão ao vivo, que 
entrarão em funciona-
mento junto com o início 
das Eleições 2020.

A partir dos próximos 
dias, a equipe de pro-
fissionais da Folha dará 
início a uma série de 
entrevistas com todos os 
pré-candidatos às prefei-
turas dos municípios na 
sua área de abrangência 
do Portal.

Para garantir a qua-
lidade dos programas, 
que poderão ser ao vivo 
ou gravados, a editora 

Folha investiu em no-
vos equipamentos para 
potencializar a qualidade 
de captação, transmissão 
e de imagem, que ficará 
disponível, após as trans-
missões, na página do 
Facebook, no canal do 
YouTube e no Portal da 
Folha, na seção Eleições 
2020.

Essa primeira rodada 
de entrevistas será pau-
tada pelos candidatos 
falando sobre sua his-
tória e o que levou a se 
candidatar. Em outubro, 
uma segunda série de 
entrevistas também será 
feita, abordando plano de 
governo.

Já em novembro, 
os tradicionais debates 
poderão acontecer, caso 
exista adesão dos can-
didatos. Será mais uma 
oportunidade de voz para 

todos os candidatos de 
todos os partidos que 
queiram utilizar do espa-
ço.

A Folha é pioneira 
em jornalismo digital na 
região. Nas eleições de 

2016, já havia realizado 
uma série de programas 
ao vivo e debates entre 
candidatos a vereador e a 
vice-prefeito.

Durante o ano de 
2020, o Portal se aper-

feiçoou em transmissões 
ao vivo, com softwares 
e equipamentos de alta 
qualidade, garantindo a 
transmissão sem cortes 
em HD, inclusive de even-
tos musicais on-line.
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PDT de Canela define nominata e coligações na quarta-feira
Orgulhoso de possuir a 

maior bancada no legislativo, 
o PDT de Canela realizará sua 
convenção municipal na pró-
xima quarta-feira (16), às 19h, 
na câmara de Vereadores. Na 
oportunidade também serão 
definidas possíveis coligações 
com outros partidos para for-

mar uma frente de oposição ao 
atual governo canelense.

Nesta semana, o presi-
dente do PDT de canela, Gino 
Bazzan esteve reunido com o 
presidente do PDT Estadual, 
ciro simoni, para tratar sobre 
o planejamento do partido em 
nível municipal e estadual. No 

encontro também destacou-se 
o crescimento do PDT canelen-
se nos últimos anos, fato que 
elevou a credibilidade da sigla 
municipal junto ao Estado. 

segundo Gino, “hoje, o PDT 
de canela é o único partido 
do município com dois pré-
candidatos a prefeito: Tolão, 

ex-secretário de Educação; e o 
ex-prefeito por três mandatos, 
José Vellinho Pinto”. A escolha 
da majoritária e dos 17 nomes 
de candidatos a vereador sairá 
da convenção.

A frente de oposição pro-
posta pelo PDT alinhava uma 
articulação com PL, PT e PcdoB.

https://portaldafolha.com.br/
https://linktr.ee/5tintas


POLÍTICA • Quinta-feira, 10 de setembro de 2020 • www.portaldafolha.com.br14
PP de Canela realiza sua 
convenção nesta sexta

Como faz tradicionalmente, o Partido 
Progressista de Canela realiza sua conven-
ção neste dia 11 (número que representa 
a sigla no sistema eleitoral), sexta, às 19h.

Além de definir sua nominata de can-
didatos a vereador, o PP deve decidir qual 
o seu caminho para os próximos anos. De 
imediato, são três: apoiar a candidatura de 
Constantino Orsolin, apoiar a candidatura 
do PDT, ainda não definida se Vellinho ou 
Tolão, ou ficar neutro na eleição majoritá-
ria e apenas buscar as cadeiras na Câma-
ra.

O desafio dos progressistas é rearti-
cular e mobilizar o partido, que sofreu um 
desmanche após a derrota nas urnas em 
2016, baixando seu número de represen-
tantes no Legislativo de três para dois e 
ficando sem vereadores no início deste 
ano, quando uma de suas principais lide-
ranças, Carmen Seibt de Moraes, migrou 
para o PSDB. Jonas Bohn Bernardo, outro 
vereador eleito pelo PP acabou indo para 
o PDT.

Claro que a nominata progressista 
trará nomes já conhecidos do eleitorado 
canelense, mas a tendência é que seja 
dominada por pessoas que nunca haviam 
colocado seu nome em uma disputa elei-
toral.

Agenda das convenções dos
principais partidos de Canela
PP – 11/09
Das 19h às 21h, na Câmara
de Vereadores

PSDB – 12/09
Das 10h às 12h, na Câmara
de Vereadores

MDB – 12/09
Das 13h30min às 17h, na 
sede do partido, o Amarelão, 
na Praça Luiz Wender

PDT – 16/09
Às 19h, na Câmara de
Vereadores

https://portaldafolha.com.br/
https://pag.ae/7WfjXdKjn
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Caro leitor, tenho me deparado com muitos clientes que sofrem 
com a desorganização. Muitos tem dificuldade de planejar como 
irão gastar seus recursos financeiros e principalmente o seu tempo, 
a consequência normalmente é a desordem e a bagunça generaliza-
da.

Você quer saber seu nível de organização? Olhe para sua gave-
ta de meias no guarda roupa.  As pessoas que são organizadas têm 
mais facilidade de focarem nas tarefas que precisam executar e 
obtém melhores resultados.

Se quiser dar o primeiro passo para organização financeira faça 
primeiro a organização do seu espaço físico, é um ótimo exercício 
para iniciar a criar um hábito saudável em sua vida. Não se tem efi-
ciência no meio da desordem, os boletos se perdem, paga-se juros 
por atraso, tudo se torna prioridade porque precisa ser feito agora.

Sabe aquelas contas que você recebe mensalmente? Luz, água, 
IPTU, telefone, internet, fatura do cartão, seguro, prestação do carro, 
dentre outras, relacione as datas do pagamento, pague-as em dia e 
após pagas o lugar delas são dentro de uma pasta e não atiradas na 
gaveta, no porta luvas do carro, e por aí vai. Não ri que eu sei que 
você faz isso!

Não foi uma nem duas vezes que eu precisei buscar algum 
documento e sabia exatamente onde procurar. Organização nos traz 
uma sensação boa, não gera estresse e preocupações desnecessá-
rias, principalmente na hora de levar para o seu contador os docu-
mentos para declaração de imposto de renda.

Na empresa funciona da mesma forma, é necessário ter proces-
sos, organização do espaço físico. Você já ouviu falar do programa 
5S? Todas as crianças deveriam aprender isso desde de cedo. O mé-
todo 5S me ensinou a ser uma adulta organizada hoje, o que tam-
bém me permite ter propriedade em ensinar meus clientes como 
ser eficientes com seus recursos principalmente os financeiros.

Se esse ano não for para COLHER, aproveite para PLANTAR. Co-
mece cultivando o bom hábito da ORGANIZAÇÃO!

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Juliana Alano 
Educadora Financeira

CLIQUE AQUI E SIGA A JULIANA NO INSTAGRAM!

SE NÃO SABE POR ONDE COMEÇAR,
INICIE PELA ORGANIZAÇÃO

CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE DA JULIANA!

Rede Dia de Supermercados
deixa o RS e fechará 70 lojas

A rede internacional Dia 
deixará o Rio Grande do Sul. 
Todos os supermercados da 
empresa no Estado serão fecha-
dos. A informação foi repassa-
da por funcionários à coluna 
e confirmada pelo presidente 
do Sindicato dos Empregados 
do Comércio de Porto Alegre 
(Sindec), Nilton Neco. Uma leva 
de lojas já foi fechada e outras 
terão as atividades encerradas 
ainda em setembro.

No total, 70 lojas que terão 
as atividades encerradas e 753 
funcionários que estão sendo 

demitidos.
As informações são do 

jornalista Daniel Giussani, do 
portal GZH.

O Dia possui loja em São 
Francisco de Paula, esta da 
rede, e Canela e Gramado, lojas 
franqueadas. Segundo o Sin-
dicomerciários da Região das 
Hortênsias, s três lojas repre-
sentam ao menos 60 empregos 
diretos.

A rede também tem merca-
dos em outras cidades vizinhas, 
como Três Coroas, Igrejinha e 
Taquara.

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
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Vai começar a Semana Farroupilha de Canela
Evento terá programação diferente, em formato virtual, em razão da pandemia

O culto às tradições 
é uma marca de Canela 
e a cultura gaúcha vai 
ser enaltecida a partir 
do próximo domingo, 
13, quando começam 
as comemorações da 
Semana Farroupilha. Em 
prevenção a pandemia, 
os festejos ocorrerão de 
forma virtual. Toda a pro-
gramação será on-line e 
transmitida por meio das 
mídias sociais @cane-
lapaixaonatural no You 
Tube, no Instagram e no 
Facebook.

Com o tema “Gaúchos 
sem Fronteiras”, sugerido 
pelo Movimento Tradicio-
nalista Gaúcho (MTG), o 
evento oportunizará ao 
público apresentações 
artísticas, shows musicais, 
palestras, arte, oficinas de 
artesanato e de culinária. 
Para o público infantil, 
também estão previstas 
atividades on-line, como 
brincadeiras sobre o 
folclore do Rio Grande 
do Sul e de brinquedos 
rústicos. “A programação 
é resultado daquilo para o 
qual tivemos que nos ade-
quar. Para evitar qualquer 
receio de alterar algo ou 
cancelar devido a alguma 
mudança nos protocolos, 
optamos por essa progra-
mação on-line que man-
tém o foco no conteúdo 
cultural, que é algo forte 

na Semana Farroupilha 
de Canela”, comenta o 
curador e coordenador 
do evento, Márcio Cavalli. 
“Isso graças ao apoio das 
entidades participantes, 
que toparam o desafio e 
realizaram ótimos traba-
lhos que virão ao público 
pela internet" acrescenta 
Cavalli.

MÚSICA E ARTE
As atrações artísticas 

e musicais estarão vincu-
ladas a Temporada de In-
verno On-line e ocorrerão 
na terça, 15, quarta, 16, 
quinta, 17, e sexta-feira, 
18. “A falta de eventos 
presenciais é algo inédito, 
mas as entidades entende-
ram que o momento não é 
para desanimar. Devemos 
remotivar porque um dia 
tudo vai passar. A questão 
é aproveitar as opções que 
podem ser colocadas em 
virtude dos protocolos. No 
nosso caso, absorver mui-
to sobre a nossa cultura" 
observa Cavalli.

Um dos destaques en-
tre as atrações da Semana 
Farroupilha será a live 
que ocorrerá na segunda-
feira, 14, do pesquisador 
Sandro Arruda, o Nikito, 
intitulada “Recolhimen-
to das Pesquisas e Re-
constituição das Danças 
Tradicionais Folclóricas 
Gauchescas”. 

FO
TO

: RAFAEl C
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Nikito tem notorie-
dade no meio tradicio-
nalista por transmitir 
as pesquisas e danças 
folclóricas resgatadas 
por Paixão Côrtes. A 
Semana Farroupilha de 
Canela envolverá o CTG 
Querência, Grupo Fol-
clórico Os Tapejaras e os 
DTGs Chaleira Preta, do 
CIEP Neusa Mari Pacheco 
e Amigos Estancieiros. O 
evento encerra no do-
mingo, 20.

FO
TO
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Julia Trein com 
o DTG Amigos 

Estancieiros.

https://portaldafolha.com.br/
https://pt-br.facebook.com/18anosciadoalarme/
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONVENÇÃO ELEITORAL MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL 
DEMOCRACIA BRASILEIRA DA CIDADE DE CANELA - RS. 

 
 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA –            
PSDB DO MUNICÍPIO DE CANELA, RS, nos termos do art. 8º e demais disposições da Lei 9.504/97 e                  
de acordo com os arts. 32, 95 e demais disposições do estatuto partidário, convoca os membros                
do Diretório Municipal, Vereadores, Deputados Estaduais e Federais e Senadores com domicílio            
eleitoral no município; membros do Diretório Estadual com domicílio eleitoral no município e,             
delegados do Município à Convenção Estadual, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que será            
realizada no dia 12 de setembro de 2020, de 10h às 12h, na Câmara de Vereadores de Canela,                  
localizada na Rua Dona Carlinda, 485, bairro Centro, na cidade de Canela, RS, observada a seguinte 
 

Ordem do Dia 
 

1. Deliberação sobre propostas de coligação para eleição majoritária; 
2. Escolha dos candidatos aos cargos de: Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador para as             

eleições do dia 15 de novembro de 2020; 
3. Sorteio dos números com que concorrerão os candidatos. 
4. Delegação de poderes à Comissão Executiva Municipal para celebrar coligações           

com outros partidos (eleição majoritária), bem como para homologar, substituir,          
acrescentar ou suprimir nomes à chapa de candidatos às eleições proporcionais; 

5. Designação de um representante, que terá atribuições equivalentes às de           
presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da            
eventual coligação no que se refere ao processo eleitoral, bem como a            
designação de delegados, na forma do art. 5° da Resolução n°. 23.609/TSE; 

 
 
O credenciamento dos Convencionais Titulares e Suplentes será iniciado às 10h do dia             

12/09/2020. 
 

 
Cidade, 08 de setembro de 2020. 

 
 

 
Gilberto da Conceição Cezar 

Presidente do Diretório Municipal do PSDB de Canela/RS. 
 
 
 

 

Ofício SMGPG/DLC n.º 209/2020

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
informa a publicação dos seguintes editais:
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 34/2020 – Registro de preços para aquisição de Lumi-
nárias de LED de 100W e 180W, à serem adquiridos de forma fracionada pelo período 
de um ano.
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 35/2020 – Registro de preços para aquisição de Kit 
Casas, à serem adquiridas de forma fracionada pelo período de um ano.
EDITAL LEILÃO 02/2020 – Alienação de bens imóveis do Município de Canela, no estado 
de conservação que se encontram.
Os editais completos estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações pode-
rão 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, 10 de setembro de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Domingo (13)
Início da Semana Farroupilha. 

Material audiovisual com o Hino 
Rio-Grandense, às 15h.

Retratos do gaúcho além-
fronteira, com Márcio Cavalli. 
Link liberado às 20h.

Segunda-feira (14)
Resgatando a História do 

CTG Querência de Canela, com 
Júlia Trein, Ana Caroline Ho-
fmann Lucena e Ana Laura de 
Oliveira.

Link liberado a partir das 
9h.

Oficina de brinquedos e 
brincadeiras tradicionais, com 
Kailanny de Araújo Gross, 
Vinícius Cavallin de Oliveira, 
Pedro de Oliveira Varela, Eduar-
do Pontes de Oliveira Macedo, 
Laura Foss Rodrigues Jardim 
e Gabriela Wasen Cardoso, do 
CTG Querência de Canela.

Live “Recolhimento das 
Pesquisas e Reconstituição das 
Danças Tradicionais e Folclóri-
cas Gauchescas”, com Sandro 
Arruda (Nikito), às 20h.

Terça-feira (15)
Artesanato gaúcho – parte 

1: das linhas aos adornos, com 
Simone Becker e Bárbara Vacca-
ri, do grupo Os Tapejaras. Link 
liberado a partir das 9h.

Relíquias do tempo antigo, 
com Fabiano Hanel dos Santos, 
Fábio Hanel dos Santos e Ales-
sandro Oliveira. Artesanato gaú-
cho – parte 2: artesanato com 
osso, com Edilson Gonçalves, do 
grupo Os Tapejaras. Link libera-
do a partir das 15h.

Quarta-feira (16)
A história da guasquearia, 

com Luiz Fernando Kerschner, 
Júlio Trein e Gabriel Almeida, do 
CTG Querência de Canela. Link 
liberado a partir das 9h

O Gaúcho, com Renata da 
Silva – 1ª prenda estadual 
2017/2018, pelo CTG Querência 
de Canela. Link liberado a partir 
das 15h.

Quinta-feira (17)
Live O Lenço Farroupilha e 

sua história, com o professor 

PROGRAMAÇÃO
Fabiano dos Santos, do grupo Os 
Tapejaras, às 18h30.

Sexta-feira (18)
Erva-mate na culinária, com 

Júlia Trein, O Chimarrão, com 
Júlio Trein, do DTG Amigos Estan-
cieiros. Link liberado a partir das 
10h.

Sábado (19)
Declamação, com Júlio Bar-

celos. Nós de lenço, com William 
de Moraes da Silva. DTG Chaleira 
Preta (Escola Neusa Mari Pache-
co). Link liberado às 15h.

Domingo - Dia do Gaúcho 
(20)

Oficina de boia campeira, 
com Fábio Hanel dos Santos e 
Mauricio Moraes da Silva. DTG 
Chaleira Preta (Escola Neusa Mari 
Pacheco). Link liberado às 10h.

Encerramento da Semana 
Farroupilha, com audiovisual 
com o Hino Rio-Grandense. Link 
liberado a partir das 20h.

 
PROGRAMAÇÃO PARALELA
Terça-feira (15)
Terça Retrô – Show gaúcho 

da Churrascaria Garfo e Bomba-
cha, às 20h

Quarta-feira (16)
Quarta Gastronômica, com 

Canellé Bistrot, às 20h

Quinta-feira (17)
Live-tertúlia com Kerolin 

Acordeonista e Seu Pai, às 20h

Sexta-feira (18)
Live-tertúlia com Pontezuela, 

Lauri Duarte e Eder Castro, às 
20h

Gravações da oficina de Boia Campeira, que 
será ministrada pelo DTG Chaleira Preta.

https://portaldafolha.com.br/
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•  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 
mais taxas.

• Casa Residencial, n°01, com 02 dormitórios, sala e
cozinha conjugadas, área de serviço, box descoberto para 
carro. Localizada na Rua Paul Harrys, 825, Centro. Aluguel 
R$1.150,00 mais taxas.

• Apartamento, nº201 , 02 dormitório, sala e cozinha
conjugadas com lavanderia, banheiro social, box coberto
para carro. Localizado na Rua Londres, 138, Eugênio Ferreira. 
Aluguel R$950,00 mais taxas.

• Apartamento central, nº301, 
com 03 dormitórios, 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. 
Aluguel R$1.700,00 + taxas.

• Apartamento nº401, conta com 
02 dormitórios, sala estar e jantar 
com sacada, cozinha, lavanderia, 
banheiro social, box descoberto. 
Localizado na Rua João Carniel, 
nº360, Bairro Carniel, Gramado/
RS. R$1.900,00 mais taxas.

• Faleceu em 09/09/2020 Clédio Framento,
39 anos, casado, morador do bairro Santa Marta, 
deixa esposa e enteados. Foi sepultado no dia 
09/09/2020 no cemitério Ecumênico Parque
das Araucárias em Canela. Serviços fúnebres 
realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 08/09/2020 Avedurino Jeremias 
Alano, 84 anos, casado, morador do centro,
deixa esposa, filhos, netos e bisnetos. Foi sepul-
tado no dia 09/09/2020 no cemitério Ecumênico 
Parque das Araucárias em Canela. Serviços 
fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz.

OBITUÁRIO

• Faleceu em 05/09/2020 Paulo Bohn
(Parafuso), 72 anos, casado, morador do
bairro Santa Marta, deixa esposa, filhos e netos. 
Foi sepultado dia 06/09/2020 no cemitério
municipal de Canela. Serviços fúnebres
realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 03/09/2020 José Cláudio Silveira 
Gomes, 70 anos, casado, morador do Salto, dei-
xa esposa, filhos e netos. Foi sepultado no mes-
mo dia no cemitério do Salto. Serviços fúnebres 
realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 07/09/2020 Luciana Camila Bohn, 
33 anos, solteira, deixa filhos, irmãos, avós e 
sobrinhos, moradora do bairro Santa Marta. Foi 
sepultada no mesmo dia no cemitério municipal 
de Canela. Serviços fúnebres realizados pela 
Funerária Divina Paz.

Organize suas ideias, aria-
no. E vá devagar. Até por-
que seu regente, Marte, fica 
retrógrado essa semana e 
você precisará rever muitas 
coisas. Por outro lado, pro-
jetos que estão sendo ges-
tados podem ganhar força 
e movimento. Mas é preciso 
seguir com planejamento, 
cautela e organização. 

Um bom momento para 
repensar os tempos e ritmos, 
taurino. Especialmente 
porque você pode sentir 
que as coisas seguem mais 
lentamente e com alguns 
imprevistos e turbulências 
pela frente. Cuidado para 
que a ansiedade não sabote 
seus projetos.

Olhe para você, geminiano, 
e estabeleça prioridades 
para dar conta de tudo que 
precisa fazer. É hora de 
cuidar mais de si mesmo e 
isso inclui imagem e saúde. 
Os assuntos da casa e da 
família merecem cuidado e 
atenção especial. É impor-
tante que você se organize 
internamente também. 

As emoções tendem a se 
acalmar um nesse momen-
to. Olhe para dentro e para 
frente com mais otimismo e 
em busca das ferramentas e 
recursos que você tem dentro 
de si mesmo e com os quais 
pode contar para fazer com 
que sua vida seja melhor. 

Estar com amigos pode ser 
uma boa opção, leonino. 
Ainda que seja virtual-
mente, a vida social e as 
relações de amizade estão 
em destaque e podem ser 
boas saídas para tornar a 
vida mais leve. É importan-
te se organizar melhor e dar 
passos mais certeiros na 
direção do futuro. 

Você pode ter oportunida-
des extra de sucesso e vale 
a pena estar atento para 
saber aproveitar tudo da 
melhor forma possível. E 
vale lembrar que é o início 
de um novo ano pessoal e 
que isso significa pensar em 
planos não só de curto, mas 
também de médio e longo 
prazo.

O céu do momento é desa-
fiador e impõe a necessida-
de de reflexões constantes 
antes de seguir em frente. 
Você pode sentir que as 
coisas estão mais demora-
das que o normal. Tente se 
manter firme e aproveite a 
fase para buscar mais auto-
conhecimento.

Um ótimo momento para 
fazer mudanças na vida. 
Mas é importante pensar e 
repensar tudo muito bem 
antes de seguir em frente. 
E não é momento de contar 
demais com os outros, está 
tudo muito mais em suas 
mãos do que você imagina.

Você precisa repensar algu-
mas delas, mas aproveitar 
melhor a maior parte das 
pessoas que estão perto de 
você. É um bom momento 
para repensar também sua 
individualidade, sua autono-
mia e a forma como vem vi-
vendo sua vida. É importante 
pegar leve consigo mesmo.

Sua vida familiar e a rotina 
doméstica merecem refle-
xão. Você pode se estressar 
com essas questões, mas se 
organizando e reservando 
tempo para você, fica mais 
fácil seguir em frente. Você 
pode se sentir mais produ-
tivo e eficiente e pode ter 
bons resultados daquilo 
que você tem feito.

Divirta-se, aquariano, e lem-
bre-se que você é uma pes-
soa criativa e cheio de boas 
ideias. Confie nisso. É um 
bom momento para estudar, 
produzir intelectualmente e 
pensar no futuro. Aprender 
coisas novas, pensar nas 
infinitas possibilidades que 
a vida tem.

Um ótimo momento para 
cuidar melhor das suas 
relações e valorizar cada 
coisa que importa em sua 
vida. Reveja seus valores e, 
a partir daí, cuide melhor da 
sua agenda, do seu tempo, 
da sua rotina e do dinheiro. 
É um bom momento para 
cuidar da casa também.

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)

ALUGA-SE APARTAMENTO NO CENTRO.
Dormitório casal, sala/cozinha/banheiro,
sacadão. Valor R$ 1.000,00 + água + luz.

Caução de R$ 1.000,00. Direto com proprietário. 
Fone: 54 99979.7361 e 98144.6299.

https://portaldafolha.com.br/
https://serraelar.com.br/imoveis
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Florybal cria o “Florybal Club Chocolates”;
o clube de assinaturas é a grande novidade

O mercado digital acaba de receber 
uma grande novidade, o Florybal Club 
chocolates. Um sistema de assinaturas, 
onde quem se cadastra recebe men-
salmente um kit repleto de delicias no 
conforto de casa.

A novidade surgiu como uma forma 
da marca gaúcha se reinventar e prome-
te ser um grande sucesso.

Os chocolates que compõem os kits 
são selecionados por uma curadoria 
especializada e preparados pelos chefs 
chocolateiros da Florybal. Uma forma 
leve, descomplicada para renovar o 

estoque particular de chocolate, estar 
por dentro das principais novidades e 
ainda ter acesso a produtos e serviços 
exclusivos.

As caixas são vendidas em três 
versões: A Experiência Gourmet, para 
quem gosta de provar sabores diferen-
ciados.

A + CACAU, para quem prefere viver 
momentos intensos.

E a DIET, Para intolerantes e pessoas 
com dietas de restrição ao açúcar.

Confira as opções disponíveis em: 
www.lojaflorybal.com.br/club

Canelense assume a presidência distrital do Interact
Em eleição, realizada de maneira on

-line, no último dia 7, a canelense Sophia 
Louise Port (14 anos) foi eleita Repre-
sentante Distrital de Interact do Distrito 
4670 para o ano rotário 2021-22.

A representante foi eleita por Pre-
sidentes do Ano Rotário 2020-21, de 

todos os clubes do distrito.
Sophia está a dois anos no clube de 

serviço. O Interact é um braço do Rotary 
Club, que úne jovens de 12 a 18 anos 
para desenvolverem suas habilidades de 
liderança e descobrirem a força do lema 
“Dar de Si Antes de Pensar em Si”.

EXTRATO DO EDITAL Nº 30/2020, DA
SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO

DE ESTAGIÁRIOS Nº 01/2020

Conforme Edital nº 30/2020, as provas objetivas do ní-
vel superior ocorrerão de forma ONLINE na data de 
19/09/2020, durante o horário das 14:15 às 15:15, deven-
do ser acessadas por um computador (PC Desktop ou 
notebook). Maiores informações sobre a prova e crono-
grama podem ser obtidas no citado Edital e com o Agente 
de Integração CIEE-RS, localizado na Avenida das Hor-
tênsias, nº 2040, Sala 20A, Bairro Centro, Gramado – RS, 
telefone (54) 3286-6830.

Em 11/09/2020.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Gramado – Expogramado sediará 
evento solidário voltado para
realização de testes de Covid-19

No próximo sábado, 12 de 
setembro, das 9h às 18h, no Expo-
gramado (Av. Borges de Medeiros, 
4111, Centro) acontece o Drive Thru 
Solidário, promovido pelo Círculo 
Saúde em parceria com o Sindilojas 
Hortênsias, MK Business, Sinditur 
Serra Gaúcha e Empresa Saudável. 
A ação consiste em um dia volta-
do para realização de testes para 
Covid-19. O evento é solidário, pois 

abre a opção de o interessado doar 
alimentos e, em troca, realizar os 
testes com valores mais atrativos.

Associados do Círculo e do Sin-
dilojas Hortênsias tem descontos 
dos testes do tipo  imunocroma-
tográfico (rápido) / IgG – IgM e RT/
PCR.

Confira os valores completos 
no www.portaldafolha.com.br.

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


Oferta válida até 15/9/2020 para pessoa física, sujeita a análise de crédito, mediante contratação conjunta 
dos serviços anunciados, com permanência mínima de 12 meses, cadastro de fatura digital e pagamento 
via débito automático. Valor total do combo R$ 234,97 por mês. Saiba mais em www.claro.com.br. Banda 
líder em ultravelocidade – fonte: Anatel em janeiro/2020 (anatel.gov.br/dados).

CLARO.COM.BR 0800-720-1234 OU VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO

VOCÊ MERECE ULTRAVELOCIDADE
NA BANDA LARGA PARA ESTUDAR, 
TRABALHAR E CURTIR SUAS LIVES.

com
240 MEGA

R$
POR
APENAS

POR MÊS NO 
COMBO MULTI99,99
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Canela – Brigada Militar intercepta 1,5 quilos de maconha
e prende sete em ação de combate ao tráfico de drogas

Na noite de quar-
ta-feira (09) e começo 
da madrugada de quin-
ta-feira (10/), a Brigada 
Militar realizou em duas 
abordagens sete impor-
tantes prisões por tráfico 
de drogas em Canela. 
Na primeira, três presos 
com grande quantia de 
dinheiro e 32,5 gramas 
de cocaína. Na segunda 
abordagem os policiais 
Militares encontraram 1,5 
kg de maconha e 105 gra-
mas de cocaína vindos de 
Caxias do Sul que abaste-
ceria outros traficantes da 
região.

CASAL E UMA
MENOR COM DROGAS
Por volta das 20 

horas, na noite de quar-
ta-feira, a guarnição da 
Força Tática, do 1º BPAT, 
durante patrulhamento 
suspeitou de um veículo 
GM Corsa, placas de Ca-

nela, abordado próximo 
a Rua Vitório Carassai, no 
Bairro São José.

No veículo estava um 
casal, o condutor de 29 
anos e a mulher de 22 
anos, dois bebês (gêmeos 
de 5 meses) e uma menor 
de 15 anos, irmã do con-
dutor. Em revista pessoal 
foi encontrada com a 
mulher onze buchas de 
cocaína, pesando 14,5 
gramas, fracionadas e 
prontas para a venda. Nas 
roupas íntimas da me-
nor foi encontrado uma 
porção de maconha e 18 
gramas de cocaína. 

Foi apurado pelos Po-
liciais Militares que eles 
iriam entregar as drogas, 
e que utilizavam a ideia 
de “família” no carro para 
não chamar a atenção 
em possível abordagem, 
até por isso a droga não 
estava guardada apenas 
com uma pessoa. Todos 

conduzidos a delegacia 
para registro. Os bebês 
foram conduzidos pelo 
conselho tutelar e entre-
gue aos avós. 

DROGA VINDO DE 
CAXIAS ABASTECERIA 
A REGIÃO
Na madrugada de 

quinta-feira, a Brigada 
Militar recebeu denúncia, 
via 190, que um veículo 
Ipanema, cor vermelha, 
estaria vindo de Caxias 
do Sul com um carrega-
mento de drogas com 
destino a Canela, onde 
abasteceria diversos pe-
quenos traficantes.

Por volta da 01 hora, a 
guarnição da Força Tática 
visualizou na RS 235 o 
veículo suspeito, momen-
to que iniciou o acom-
panhamento. O veículo 
foi abordado na entrada 
do município. No caro 
estavam dois homens, 

o condutor de 29 anos, 
antecedentes por furtos 
e tráfico de drogas, e 28 
anos, antecedentes por 
roubo e posses de entor-
pecentes; duas mulheres 
de 25 e 28 anos, ainda 
uma criança de um ano e 
três meses.

Durante revista no 
interior do veículo foram 
encontrados três tijolos 
de maconha embalados 
individualmente, pesan-
do aproximadamente 
500 gramas cada, e duas 

buchas de cocaína, pe-
sando 50 gramas cada. Na 
aba do boné do condutor 
foi encontrado ainda mais 
uma porção de cocaína. 
Na bolsa do bebê ainda 
encontrada outra bucha 
da substância pesando 
4,4 gramas.

 Os quatro foram 
presos por tráfico de 
drogas, sendo o condutor 
encaminhado ao presídio 
de Canela. A criança foi 
entregue aos cuidados do 
conselho tutelar.

FO
TO

: REPRO
D

u
ç

ãO
/1º BPAT

https://portaldafolha.com.br/
https://www.claro.com.br/
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Criminoso é

preso por tentativa
de roubo no centro

de Gramado
Na noite de segunda-

feira (07), por volta das 20 
horas, a Brigada Militar foi 
acionada para atender uma 
ocorrência de tentativa de 
roubo, na área central.

A vítima relatou que 
estava saindo de casa 
com seu veículo quando 
percebeu que um indiví-
duo que estava passando 
pela rua na frente da 
garagem. Ao parar para 
esperar o portão eletrôni-
co fechar, percebeu que 
o homem veio em sua di-
reção com os braços e as 
pernas abertas. Rapida-
mente manobrou o carro, 

momento que o suspeito 
correu e tentou se segu-
rar na porta do motorista 
e no vidro da porta que 
estava entreaberto. A 
vítima então acelerou o 
automóvel, conseguiu 
sair do local e acionando 
o 190.

Com as características 
do acusado repassadas, 
os Policiais Militares rea-
lizaram buscas e aborda-
ram o autor de 38 anos, 
antecedentes por tráfico 
de drogas (preso pela BM 
em 01/09 deste ano, em 
Gramado), na área central, 
próximo a Rua Coberta.

São Francisco de
Paula – Brigada

Militar prende dupla 
por roubo a ônibus

Na noite de domin-
go (06), por volta das 21 
horas, a Brigada Militar 
São Francisco de Paula 
foi acionada na Av. Getú-
lio Vargas, no Campo do 
Meio, para atender ocor-
rência de roubo.

A vítima, funcioná-
ria de uma empresa de 
ônibus, relatou que o 
coletivo estava vazio, 
quando dois criminosos 
portando facas, renderam 
a cobradora e o motorista, 
e levaram dinheiro, ainda 
a cobradora foi ferida por 
um golpe de facão.

A guarnição realizou 

buscas e abordou os 
suspeitos, caminhando 
na Rua Carlos Gomes. Em 
revista pessoal encontra-
ram o dinheiro roubado. 
Eles confessaram o crime 
e disseram onde haviam 
escondidos as duas facas 
utilizadas, sendo en-
contrado no interior de 
cercas vivas, próximo a 
um hotel.

Os autores, de 17 e 
19 anos, ambos com an-
tecedentes por furtos, fo-
ram presos em flagrante. 
O de maior foi conduzido 
ao presídio e o menor a 
delegacia para registro.

Gramado – Três são presos 
por tráfico de drogas

Na segunda-feira (07), a Brigada 
Militar realizou em duas abordagens 
a prisão de dois traficantes em Gra-
mado, uma no estacionamento de 
um supermercado no centro e outra 
no Bairro Carniel.

Por volta das 18 horas, foi infor-
mado que um veículo Citroen, cor 
cinza, placas de Canela, estaria reali-
zando tele entrega de entorpecentes 
próximo a um supermercado. A guar-
nição da Força Tática, do 1º BPAT, 
avistou o veículo parado dentro do 
estacionamento do estabelecimento, 
momento em que os Policiais Milita-
res efetuaram a abordagem. Quando 
os tripulantes do carro desembar-
caram jogaram uma embalagem 
contendo duas porções de maconha 
para fora.

Os dois indivíduos, um de 19 
anos, com antecedentes por roubo 
a pedestre e receptação, e outro de 
35 anos, antecedentes por furtos, 
receptação, roubos, homicídio ten-
tado e tráfico de drogas (último em 
16/08/2020, quando foi preso em 
Canela pela Brigada Militar), foram 
presos em flagrante por tráfico de 
drogas.

Por volta das 22 horas, a guar-
nição da Força Tática, em patrulha-
mento no Bairro Carniel, visualizou 
o veículo Citroen, placas de Canela, 

estacionado na Rua João Carniel 
em atitudes suspeitas. No veículo 
estavam quatro pessoas. Ao perce-
ber que seriam abordados, um dos 
tripulantes jogou o telefone celular 
para fora do carro, em um barranco, 
não sendo mais encontrado.

No veículo estava um homem 
de 25 anos, dois adolescentes de 
16 e 17 anos, e uma jovem de 17 
anos.

Durante revista pessoal foi en-
contrado no bolso da bermuda do 
menor de 17 anos uma porção de 
maconha, pesando quatro gramas. 
Durante a revista no veículo foi 
localizado na porta do motorista um 
pino de cocaína e dinheiro. No banco 
traseiro do carona foi encontrado 
mais uma porção de maconha, em-
balada, pesando 105 gramas, e mais 
uma bucha de cocaína. Ainda no 
chão do banco do carona encontrado 
um cigarro de maconha.

O adolescente infrator de 17 
anos, com antecedentes por posse 
e tráfico de drogas (apreendido pela 
BM em Canela, em agosto de 2019), 
assumiu que a droga era toda dele 
e que iria entregar para um indiví-
duo no local por R$400,00. Ele foi 
apreendido pelo crime de tráfico de 
drogas e apresentado na delegacia 
onde foi registrada a ocorrência.
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Canela – Homem e menor são detidos por
tentativa de homicídio e tráfico de drogas

Na tarde de sába-
do (05), por volta das 
16h40min, a Brigada 
Militar foi acionada no 
Hospital de Canela, onde 
deu entrada um homem 
baleado com um tiro no 
pé.

A vítima de 32 anos, 
com antecedentes por 
tráficos de entorpecentes, 
roubo a pedestre e furtos, 
relatou que três homens 
chegaram em um carro 
Honda Civic, cor preta, 
placas de Canela, e efe-
tuaram três disparos, um 
destes atingindo o seu 
pé.

As guarnições da 
Brigada Militar realizaram 
buscas e guarnição da 
Força Tática visualizou o 
veículo deslocando em 
sentido contrário. Este 
ao perceber a presença 
da viatura aumentou a 
velocidade e desobe-
deceu ordem de parada 

fugindo em direção ao 
interior. Posterior o car-
ro foi localizado em um 
beco, pelas guarnições da 
Força Tática e do Batalhão 
de Choque (BPChoque 
de Caxias do Sul) esta-
cionado na garagem de 
uma casa no final da Rua 
João de Deus Palhano, na 
Linha Caçador, momento 
que seus os ocupantes 
saíram do carro. Três 
homens (posterior iden-
tificados) fugiram para o 
mato, não sendo mais vis-
tos. No local foi abordado 
um homem e uma jovem 
detidos na lateral de um 
galpão.

Em revista na casa 
onde estava o carro foi 
encontrada duas porções 
de maconha, pesando 60 
gramas, uma bucha de 
cocaína, pesando 4 gra-
mas e 22 pedras de crack. 
Ainda grande quantia em 
dinheiro e uma cápsula 

de arma de fogo calibre 
38.

O homem de 34 anos, 
com antecedentes por 
posses de drogas, furto 

arrombamento e estelio-
nato, foi preso em fla-
grante por homicídio ten-
tado e tráfico de drogas e 
encaminhado ao presídio 

de Canela. A adolescente 
infratora de 15 anos foi 
apreendida pelos mes-
mos crimes e conduzida a 
delegacia.
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Canela – Brigada prende um foragido
e um traficante na área central

Um deles é suspeito de tentativa de homicídio ocorrido no dia 05
Na noite de terça-feira (08), 

por volta das 20h20, a Brigada 
Militar prendeu dois indivíduos 
na Rua João pessoa, na área cen-
tral de Canela, um por tráfico de 
drogas, que é suspeito pela ten-
tativa de homicídio ocorrido na 
madrugada do dia 05 no Bairro 
Bom Jesus. O outro era procura-
do da justiça.

Em patrulha pela cidade, a 
guarnição da Força Tática visua-
lizou e abordou o veículo GM/
Classic, placas de Canela. Os dois 
tripulantes foram revistados, 
sendo encontrado escondido 
nas roupas íntimas de um deles, 
de 29 anos, antecedentes por 
furtos, roubos, posses e tráfico 
de drogas, 03 porções de maco-
nha, pesando nove gramas, duas 
buchas de Cocaína e uma pedra 

de crack, além de dinheiro.
As guarnições de serviço já 

possuíam informações que ele 
estava realizando entregas de 
drogas, utilizando veículos de 
aplicativos. O criminoso ainda 
é suspeito de uma tentativa de 
homicídio no bairro Bom Jesus, 
no último dia 05, quando a víti-
ma foi ferida com uma facada no 
peito.

Em consulta ao sistema, foi 
constatado que o outro aborda-
do de 29 anos, antecedentes por 
roubo, receptação e posses de 
entorpecentes, estava foragido 
do sistema prisional desde feve-
reiro de 2019, ainda com man-
dado de prisão expedido pela 
comarca de Novo Hamburgo.

Ambos presos em flagrante e 
encaminhados a delegacia.
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Polícia Civil de Canela apreende 1,6kg de maconha,

munições, balança de precisão e dinheiro
A Polícia Civil, através 

da Delegacia de Polícia 
de Canela, realizou ações 
policiais de combate ao 
tráfico de drogas nesta 
quarta-feira (09). 

Em buscas realizadas 
em uma casa desabitada 
no Bairro São José, os po-
liciais civis apreenderam 
1,6kg de maconha e 41 
munições de calibre .45 e 
9mm. Um investigado foi 
detido.

Novas buscas, desta 

vez em uma residência no 
Bairro Santa Marta, foram 
apreendidos uma balança 
de precisão e valores em 
dinheiro.

O Delegado Vladimir 
Medeiros, titular da Dele-
gacia de Polícia de Cane-
la, informa que as ações 
de combate ao tráfico 
de drogas na cidade são 
prioridade da equipe po-
licial, havendo importan-
tes prisões e apreensões 
nas últimas semanas.
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Polícia Civil de Canela apreende
drogas, revólver e dinheiro e

prende traficante em flagrante
A Polícia Civil, através 

da Delegacia de Polícia 
de Canela, realizou ação 
policial, na sexta-feira 
(04), em um estabele-
cimento comercial do 
Bairro São José, quando 
foram apreendidos maco-
nha, um revólver calibre 
38 furtado, munições e 
dinheiro. 

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular da 
Delegacia de Polícia de 
Canela, informou que 
responsável pelo local 
vinha sendo investigado 
pela Polícia Civil pelo 
envolvimento com o 
tráfico de drogas. Ele foi 
encaminhado ao Presídio 
Estadual de Canela.
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Na noite de domingo (06), por volta 
das 22h15, a Brigada Militar de Canela 
foi acionada na Rua Cônego Alberto 
Hickman, Bairro São Rafael, onde ha-
via informação que um indivíduo teria 
entrado no pátio de uma residência e 
arrombado dois veículos que ali esta-
vam.

O suspeito foi acompanhado pelo 
proprietário e vizinhos, que tentaram 

contê-lo. Com a chegada da guarnição 
o homem de 29 anos, antecedentes por 
furtos e posses de entorpecentes, foi 
preso. 

Em seus bolsos foi encontrado 
pertences da vítima que estavam nos 
veículos arrombados.

Ele foi preso em flagrante e condu-
zido a delegacia para registro da ocor-
rência.

Canela – Homem é detido
por furto em veículos

Canela – Foragidos 
são detidos após
descumprimento de 
prisão domiciliar

No começo da noite de sexta-feira (04), a 
Brigada Militar de Canela abordou na rua João 
Pessoa, Bairro Centro, o veículo VW/Gol, placas de 
Novo Hamburgo, onde estavam três indivíduos. 
Todos foram identificados, sendo constatado que 
um deles, de 32 anos, com antecedentes por es-
telionato, tráfico de drogas e porte ilegal de arma 
de fogo, encontrava-se em prisão domiciliar com 
endereço na cidade de São Leopoldo e não pode-
ria se afastar daquela cidade.

Na madrugada de domingo (06), por da 01h30, 
na avenida Roma, no Bairro Eugênio Ferreira, a 
guarnição realizou a abordagem ao veículo Corsa, 
sendo que no interior estava um indivíduo de 29 
anos, com antecedentes por furtos e roubos. Em 
consulta ao sistema este indivíduo deveria estar 
no regime de prisão domiciliar.

Pouco depois, por volta das 03h45, na rua 
Henrique Muxfeld, no Centro foi abordado um 
indivíduo de 27 anos, com vasta ficha criminal por 
furtos, sendo constatado que estava foragido do 
sistema prisional desde o mês de março deste ano.

também no domingo, pela parte da tarde, por 
volta das 16 horas, na Rua Ciro Sander, no Bairro 
Canelinha, a guarnição da Força tática, durante 
patrulhamento visualizou um indivíduo que ao 
perceber a presença da viatura saiu correndo pela 
via pública. O homem de 23 anos, com anteceden-
tes por estupro, furtos e roubo, foi acompanhado 
e detido. Em consulta ao sistema foi constatado 
que ele estava foragido do sistema prisional desde 
fevereiro deste ano, ainda havia um mandado de 
prisão contra ele.

Em todos os casos, os presos foram presos e 
conduzidos a delegacia para registro.

https://portaldafolha.com.br/
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Polícia Civil intercepta de carga de drogas
e objetos que vale cerca de R$ 100 mil

Objetos estavam escondidos em fundo falso de
freezer que estava no interior do presídio de Canela

A Polícia Civil de 
Canela realizou ação 
para apreender grande 
carga de drogas, bebi-
das, celulares e outros 
objetos que ingressariam 
no presídio da cidade. 
A apreensão ocorreu na 
noite desta quarta-fei-
ra (09), ocasião em que 
agentes policiais revista-
ram um freezer que já se 
encontrava no interior do 
presídio.

Em um fundo falso, a 
Polícia Civil apreendeu 
mais de 1kg de cocaína, 
mais de 3,5kg de maco-
nha, 250 pontos de LSD, 
lança-perfume, doze apa-
relhos celulares, 9 chips, 
2 garrafas de uísque, 12 
carregadores de celular, 
15 fones de ouvido, 3 
relógios, 2 correntes de 
prata, 1 película de celu-
lar e 1 controle de video-
game. 

A ação contou com 
apoio de agentes peni-
tenciários do Presídio 
Estadual de Canela. 

O Delegado Vladimir 
Medeiros, titular da Dele-
gacia de Polícia de Canela 
e responsável pela ação 
policial, informou que 
a apreensão ocorreu no 
curso de investigação 

policial contra o tráfico 
de drogas e organização 
criminosa que age na 
cidade, inclusive com 
ramificação no interior 
do Presídio Estadual de 
Canela, onde se encon-
tram presas as lideranças 
do grupo investigado. A 
autoridade policial referiu 
que o grupo vem sendo 
monitorado pela Polícia 
Civil, sendo diversas as 
prisões e apreensões de 
drogas na cidade. 

De acordo com a 
Polícia Civil de Canela, 
a carga apreendida está 
avaliada em mais de cem 
mil reais e seria destina-
da a cerca de cem deten-
tos. "A apreensão, além de 
evitar que todo o material 
ilícito chegasse às mãos 
dos presos, representa 
duro golpe financeiro às 
lideranças da organização 
criminosa investigada", 
destacou Medeiros, que 
não informou sobre pri-
sões relacionadas à ação 
policial para não atrapa-
lhar o curso do inquérito 
policial em andamento.

O Delegado Gustavo 
Celiberto Barcellos, que 
responde pela Delegacia 
Regional de Gramado (2ª 
DPRI), afirma que a ação 
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é resultado do trabalho 
de repressão qualifica-
da contra o narcotráfico 
executado por meio de 
facções criminosas. 

neste sentido, bus-
cando obter provas da 
atuação destes grupos 
criminosos, a Polícia Civil 
atua na produção de pro-
vas materiais irredutíveis 
com objetivo de des-
cortinar as ações destes 
grupos criminosos, onde 
quer que eles atuem. A 

Polícia Civil, mais do que 
números, objetiva que as 
ações resultem em provas 
que efetivamente levem a 

responsabilização daque-
les que atuam no tráfico 
organizado de entorpe-
centes.

https://portaldafolha.com.br/
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> EDITAL DE CASAMENTO
Nº 6366 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora 
Substituta do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem casar:
MAURÍCIO RIBEIRO DE MORAIS, natural 
deste Estado, nascido nesta Cidade, estofa-
dor, solteiro, domiciliado e residente na Rua 
Benito Bertolucci, nº 175, Bairro São Luiz, 
nesta Cidade e LUANA LAMPERT, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de Grama-
do, do lar, solteira, domiciliada e residente 
na Rua Benito Bertolucci, n º 175, Bairro São 
Luiz, nesta cidade. Quem conhecer impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 04 de Setembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

EDITAIS DE CASAMENTO

> EDITAL DE CASAMENTO Nº 6367 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Subs-
tituta do Registro Civil desta cidade de Canela, 
RS, faz saber que pretendem casar: GENÉSIO 
DA LUZ ATAÍDES, natural deste Estado, nascido 
na Cidade de São Francisco de Paula, pintor de 
móveis, divorciado, domiciliado e residente na 
Rua Alvim Martins de Oliveira, nº 262, Bairro São 
Luiz, nesta Cidade e SOLANGE APARECIDA 
SOARES, natural do Estado de Santa Catarina, 
nascida na Cidade de Lages, do lar, divorciada, 
domiciliada e residente na Rua Alvim Martins de 
Oliveira, n° 262, Bairro São Luiz, nesta cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 08 de Setembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

> EDITAL DE CASAMENTO
Nº 6365 <

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora 
Substituta do Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber que pretendem 
casar: FABIANO DOS SANTOS DA SILVA, 
natural deste Estado, nascido nesta Cida-
de, vigilante, solteiro, domiciliado e resi-
dente na Rua dos Piratas, nº 385, Bairro 
São José, apto 1, nesta Cidade e SHIRLEI 
BONN DE JESUS, natural deste Estado, 
nascida nesta Cidade, secretária, solteira, 
domiciliada e residente na Rua dos Piratas, 
n º 385, Bairro São José, apto 1, nesta ci-
dade. Quem conhecer impedimento, opo-
nha-se na forma da lei.
Canela, 08 de Setembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta


