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Xeque-mate:
Polícia Civil de
Canela prende

13 membros de 
facção criminosa

Dois criminosos
mortos em Caxias do

Sul haviam sido
identificados em Canela

Eles morreram após
confronto com a BM, na
última quarta. Página 21

Na operação, considerada
a maior da história da

cidade, PC identificou 30
membros do grupo. Página 22

Divulgadas imagens de suspeito de assassinato em Gramado. Página 23
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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!

Na sua opinião, o mundo está melhor ou pior?
Na minha opinião, está pior.
Na opinião do meu filho, de 

21 anos, a cada ano, o mundo 
melhora.

Ele alega que cada vez mais 
a ciência melhora a vida das 
pessoas. Cada vez menos pes-
soas passam fome no mundo, 
que temos mais qualidade de 
vida, mais tecnologia que há 
anos idos.

Ele, aliás, estuda muito a 
política no mundo, em qual 
posição estão as pessoas no 
espectro político, se você está 
à esquerda, ao centro, à direita, 
se é radical, se não é.

Segundo a ciência política, 
eu sou conservador. E gosto de 
acreditar que sou conservador 
sim, em alguns costumes. E, 
talvez por isso, minhas posições 
aqui na coluna 360 Graus sejam 
tão criticadas ultimamente.

Mas, se você pensar comigo 
(e o objetivo de uma coluna 

de opinião é convidar o leitor 
a pensar), o mundo anda meio 
chato, não? Meio às avessas.

Por exemplo, assino dois 
grandes veículos do Estado, 
sempre dou várias corridas de 
olho durante o dia para me 
manter informado, afinal, esta-
mos em um mundo globalizado 
e precisamos estar atentos a 
tudo.

Em um deles, a manchete 
principal era de um comercian-
te que matou uma cadelinha, 
de uma adolescente, em Sapu-
caia.

Confesso que se o cara faz 
isso com o animal de estima-
ção da minha filha, não sei bem 
qual teria sido minha reação… 
Mas aí é uma posição pessoal 
minha, não coletiva.

Porém, a segunda manche-
te era: porque o comerciante 
matou a cachorrinha!

Após, vinham as notícias de 

um duplo assassinato, de um 
estupro de adolescente e de 
um acidente com a morte de 
dois jovens.

Compreendem o que eu 
digo?

Como editor de um portal 
de notícias, eu questiono a im-
portância de algumas notícias 
junto à mídia de maneira geral 
e a falta de importância que 
algumas merecem e acabam 
não tendo.

Hoje, li em uma página de 
Facebook que insiste em se 
colocar como meio de comuni-
cação que Canela tem muitos 
casos de coronavírus porque a 
maioria dos eleitores votou em 
Bolsonaro.

Você consegue entender 
uma coisa destas? O tamanho 
da bobagem em uma manche-
te?

Eu realmente não sei se 
o mundo está melhor ou está 

pior, mas, com certeza, está 
mais chato, mais rançoso, mais 
polarizado…

As pessoas trocam o certo x 
errado por politicamente cor-
reto, trocam a informação com 
fonte por um blog que escreve 
o que elas querem ouvir.

Quando você discorda de 
alguns, é apedrejado virtual-
mente.

O mundo pode até estar 
melhor, mas está mais chato… 
definitivamente.

E para quem insiste em di-
zer que o coronavírus veio para 
aproximar as pessoas, eu res-
peito a opinião, mas discordo 
com toda a minha força.

Estamos nos distanciando 
fisicamente, intelectualmente e 
espiritualmente, um dos outros.

E enquanto uns ficam se 
chamando de gado e mortadela, 
vou tomar uma cerveja e ouvir 
um Cenair Maicá.

Tenho um amigo que nutre o 
sonho de comandar um evento 
sério apenas enviando figurinhas 
aos seus comandados.

Ele está careca de saber 
que isso nunca vai se concreti-
zar, mas sei que, secretamente, 
ele treina essa técnica em bate 
papos, através do WhatsApp, 
comigo.

Eu entendo ele, juro.
Por força da minha profissão, 

digito milhares de caracteres por 
dia.

Quase não converso com as 

pessoas na redação, fico lá, digi-
tando, digitando...

Por isso, em conversas não 
profissionais, utilizo o áudio no 
WhatsApp. Até porque, como 
todo bom geminiano, amo o som 
da minha voz.

Se já tenho preguiça para as-
suntos sérios não profissionais, 
pensa na preguiça que tenho de 
"trocar ideias" nas redes sociais, 
ainda mais se a discussão é 
política. 

Amigo, bate uma preguiça...
Tenho lido muito a expressão 

"paridade", que vem de par. Esse 
par de lados, estes dois lados, 
pensam que só eles sabem das 
coisas.

Eu, em contraponto, amo a 
pluralidade, não me prendo a 
rótulos e me nego a pertencer a 
estes grupos radicais.

Meu papel é fazer o leitor 
pensar e tenho certeza que a 
grande maioria da população 
não se sente representada por 
esses grupos radicais que to-
mam conta das redes sociais.

O que não tenho preguiça 

de fazer é dizer ao meu leitor: 
pense, questione, busque o con-
traditório.

Não existe verdade absoluta 
(porque isso é um pleonasmo).

E, se assim como eu, você 
tem tédio ou preguiça com estas 
discussões, faça como meu ami-
go e responda com uma figuri-
nha, poupe seu latim.

Ah, se a figurinha for obs-
cena e ofensiva, só envie no 
privado. E me manda pra colocar 
nos favoritos e usar com alguns 
paritários de plantão.

Tenho preguiça destas discussões

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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DEPOIS DAS
ELEIÇÕES!

 EU VOLTAREI...

Digital x analógico
O mundo tem ficado 

cada vez mais digital. A 
campanha eleitoral está 
80% digital.

- Ah, Chico, mas de 
onde tu tirou este número? 
- questionou um leitor.

São dados. O perfil do 
eleitoral, de um maneira 
geral é este.

Se pegarmos os dados 
do TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral), veremos que 
20,29% dos eleitores cane-
lenses tem 60 anos ou mais.

Aí cruzo essa informa-
ção com o perfil dos leitores 
do Portal da Folha que res-
ponderam aos formulários 
do Destaque Folha 2020. 
Dos mais de 6000 votos 
que os formulários rece-
beram, 7,9% dos leitores 
tem mais de 56 anos. 1,9% 
acima de 66 anos de idade.

- O que isso quer dizer 
Chico?

Quer dizer que um 
dado, inclusive propagan-
deado por alguns, diz que 
cerca de 20% da população 
não está utilizando as ferra-
mentas digitais, alguns pela 
idade, resistência e dificul-
dade, outros por não terem 
acesso mesmo, a smartpho-

nes ou à internet.

Campanha digital
Então, temos uma pe-

quena parcela de participa-
ção na eleição de pessoas 
que não são alcançadas 
pelo digital, o que faz deste 
um pleito muito diferente. 
Quem não estiver adequado 
às ferramentas, não vai nem 
sequer passar perto dos 
eleitores.

Em relação às notícias, 
ou à publicidade, é a mes-
ma coisa. Por este motivo os 
candidatos estão preferindo 
anunciar em aplicativos de 
redes sociais que nos veícu-
los impressos.

Vou deixar mais um grá-
fico com as respostas dos 
leitores no Destaque 2020 
para você ter uma ideia 
mais precisa do que estou 
falando.

63% das respostas 
apontaram a Folha no 
quesito jornal, mesmo sem 
jornal impresso desde abril, 
isso porque os leitores asso-
ciam o Portal da Folha como 
um jornal consolidado na 
internet.

Essa mudança de com-
portamento mostra que o 

jornal impresso, na maneira 
como vinha e vem sendo 
executado, é um produto 
que está ficando cada vez 
mais obsoleto, infelizmente.

Vai acabar o
jornal em papel?
Não acredito que acabe. 

O disco em vinil é um exem-
plo disso. Pensa comigo, 
quanto tempo faz que você 
não pega um CD na mão? E 
um disco de vinil, então?

Quanto tempo faz que 
você não assiste a um DVD?

Mas existe, sim, público 
para estas mídias. Eu por 
exemplo, ando de Fusca 
1980. É uma opção.

O que vai acabar é a 
tentativa de se dar notícia 
em jornais semanais e estes 
produtos terão, inevitavel-
mente, que mudar seu foco.

A pandemia do novo 
coronavírus acelerou este 
processo, que já vinha acon-
tecendo há algum tempo?

E qual espaço terão os 
impressos? Você deve estar 
se perguntando?

Alcançará um público 
mais elitizado, que irá ler 
pelo prazer de ler e que 
prefere matérias mais apro-

SUA IDADE

Idade dos leitores
que responderam

ao Destaque Folha

88% dos canelenses 
têm se informado 

pela internet

FOTOS: REPRODuçãO

fundadas, pois o cotidiano 
já estará registrado pelas 
hardnews publicadas na 

internet.
Bem-vindo a 2020, um 

ano de muitas mudanças!

MULHER! A SEGUNDA
ONDA CHEGOU1

https://portaldafolha.com.br/
https://portaldafolha.com.br/2020/10/01/destaque-folha-2020-formulario-iii/
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Quanto às escolas privadas de educação básica, no que 

diz respeito à Educação Infantil, elas cumpriram os processos legais 

vigentes em seus planos de contingência para a garantia de seu 

retorno. Ressalta-se que, nas visitas realizadas pelo COE às 

escolas infantis privadas que já tiveram seu retorno a partir de 8 de 

setembro de 2020, elas já tiveram visita da vigilância sanitária e 

seus processos de funcionamento têm seguido as normativas do 

plano sanitário para o qual o COE Municipal determinou algumas 

observações a serem ajustadas no decorrer do processo de 

abertura dessas instituições, que estão destacadas no Relatório de 

Visita COVID-19. A orientação às escolas é que uma cópia do 

relatório esteja anexada aos planos de contingência e que fique em 

local visível à comunidade escolar para consulta. 

O COE Municipal também realizou visitas às escolas 

infantis conveniadas e de gestão compartilhada, nas quais foram 

definidos os mesmos procedimentos já apontados nas outras 

instituições quanto aos protocolos de retorno. Quanto à rede de 

ensino municipal infantil e fundamental, o COE realizou uma visita 

de orientação para que as irregularidades e ações necessárias 

sejam definidas antes do retorno presencial. 

A partir do retorno das escolas da rede infantil privada, o 

Comitê de Operações Emergenciais (COE) do Município, instituído 

pela portaria nº 1.126/2020, iniciou as visitas para averiguar in loco 

os planos de contingência definidos pela SES/SEDUC 01/2020 e 

todos os protocolos sanitários necessários para o referido retorno. 

Destaca-se que as escolas têm alvará sanitário atualizado para 

2020, com ressalva de uma instituição que, a partir da mudança de 

endereço, está atualizando o documento. 

Faz-se ressalva que as escolas da rede pública municipal, 

quanto ao alvará sanitário, são amparadas na lei nº 6.437, de 20 de 

agosto de 1977, conforme o art. 10, parágrafo único, que as 

dispensa da exigência do documento, apenas cabendo a elas 

cumprir os protocolos sanitários em vigência no Rio Grande do Sul. 

Todos os planos de contingência vistoriados pelo COE 

estão publicizados no site canelaeduca.com.br/planos-de-

contingencia, que pode ser acessado por todos os membros da 

comunidade escolar e demais interessados. 

Já retornaram ao ensino presencial: Colégio Marista Maria 

Imaculada (Educação Infantil e Ensino Médio) e as escolas infantis: 

Dente de Leite, Risque e Rabisque, Casa de Recreação Toca dos 

Tocos, Flor de Mel e Oficina da Criança, assim como as escolas 

infantis conveniadas da AECF Jardim das Hortênsias II, Alzemiro 

Boeira, Ingo Lied e Lucimara Basei, e a escola infantil Carmen 

Schlieper, do convênio com a Aceai. 

Também ocorreram capacitações com a Secretaria de 

Saúde e a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. 

O COE tem se reunido semanalmente. A partir das 

demandas que surgem neste período, tem fiscal izado 

gradativamente o retorno das instituições e a observância dos 

protocolos sanitários definidos nos planos de contingência para 

garantir a educação, a saúde e o bem-estar de todos os estudantes, 

professores e funcionários das referidas instituições de ensino no 

município de Canela. 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (SMEEL), 

O COMITÊ DE OPERAÇÕES EMERGENCIAIS (COE) 

FISCALIZAM O RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS

E O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME) 

Ana Paula Zini Bazzan
Secretária municipal de Educação, Esporte e Lazer

COMUNICADO • Quinta-feira, 15 de outubro de 2020 • www.portaldafolha.com.br05

https://portaldafolha.com.br/


 

EVENTO • Quinta-feira, 15 de outubro de 2020 • www.portaldafolha.com.br06

Inicia o Natal Luz de Gramado
A 35ª edição do 

Natal Luz de 
Gramado inicia 

na próxima semana de-
vidamente adaptada ao 
inusitado momento que 
aflige a todos em meio a 
uma pandemia mundial.

Paralelamente aos 
protocolos de higiene 
e segurança que serão 
implementados e a sus-
pensão dos espetáculos 
pagos para evitar aglo-
merações, o maior evento 
natalino do Brasil, ratifica, 
mais uma vez, sua tradi-
ção e promove diversas 
atrações gratuitas ao lon-
go de sua maior edição. 

Serão 101 dias de 
celebração do Natal, de 

22 de outubro até 30 de 
janeiro de 2021. A or-
namentação da cidade, 
a cargo da diretora de 
decoração do Natal Luz, 
Cláudia Casagrande, e 
que naturalmente encan-
ta turistas e comunidade, 
vai receber atenção es-
pecial e será novamente 
um dos pontos altos do 
evento.

A cidade já está enfei-
tada com originalidade e 
o costumeiro bom gos-
to ao longo dos muitos 
caminhos, rótulas, pontos 
turísticos e estabeleci-
mentos comerciais que 
encantam a todos. 

A Abertura oficial 
acontece na quinta-feira 

noturna que vai percorrer 
as ruas da cidade ante-
cedendo o acendimento 
das luzes. Vale lembrar 
também que a programa-
ção vai contar com a Vila 

de Natal, endereço oficial 
da Casa do Papai Noel em 
Gramado, seguindo todos 
os protocolos de higiene 
e segurança e horários 
especiais. 

(22), às 18h, na Vila Sér-
gio Berti e vai relembrar 
os 35 anos do evento 
com muitas surpresas e 
encenações, contando 
com a ajuda de um telão 
e a participação muito 
especial da Orquestra 
Sinfônica de Gramado. 
Entre as atrações que 
serão posteriormente 
detalhadas cabe destacar 
a presença da Trupe de 
Natal, seis vezes ao dia na 
rede hoteleira, totalizan-
do 1200 apresentações 
ao longo do evento.

Entre as novidades, 
uma nova Rua das Renas, 
lançamento em dezembro 
do livro “35 anos do Natal 
Luz” com fotos do fotó-
grafo oficial do evento 
Cleiton Thiele, da exposi-
ção “Natal Luz Um Olhar” 
no pergolado na Praça 
Major Nicoletti com fotos 
de Leonid Streliaev, além 
da tradicional Tannen-
baumfest, com 35 pinhei-
ros alusivos ao número 
de edições do Natal Luz, 
no dia 7 de novembro.

Destaque ainda para 
um palco móvel montado 
em um caminhão ilumi-
nado com uma atração 

FOTOS: CLEiTON ThiELE

https://portaldafolha.com.br/
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Decoração do 33°
Sonho de Natal de
Canela chega às ruas
Adereços natalinos estão sendo colocados
em diversos pontos do Centro da cidade

Foto: Cleiton thiele/SerraPreSS

A contagem re-
gressiva para a 
33ª edição do 

Sonho de natal de Canela 
começou. o evento inicia 
na próxima quinta-feira, 
dia 22, e para que isso 
seja possível, diversas 
frentes de trabalho estão 
em atividade buscando 
viabilizar todas as mu-
danças necessárias, com 
o objetivo de entregar 
para a comunidade e 
os visitantes um evento 
bonito e seguro, especial-
mente no que diz respei-
to ao combate à pande-
mia de Covid-19.

DECORAÇÃO
o trabalho de in-

serção dos elementos 
decorativos teve início 
no dia 5 e desde então é 
possível perceber que as 
ruas centrais de Canela 
estão recebendo diversas 
peças, que permanecem 
cobertas para que não 
sejam tocadas. Cerca de 
20 pessoas estão traba-
lhando diariamente na 
distribuição e instalação 
de adereços como mi-
crolâmpadas, arabescos e 
peças de fibra e de metal 
vazado que irão compor 
vários cenários.

CONCEITO
a decoração estará 

presente nos principais 
pontos da área central de 
Canela, contemplando as 
ruas osvaldo aranha e 
Felisberto Soares, a ave-
nida Júlio de Castilhos, 
em frente à Catedral de 
Pedra, junto à Praça João 
Corrêa, no pórtico de en-
trada da cidade, rótulas e 
junto à araucária que está 
no canteiro principal, na 
chegada ao Centro. 

“Neste momento, pe-
dimos a compreensão da 
comunidade e também de 
quem nos visita. A insta-
lação da decoração por 
vezes dificulta o trânsito, 
mas é por uma boa causa, 
que é embelezar nossa ci-
dade para um evento que 
é muito importante para 
todos, o Sonho de Natal”, 
observa o secretário de 
turismo e Cultura de Ca-
nela, Ângelo Sanches.

SEGURANÇA
Seguindo os proto-

colos de segurança em 
saúde, a Secretaria de 
turismo e Cultura de 
Canela vem estabelecen-
do diversas práticas para 
tornar o evento viável. 
Uma equipe de limpeza 

fará, diariamente, durante 
todo o período do Sonho 
de natal, a higienização 
dos elementos decora-
tivos buscando reforçar 
ainda mais os cuidados 
com a saúde das pessoas 
que se aproximarem 
desses locais. no decorrer 
da 33ª edição, também 
serão realizados banhos 
especiais em toda a deco-
ração.

a sanitização será 
realizada durante a ma-
drugada e será através da 
pulverização de produ-
tos específicos capazes 
de eliminar bactérias.  o 
processo já foi realizado 
pela Prefeitura de Ca-
nela anteriormente, em 
áreas como o entorno 
da Catedral de Pedra, o 
Parque do Caracol e em 
ruas centrais da cidade. 
o serviço é feito por uma 
empresa terceirizada, que 
trabalha utilizando todos 
os materiais de segurança 
necessários para o de-
sempenho dessa função, 
como máscaras, luvas e 
roupas protetoras.

DESTINO SEGURO
“Todas as etapas – an-

tes, durante e após – estão 
sendo planejadas de modo 

a fazer do 33º Sonho 
de Natal um evento de 
contemplação, reflexão e 
beleza, mas, sobretudo, de 
segurança para todos, des-
de as equipes que traba-
lham, até a comunidade e 
os visitantes. Sabemos que 
o desafio é grande, mas 
estamos nos qualificando 
dia após dia para que essa 
edição seja ainda mais 
linda, honrando a certi-
ficação que recebemos, 
como o terceiro destino tu-
rístico brasileiro a obter o 
selo Safe Travels (viagens 
seguras) da World Travel & 
Tourism Council (WTTC)”, 
destaca Ângelo Sanches. 
A certificação estabelece 
regras a serem cumpridas 

por empresas, cidades 
e países a fim de tornar 
as viagens mais seguras, 
enquanto não existir uma 
vacina ou tratamento efi-
caz para a Covid-19.

ÁRVORES
DO SONHO
a programação inicia, 

quinta-feira, dia 22, com a 
atração Árvores do Sonho, 
que consiste na decora-
ção, feita por empresas e 
instituições da comunida-
de, das árvores de natal 
que ficarão expostas 
durante todo o evento, 
ou seja, até o dia 10 de 
janeiro de 2021, na ave-
nida Júlio de Castilhos, no 
Centro de Canela.

o natal, acima tudo, 
é religiosidade, é a cele-
bração do nascimento de 
Jesus. 

Pensando desta for-
ma, o 33º Sonho de natal 
de Canela traz uma pro-
gramação inovadora, o 
louvores do Sonho, que, 
através do talento das 
comunidades cristãs de 
Canela, vai oferecer três 

noites de música, com 
referência ao nascimento 
de Cristo.

De 6 a 8 de novem-
bro, artistas de todas as 
manifestações cristãs 
da cidade passarão pelo 
palco, especialmente 
montado no Parque do 
Caracol, brindando a to-
dos com seus louvores.

o espetáculo terá 

um formato totalmente 
on-line, com transmis-
são pelos canais digitais 
do Sonho de natal e da 
Secretaria Municipal de 
turismo de Canela. a pro-
posta é trazer uma men-
sagem de paz, união e 
amor, tão próprios desta 
época do ano, renovando 
a energia de todos após 
um ano tão difícil.

SerViÇo:
o quê: louvores 

do Sonho
Quando: de 6 a 8 

de novembro, sexta, 
sábado e domingo, 
partir das 20h

onde: pelos 
canais digitais do 
Sonho de natal e da 
Secretaria Municipal 
de turismo de Canela

https://portaldafolha.com.br/


Ensaio primavera do Pedro
Henrique, 3 meses.
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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!

9 meses dessa florzinha Ana Julia!
2 meses dessa fofura, Isabella
Trentin Spassim!

Anthony Lelli Deamo brincando
na escolinha Oficina da Criança.

Foto: GABI tHEISEN Foto: DEISI BRESSIANI

Foto: MARIoNE FERNANDES FotoGRAFIAS

Foto: GABI tHEISEN

Isadora neste ensaio lindo de viver!
Vinicius, 4 anos, no seu
ensaio do mês das crianças!

Foto: CANELA Foto E ARtE

Foto: REpRoDução

https://portaldafolha.com.br/category/pirulito-chiclete/
https://portaldafolha.com.br/
https://www.giga.com.br/
http://www.licenciar.bio.br/


O encerramento 
do 12º Festival 
de Cultura e
Gastronomia, 
contou com a 
presença de Fer-
nanda
Longobardo, 
representante 
da ENIT (Agência 
Nacional de
Turismo da Itália) 
que ladeia a Di-
retora de Eventos 
da Gramadotur 
Iara Sartori.
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110 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

D.O Brasil, um conceito de espumantes 
e gastronomia. Na foto, o chef da D.O, 

Henrique Rosenthal com Guilherme 
Sperry que assinou o cardápio da casa.

O Dia das Crianças foi de muito
encanto no Açougue e Mercearia
Gallas, com a presença da Branca de 
Neve (Sarah Gallas), a Bruxa (Fernanda 
Gallas) e a pipoqueira Natali Brocker 
que fizeram a alegria da criançada, 
além da presença da queridinha do 
açougue, a Gorda, a cachorra que
sempre recebe muito bem os clientes.

Thiago Ruggieri comemorou
seu aniversário no mês de outubro, 

sempre em companhia da família com 
a esposa Lígia e as filhas Bibi e Manu.

A Villa Itália foi o local escolhido para o encerramento
desta edição do Festival de Gastronomia de Gramado e 

preview do próximo ano que terá Itália como homenagem. 
Márcio Basei e Sabrina Gross, os proprietários da Villa

Itália, felizes com o sucesso do evento.

FOTO: CRISTIANO CARNIEL
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FOTO: CLEITON THIELE

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/renata.willrich/
https://portaldafolha.com.br/category/stories/
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Débora Vargas Saueressig
à espera do Vicente!

Laurinha cheia de estilo,
comemorando o Dia das Crianças.

Foto: CAMILA DEDÉ FotoGRAFIA

Elisabete Schons no seu ensaio feminino 
com a fotógrafa Camila Dedé.

Foto: CAMILA DEDÉ FotoGRAFIA

Léticia à espera da filha Ísis.
No último dia 13, foi o dia desse gato

completar seus 10 anos! Parabéns Mikael.

Parabéns Ari e Ariel pela passagem
dos seus aniversarios no último dia 2.

Abraços da esposa Ladyane, dos
seus sogros Rosa e Ladir e dos

cunhados Lindyane, Leo e Ana Lu

Foto: CAMILA DEDÉ FotoGRAFIA Foto: NAy HoFFMANN

Foto: REPRoDução Foto: REPRoDução

https://portaldafolha.com.br/
https://portaldafolha.com.br/category/social/
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CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
 
A UCS Hortênsias oferece, neste tempo de pandemia, 
cursos síncronos nos quais o professor atua ao vivo 
com os participantes. Sinta a experiência de estudar 
onde você quiser!

 
Síncronos

(ao vivo com o professor)
 
Inteligência Emocional e Autoconhecimento 
19 a 23 de outubro 
Segunda a sexta-feira, das 17h às 19h 
 
Hambúrguer Artesanal 
20 de outubro 
Terça-feira, das 19h às 22h 
 
Sorvete Caseiro Fácil (UCS e Abrasel Hortênsias) 
24 de outubro 
Sábado, das 9h ao meio-dia 
 
Pães Caseiros (UCS e Abrasel Hortênsias)  
6 de novembro 
Sexta-feira, das 19h às 22h 
 
Análise Financeira Gerencial  
7, 14 e 21 de novembro  
Sábados, das 8h ao meio-dia

CURSOS NA ÁREA DO DIREITO
SÍNCRONOS

 
Eleições Municipais 2020 – Contencioso Eleitoral 
29 de outubro e 5 de novembro 
Quintas-feiras, das 19h30 às 22h30  
Mais informações em: encurtador.com.br/bnE69 
 
Temas Contemporâneos de Direito de Família 
Sábado, 31 de outubro, das 8h30 às 12h30  
Mais informações em: encurtador.com.br/oyGV9

Jerônimo Terra Rolim 
acompanha citação

em ação de reintegração 
de posse das famílias

da Vila Dante
Nesta quinta-feira (15), a 

Justiça de Canela começou a 
citar judicialmente as mais de 
30 famílias da Vila Dante sobre 
o processo de retomada da área 
que pertencia ao falecido Sr. 
Dante Bertoluci.

O vereador Rolim aborda o 
assunto a muitos meses na Tri-
buna e está envolvido volunta-
riamente na realização da defesa 
dos moradores do Bairro. Rolim 
compareceu ao local para orien-
tar os moradores e conversar 
com os oficiais de justiça.

Rolim afirmou:
"Entre os moradores, existem 

pessoas que estão há quase cinco 
anos naquele local e sofreram 
promessas de regularização e 
foram abandonadas e esquecidas 
pelo poder público, como advoga-
do e representante do legislativo, 
estarei ao lado dessas pessoas 
na defesa e na condução desse 
processo".

O teor da ação judicial revela 
que a prefeitura não se envolveu 
na resolução do problema habi-
tacional do local, sendo obriga-
tória a medida judicial.

Os moradores terão um 
prazo de 15 dias para fazer sua 
defesa judicial.

Para reduzir a ocorrên-
cia de casos de Coronavírus 
em Gramado, a Vigilância 
Sanitária suspendeu tempo-
rariamente todos os eventos 
esportivos no município. As 
atividades atingidas incluem 
carteado, bocha, bilhar, fute-
bol e afins, além de atividades 
de escolas esportivas. A me-
dida vale até 9 de novembro, 

quando deve ser reavaliada a 
situação epidemiológica.

Na justificativa da decisão, 
a Vigilância Sanitária cita “o 
agravamento da situação e 
o aumento exponencial do 
número de casos ativos de 
Covid-19 no município”. Nas 
últimas cinco semanas a mé-
dia de novos casos tem sido 
superior a 100.

Gramado suspende atividades
esportivas e fecha ginásios

https://portaldafolha.com.br/
https://www.ucs.br/site
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Atleta canelense lutará
no Taura MMA dia 23

O atleta canelense 
Pedro Finger irá até o Rio 
de Janeiro para participar 
do Taura MMA. Será a sua 
14ª luta profissional, a 8ª 
no Taura MMA. O evento 
acontece no dia 23 de 
outubro e será disputada 
na Upper Arena no bairro 
do Flamengo. Pedro parti-
cipará do card preliminar 
do evento, enfrentando 
o Tiago Souza. A luta será 
às 19h e será transmitida 
pra todo o Brasil no Canal 
Combate e para os Esta-
dos Unidos na Fox.
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Gramado receberá o
seminário The Best K9
gramado receberá em no 

final de novembro, o seminário 
The Best K9, evento que aborda 
a formação policial e tática de 
cachorros que servirão para pro-
teção, buscas por faro, figuração 
e trabalho em presídios.

Durante o período, haverá 
uma competição entre o 1º Sgt. 
da Brigada Militar Antonio Rodri-
gues e o Rodrigo BravosK9.

Para quem quiser assistir o 
torneio, o ingresso é R$10,00. 
Todas as recomendações de 
segurança serão tomadas.

O evento acontece nos dias 
27, 28 e 29 de novembro e será 
realizado no CT Prodog, onde o 
atual campeão internacional K9, 
prova realizada no Uruguai, está 
hospedado e é treinado.

A ação de alguns jogadores em Gramado colocou deze-
nas de gramadenses em risco. Atletas integrantes de equipes 
participantes do Municipal de Futsal de Terceira Divisão, que 
teve a final disputada dia 9 de outubro no ginásio Perinão em 
Gramado, entraram em quadra para as disputas mesmo com 
atestado médico e em isolamento social, por suspeita de es-
tarem infectados pelo Coronavírus. Eles entraram em quaren-
tena, por determinação médica e, mesmo assim, participaram 
das disputas.

A Secretaria de Esporte e Lazer cumpriu com os protocolos 
sanitários e plano de contingência e repudia a atitude que co-
locou em perigo, além dos atletas e árbitros, os funcionários 
da Prefeitura que organizaram e trabalharam na competição.

"Atitudes como estas colocam a perder todo o nosso 
esforço para a retomada do esporte em Gramado. Montamos 
um protocolo sério para a retomada com controle de acesso 
aos espaços, medição de temperatura, isolamento das arqui-
bancadas e uma série de iniciativas para evitar aglomerações. 
Tudo isso vai por água abaixo, infelizmente", destaca o secre-
tário de Esporte e Lazer de Gramado Jacó Schaumloeffel.

O pedido é para que atletas que disputaram a competição 
e pessoas de suas relações que tiverem sintomas gripais, que 
procurem atendimento na Tenda Covid, que funciona diaria-
mente das 7h à meia noite, junto ao Posto de Saúde do Cen-
tro.

Em função deste caso e denúncias recebidas, a Vigilância 
Sanitária não atendeu o pedido da Secretaria de Esportes 
para rever a decisão de paralisar as atividades esportivas na 
cidade.

Vigilância suspende atividades esportivas em Gramado
Mesmo antes da confirmação do caso, a Vigilância Sani-

tária de Gramado suspendeu por 30 dias todas as atividades 
esportivas em Gramado. Segundo comunicado, "a Vigilância 
Sanitária Municipal determina a suspensão temporária de 
TODOS os eventos esportivos (carteado, bocha, bilhar, fute-
bol e afins) e atividades escolares esportivas no território do 
município de Gramado". 

Segundo o comunicado da Vigilância Sanitária, a medida 
visa prevenir e mitigar os riscos de contágio à população e 
entrou em vigor a partir do dia 9 de outubro.

Gramado emite nota
sobre suspensão de

atividades esportivas

https://portaldafolha.com.br/
https://pt-br.facebook.com/stopassolaodontologia/
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Amigos Solidários de Canela se une ao Rotary
Club de Canela em ação social do Dia das Crianças

No último domingo (11), 
o grupo Amigos Solidários de 
Canela se uniu ao Rotary Club de 
Canela, Rotaract Club de Canela 
e Interact Club de Canela para 
levar amor e carinho para 552 
crianças dos Bairros Chacrão, 
São Lucas, Vila Irma, Vila Miná 
e Canelinha, além crianças do 
Abrigo Casa Lar.

Depois de muitos dias de 
incansável trabalho, cada crian-
ça recebeu um kit com cachorro 
quente, sanduíche, cupcake, sal-
gadinhos, docinhos, refrigerante, 
pirulitos, balas, rapaduras, flocos 
de arroz, biscoitos, além de um 
brinquedo. Um dos voluntários 
disse emocionado: “A ajuda de 
muitas pessoas foi primordial 
para que a ação acontecesse e ver 
a felicidade no rosto das crianças 
foi o melhor presente que pode-

ríamos ter recebido neste Dia das 
Crianças”.

Com todos os cuidados 
necessários por conta do novo 
coronavírus, cada criança rece-
beu antecipadamente um tic-
ket para retirar seus presentes, 
que ocorreu em uma área ao ar 
livre evitando assim, as aglo-
merações. A pandemia do novo 
coronavírus despertou o que há 
de melhor nos seres humanos, e 
esta é mais uma ação que tenta 
minimizar os impactos negativos 
que todos estão vivendo neste 
momento, onde a solidariedade 
falou mais alto dentro de todos 
os corações.

O Rotary Club de Canela e os 
Amigos Solidários agradecem a 
todos que contribuíram para que 
este evento acontecesse, pois 
sem a participação da comunida-

de nada disso seria possível.
As crianças que foram pre-

senteadas com essa ação do dia 

das crianças retribuíram com um 
sorriso e o mais sincero e puro 
brilho nos olhos.
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Projeto Corona Zero entregou kits de
testagem para o Oásis Santa Ângela

O Projeto Corona Zero 
no Rio grande do Sul, trata-
se de uma parceria com a 
Associação Brasileira de Por-
tadores de Hepatite (ABPH) 
que aplicará testes para 
detecção do coronavírus em 
moradores e funcionários de 
asilos de idosos, legalmente 
denominados de Institui-
ções de Longa Permanência 
para Idosos (ILPIs). Serão 
testes do tipo Rt-PCR (rever-
se-transcriptase polymerase 
chain reaction) que é con-

siderado o padrão-ouro no 
diagnóstico da Covid-19.

Cada clube do distrito 
4670 fez o levantamento 
das necessidades dos muni-
cípios onde estão localiza-
dos e o Rotary Club Canela 
Inspiração cadastrou o Oásis 
Santa Ângela. Os testes 
foram distribuídos gradati-
vamente chegou agora a vez 
de Canela. Foi entregamos 
hoje (14) os kits aos profis-
sionais do Oásis que realiza-
rão os testes.

FOtO: DIVULgAçãO

https://portaldafolha.com.br/
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Guarda Popular de Canela 
doou brinquedos, doces e

sapatos no dia das crianças
A Guarda Popular de 

Canela, torcida organiza-
da local do Internacional, 
realizou uma ação social 
durante a tarde de se-
gunda-feira (12), Dia das 
Crianças.

O grupo que havia 
recolhido doação de 
brinquedos e doces nas 
últimas semanas, se 
deslocou a vários pontos 
carentes da cidade, le-
vando alegria para aque-
las crianças.

Foram distribuídos 
centenas de kits com 
pirulitos, balas e doces, 
além de brinquedos no-
vos e seminovos e tam-
bém sapatos.

A Guarda Popular de 
Canela agradece a África 
Modas, Loja Talismã e a 
Bloompy Calçados.
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Dia D da vacinação 
contra a polio é
neste sábado!

O dia “D” de vacina-
ção contra a poliomielite 
e multivacinação aconte-
ce no sábado, dia 17 de 
outubro, nas unidades de 
saúde dos bairros Cane-
linha, são Luiz, Leodoro 
de Azevedo, santa Marta 
e Centro Materno Infantil, 
das 8h às 12h e das 13 às 
17h.

Devem comparecer, 
com a carteira de vacina-
ção, menores de 5 anos 
para tomar a vacina de 
poliomielite e os meno-
res de 15 anos que não 
foram imunizados ou que 
estejam com a caderneta 
incompleta de acordo 
com o Calendário nacio-
nal de Vacinação.
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Brigada Militar realiza ação
social no dia das crianças

Não foram medidos 
os esforços para propor-
cionar que fosse ines-
quecível e realmente 
tornar o Dia das Crianças 
mais feliz.

Em ato alusivo ao Dia 
Das Crianças, a Brigada 
Militar realizou entre os 
dias 9 e 12 de outubro 
doações de brinquedos, 
livros infantis, jogos e 
máscaras de proteção 
para meninos e meninas 
em situação de vulnera-
bilidade socioeconômica. 
A ação, intitulada “Crian-
ça Feliz”, aconteceu em 
todos os municípios 
abrangidos pelo PROERD 
(Programa Educacional 
de Resistência às Drogas 
e à Violência) e demais 
que, apesar de não pos-
suírem instrutores do 
programa, tiveram inte-
resse em participar da 
causa.

Desde o final do mês 
de setembro a corpo-
ração Brigadiana criou 
diversas ações para ar-
recadação dos materiais 
junto a suas comunida-
des.

Antes de mais nada é 
preciso destacar o empe-
nho e a preocupação dos 
Policiais Militares que 
ficaram horas limpando, 
higienizando e embalan-

do os presentes. Ainda 
a preocupação de não 
deixar nenhuma criança 
sem pelo menos uma 
lembrança, de conseguir 
bastante doações para 
que mais crianças pudes-
sem ter a alegria e aque-
le brilho no olhar.

Destaque especial 
para a adesão maciça 
das comunidades que se 
mobilizaram para valer. 
Moradores de pratica-
mente todos os bairros e 
muitos estabelecimentos 
comerciais participaram 
da campanha, ultrapas-
sando a expectativa de 
arrecadação.

Pessoas que vieram 
pessoalmente trazer na 
Brigada Militar brinque-
dos usados, mas todos 
em bom estado, assim 
como comerciantes que 
além de ajudar a arreca-
dar ainda colaboraram 
com as doações.

Major André Lima da 
Silva, comandante do 1º 
BPAT, agradeceu a adesão 
maciça das comunidades 
na ação e o empenho 
de todos: “Gostaríamos 
de enaltecer o engaja-
mento das comunidades 
que compõem a área 
de atuação do Batalhão 
Turístico, na ação Criança 
Feliz, a qual consideramos 

um sucesso pela partici-
pação das pessoas. Nesta 
linha, estender também 
meus cumprimentos aos 
Policiais Militares que 
coletaram, organizaram, 

higienizaram e distri-
buíram mais de três mil 
brinquedos para as crian-
ças carentes de nossos 
municípios. Não há pala-
vras que traduzam nosso 

agradecimento frente a 
demonstração de tama-
nha generosidade para 
com as crianças, além do 
apoio a esta iniciativa da 
Brigada Militar”.

3,2 mil brinquedos foram arrecadados e distribuídos na região
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RETIFICAÇÕES DE COMPLEMENTAÇÕES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Ficam RETIFICADOS os seguintes atos que concedem Complementação de Proventos de Aposentadoria:

Nome do Servidor Inativo  Ato Concessor  Ato Retificatório
Vera Maria Mattana Mulazzani Portaria nº 1.667/2019 Portaria nº 1.306/2020
Vilma da Silva   Portaria nº 948/2018   Portaria nº 1.307/2020
Etelvina Correa dos Santos Fogaça  Portaria nº 1.745/2018  Portaria nº 1.308/2020
Jorgina Elias Tomasi  Portaria nº 2.060/2019 Portaria nº 1.309/2020

Em 16 de outubro de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

https://portaldafolha.com.br/
https://pt-br.facebook.com/18anosciadoalarme/
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Escolas da rede pública estadual
iniciam retomada de atividades

presenciais na próxima terça, dia 20
Regras e protocolos para retorno de alunos, professores e

funcionários foram detalhadas pelo governador Leite e por secretários

Planejada e discutida 
internamente há cerca de 
cinco meses, a retomada 
das atividades presenciais 
nas escolas da rede pública 
estadual está prevista para 
iniciar na próxima terça-
feira, 20 de outubro. As 
orientações e os protocolos 
a serem seguidos por pais, 
alunos e servidores foram 
apresentadas na tarde 
desta quarta-feira (14/10) 
pelo governador Eduardo 
Leite e pelos secretários 
Faisal Karam (Educação) e 
Arita Bergmann (Saúde), em 
transmissão ao vivo pelas 
redes sociais.

“Desde o final de julho, 
observamos uma estabiliza-
ção da velocidade de trans-
missão e das internações por 
coronavírus nos leitos de UTI 
do Estado. Desde setembro, 
observamos a redução das 
internações e do número de 
óbitos. Nossos dados mos-
tram claramente que o RS já 
atravessou o pior momento 
e vive uma situação mais 
controlada, com a população 
consciente dos cuidados que 
devem ser tomados e, por-
tanto, podemos dar passos 
importantes na retomada 
das atividades”, disse o 
governador. “Muitas escolas 
privadas já retornaram, e 
esse retorno se demonstrou 
seguro, sem intercorrências, 
sem problemas. O governo 
do Estado, que fez todo o 
dever de casa para permi-
tir um retorno seguro, está 
promovendo a retomada na 
próxima semana.”

As escolas são obri-
gadas a seguir a portaria 
conjunta 01/2020, de 8 
de junho, elaborada pelas 
secretarias da Saúde e da 
Educação. O Estado também 
definiu regras para o trans-
porte escolar, para os re-
feitórios e para as salas de 
aula, com distanciamento 
mínimo entre os alunos, uso 

de máscara e máximo de 
50% de alunos em sala de 
aula (sempre nos mesmos 
grupos para facilitar o ras-
treamento de contactantes, 
em caso de caso positivo).

“Retomar o ensino 
presencial é importante para 
assegurar o direito à apren-
dizagem, prover atenção e 
assistência e evitar aban-
dono e evasão. Esse longo 
período sem aulas presen-
ciais acaba desestimulando 
parcela significativa dos 
nossos alunos e comprome-
tendo a aprendizagem. Se 
nos resignarmos, estaremos 
deixando de cumprir esse 
importante papel do Estado”, 
destacou Leite.

O Estado investiu R$ 
270 milhões na compra de 
equipamentos de segurança 
e de proteção para garantir 
o retorno seguro às esco-
las. Do montante, R$ 15,3 
milhões foram destinados 
à compra de equipamen-
tos de proteção individual 
(EPIs); 9,8 mil termôme-
tros infravermelhos; 328 
mil máscaras infantis; 1,9 
milhão de máscaras infan-
to-juvenis; e 1,3 milhão de 
máscaras adultos.

“Educação é essencial, 
é prioridade e devemos 
garantir o retorno gradual 
e seguro, do ponto de vista 
sanitário. Vemos uma esta-
bilidade e estamos em fase 
de declínio de disseminação 
da doença, mas todo cuida-
do é pouco. Nossa portaria 
conjunta, entre a Educação 
e a Saúde, estabeleceu todas 
as orientações para que as 
escolas pudessem se pre-
parar para esse retorno, e o 
governo do Estado também 
se preparou, ampliando a 
rede de testagem para ga-
rantirmos que o diagnóstico 
de pessoas sintomáticas seja 
feito o mais rápido possível. 
O ambiente escolar deve 
seguir todos os cuidados 

para que possamos dar a 
maior segurança ao proces-
so, fundamental na vida das 
famílias e especialmente das 
nossas crianças e jovens”, 
disse a secretária da Saúde, 
Arita Bergmann.

Vale lembrar que o 
retorno dos alunos não é 
obrigatório – pais e res-
ponsáveis podem decidir 
se querem que seus filhos 
vão à escola. Inicialmente, 
será priorizado o retorno 
presencial para alunos com 
dificuldade de aprendizado 
ou de acesso ao conteúdo 
oferecido pela plataforma 
Google Sala de Aula.

“O Estado se preparou 
muito para isso, com muitos 
encontros e reuniões, para 
definir de que forma volta-
ríamos. Nada foi construído 
de forma aleatória, foram 
praticamente cinco meses de 
reuniões e de amplas discus-
sões. Estamos atendendo a 
maioria dos nossos alunos, 
mas a dita minoria não pode 
ser perdida, e é isso que que-
remos resgatar daqui para 
frente, para avaliarmos o que 
foi aprendido e montarmos 
um plano de recuperação 
para 2021. Não estamos 
voltando porque queremos, 
e sim porque é uma necessi-

dade com relação aos nossos 
alunos com dificuldade de 
aprendizado ou de acesso ao 
ensino remoto”, destacou 
o secretário da Educação, 
Faisal Karam.

O modelo de ensino, 
no entanto, permanecerá 
sendo híbrido, ou seja, com 
ensino remoto, e todos os 
alunos deverão acompanhar 
a distribuição de conteúdo 
e de atividades na plata-
forma Google Classroom, 
mesmo aqueles que opta-
rem por ir à escola. Profes-
sores e funcionários que 
não pertençam ao grupo de 
risco, no entanto, são obri-
gados a retornar ao trabalho 
presencial.

As atividades presen-
ciais só poderão ocorrer em 
regiões Covid que estejam 
em bandeira amarela ou 
com pelo menos duas se-
manas em bandeira laranja. 
Nas regiões com maior risco, 
bandeira vermelha ou preta, 
o retorno está vedado.

O Decreto 55.465, de 
5 de setembro de 2020, 
estabelece as normas gerais 
e os protocolos que devem 
ser seguidos por todas as 
instituições e estabeleci-
mentos de ensino para a 
retomada das atividades 

presenciais.
Para melhor orientar 

professores, pais e alunos, o 
Estado disponibilizou uma 
série de materiais, como 
cartilhas e documentos, 
com o detalhamento das 
orientações e das regras a 
serem seguidas. Todo o con-
teúdo pode ser acessado no 
site https://estado.rs.gov.
br/voltaasaulas.

O cronograma de reto-
mada das atividades pre-
senciais foi divulgado pelo 
governo do Estado em 1° 
de setembro. Na ocasião, o 
retorno das aulas das esco-
las da rede pública estadual 
estava previsto para 14 de 
outubro, uma vez que o Es-
tado precisou de um pouco 
mais de tempo para adquirir 
todos os materiais de higie-
ne pessoal e para contratar 
recursos humanos. No Rio 
Grande do Sul, aulas de ins-
tituições particulares, muni-
cipais e federais de Ensino 
Superior, Ensino Médio e 
Ensino Técnico estão permi-
tidas desde 21 de setembro.

A previsão é de que os 
anos finais do Ensino Fun-
damental possam retornar a 
partir do dia 28 de outubro, 
e os anos iniciais, a partir de 
12 de novembro.

"Uma situação mais controlada, com a população consciente dos
cuidados, podemos dar passos importantes na retomada", disse Leite 
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CLIQUE AQUI • FALE COM O ANUNCIANTE!

Na Serra, aulas nas escolas 
estaduais iniciam dia 28

Informação foi confirmada pela
Coordenadoria de Educação

Apesar do anúncio, 
em transmissão ao vivo 
pela internet, na tarde 
desta quarta (14), de que 
as aulas das escolas da 
rede estadual iniciam na 
próxima terça (20), a rea-
lidade de alguns municí-
pios da Serra é diferente.

A reportagem da folha 
entrou em contato com 
a 4ª CRE – Coordenado-
ria Regional de Ensino, 
região que reponde pelas 
escolas estaduais de 13 
municípios, entre eles, 
Canela, Gramado, Nova 
Petrópolis e São Francisco 
de Paula.

Segundo a coorde-
nadora Viviani Vanessa 
Devalle, o decreto es-
tadual prevê o retorno 
a partir do dia 20, mas Coordenadora da 4ª CRE, Viviani Vanessa Devalle
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que 4ª CRE fez algumas 
adequações nesta data, 
pois ainda estão receben-
do os EPIs e precisam de 
ajustes com o transporte 
escolar, feito em conjunto 

com os municípios.
“O retorno nas cidades 

da Serra fica para o dia 28, 
a partir do ensino médio, 
com todos os municípios e 
escolas bem alinhados”.

Canela: Corsan
recebe material para

ampliação da captação 
de água bruta

A Companhia Rio-
grandense de Sanea-
mento – Corsan inicia, 
esta semana, o projeto 
de ampliação de capta-
ção de água bruta, desde 
o Poço da Faca, no Rio 
Santa Cruz, até a Estação 
de Tratamento de Água 
I – no Distrito Industrial 
em Canela. Desde ontem 

(12), chegam 34 carretas 
de tubo de ferro, 700mm, 
para fazer os 6 quilôme-
tros da adutora de água 
bruta. Esta é mais uma 
etapa da ampliação da 
capacidade de distribui-
ção de água tratada. A 
ETA I fornece água para 
as cidades de Canela e 
Gramado.

FoTo: DIVulGAção
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• Faleceu em 12/10/2020 Maria Eudóxia Raimun-
do Ribeiro, 98 anos, viúva, moradora de Canela.
Deixa sobrinha. Foi sepultada no dia 13/10/2020
no Cemitério Municipal de canela. Serviços
fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz.

É importante que você defi-
na melhor suas parcerias. O 
foco do próximo ciclo será 
esse e é fundamental esco-
lher bem os seus pares para 
que seus projetos sejam 
mais realizadores. Tente ter 
paciência com as pessoas e 
entender que nem sempre 
todos estão no mesmo 
ritmo que você. 

E vai te ajudar a cuidar 
melhor do que é prioridade, 
entender mais o seu ritmo 
e compreender os ajustes e 
mudanças que você precisa 
fazer. Talvez seja necessário 
retomar conversas e contatos 
para que suas parcerias tam-
bém sejam mais proveitosas. 
Não se deixe levar pelo stress.

Talvez você precise de mais 
tempo para você, gemi-
niano. Tente organizar sua 
rotina e colocar limites 
nos outros de forma que 
você consiga fazer mais do 
que você gosta e precisa 
fazer. Ter alguma atividade 
prazerosa em sua rotina 
também é algo importante 
para aliviar o stress. 

Tente fazer tudo com mais cal-
ma e atenção e se lembrar de 
cuidar da casa, dos assuntos de 
família e, ainda que tenha bu-
rocracias ou coisas chatas para 
resolver, talvez seja melhor 
começar por elas e ter mais 
tempo pra fazer as boas coisas 
depois, com calma e prazer.

Estudar algo novo pode 
abrir portas, leonino, e 
pode te apresentar novos 
contatos, pessoas, signifi-
cados, sentidos e pessoas 
muito interessantes que 
podem trazer propostas, 
pessoais e profissionais.
A comunicação está boa, 
apesar das tensões gerais 
do céu.

É importante repensar as coi-
sas. Tudo, se puder. Faça um 
balanço da sua vida, avalie se 
tem visto e pensado as coi-
sas do melhor jeito e apro-
veite para retomar projetos, 
contatos e conversas. O céu 
também é favorável para 
repensar a vida financeira e 
resolver as pendencias nessa 
área da sua vida.

Um novo ciclo está literal-
mente começando, libriano. 
E pode ser bastante desa-
fiador. Por isso, escolha bem 
o que quer e com quem 
quer dividir cada momen-
to da sua vida. O céu do 
momento pede mais auto 
cuidado, preocupação com 
a saúde e o corpo.

Olhe para frente e repense 
o caminho, a partir daquilo 
que quer para você e o que 
é de fato possível nesse 
momento. O céu favorece o 
autoconhecimento, a busca 
por um caminho espiritual 
e tudo que te leve para 
dentro de si mesmo.

O céu do momento é para 
refletir sobre seus maiores 
projetos de vida. O que você 
quer, o que é bom pra você, 
o que trará resultados. Pense 
em conversar com os envol-
vidos em cada um dos proje-
tos e tente se manter junto 
apenas daqueles que podem 
te ajudar nesse processo. 

Fundamental refletir sobre 
aquilo que você mais gosta 
e o que além de trabalho e 
esforço, gera de fato retor-
no e resultados, incluindo 
satisfação pessoal. É um 
momento de desafios, mas 
também de conquistas. É 
importante avaliar o que 
é prioridade e dar passos 
mais firmes e consistentes.

O céu do momento pede 
que você olhe mais adiante, 
e reveja a rota se for neces-
sário. Você pode resgatar 
velhos planos e projetos, 
sonhos antigos e rever tudo 
que está fazendo agora 
para não perder o foco. As 
conversas precisam ser 
mais objetivas e focadas.

Hábitos, valores, rotina, 
relações, dinheiro, qualquer 
coisa. É hora de fazer uma 
boa avaliação sobre tudo e 
buscar solução, ao invés de 
seguir alimentando os pro-
blemas. E tente se respon-
sabilizar pelas suas escolhas 
e atitudes. Ninguém pode 
mudar sua vida por você.

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

TOURO
(DE 20/04 A 20/05)

GÊMEOS
(DE 21/05 A 21/06)

CÂNCER
(DE 22/06 A 22/07)

LEÃO
(DE 23/07 A 22/08)

VIRGEM
(DE 23/08 A 23/09)

LIBRA
(DE 23/09 A 22/10)

ESCORPIÃO
(DE 23/10 A 21/11)

SAGITÁRIO
(DE 22/11 A 21/12)

CAPRICÓRNIO
(DE 22/12 A 19/01)

AQUÁRIO
(DE 20/01 A 18/02)

PEIXES
(DE 19/02 A 20/03)

Edital de Casamento nº 6382 – REPUBLICAÇÃO 

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: 
IVALTER EVARISTO DA SILVA, natural de Pernambuco, nascido 
em Ribeirão, cozinheiro, divorciado, domiciliado e residente na 
Rua Primeiro de Janeiro, nº 1127, Bairro São José, nesta Cidade 
e CLEIDE MARIA DE MELO, natural de Pernambuco, nascida em 
Ribeirão, auxiliar de cozinha, solteira, domiciliada e residente na 
Rua Primeiro de Janeiro, n° 1127, Bairro São José, nesta cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 08 de Outubro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

EDITAIS DE CASAMENTO

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

• Apartamento nº03, possui 01 dor-
mitório, banheiro, sala e cozinha 
conjugadas, lavanderia, sem garagem. 
Localizado na Av. Borges de Medeiros, 
nº4606, Bairro Moura, Gramado/RS. 
Aluguel R$900,00 mais taxas.

• Apartamento nº201, Semi-Mobiliado, com 
01 dormitório, banheiro, sala, cozinha e lavan-
deria conjugadas, com estacionamento. Lo-
calizado na Rua João Carniel, nº360, Carniel, 
Gramado/RS. Aluguel R$1.300,00 mais taxas. 

• Apartamento nº303, possui 01 dormitório, sala c/ lareira, cozi-
nha e lavanderia conjugadas, box para carro nº 12. Localizado na 
Rua Tenente Manoel Corrêa, nº302, Residencial Solar dos Alpes, 
Centro, Canela/RS. Aluguel R$1250,00 mais taxas.

• Casa geminada NOVA nº02, conta com 02 dormitórios, banhei-
ro, sala estar/jantar, cozinha e garagem para 01 carro. APROVEITE 
À OFERTA DE LANÇAMENTO nos primeiros 04 meses de locação 
R$400,00 de desconto, e nos 04 meses seguintes R$200,00 de 
desconto no aluguel. Localizada na Rua Felisberto de Moraes, 
nº,260, Vila Boeira, Canela/RS. Aluguel R$1.400,00 mais taxas.
 
• Casa Comercial c/ moradia, sala com aprox. 65 m², imóvel refor-
mado, pátio fechado, quiosque. Localizada na Rua Ignácio Satur-
nino de Moraes, n°210, Centro, Canela, RS. Aluguel R$2.900,00 
+ taxas. DESCONTO DE R$400,00 NOS 04 PRIMEIROS MESES DE 
LOCAÇÃO.

• Faleceu em 10/10/2020 Nélio Dhemar, 67
anos, solteiro, morador do Distrito Industrial,
deixa mãe, irmãos, sobrinhos, afilhado e amigos. 
Foi sepultado no dia 11/10/2020 no cemitério
Municipal de Canela. Serviços fúnebres
realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 08/10/2020 Jorge Vidal da Silva,
65 anos solteiro morador do Bairro Santa Marta. 
Deixa filhas netos e irmãos. Foi sepultado no mes-
mo dia no cemitério Municipal de Canela. Serviços 
fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 09/10/2020 Udo Dufloth, 59 anos, solteiro,
morador do centro. Deixa Imãos, sobrinhos e cunhados. Foi
cremado no Crematório da ACM. Serviços fúnebres realizados 
pela Funerária Divina Paz.

Conserra Contabilidade, escritório contábil há 11 anos
em Canela seleciona: Auxiliar contábil e/ou fiscal 

Necessário estar cursando ou concluída graduação em
Ciências Contábeis. Interessados (as) enviar currículo para 

contato@conserra.com.br

CONSERRA SELECIONA

https://portaldafolha.com.br/
https://serraelar.com.br/imoveis
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Caro leitor, já falamos por 
aqui que é preciso respeitar 
nosso perfil para investir, mas 
será que de fato nossa percep-
ção sobre o dinheiro muda nas 
diferentes fases de nossa vida?

A resposta é com certeza. 
Perfiz financeiros são descrições 
de hábitos baseados em com-
portamentos atuais. Mas para 
conhecermos o nosso perfil pri-
meiro precisamos compreender 
como estamos neste momento 
para depois traçar o que espera-
mos para o futuro.

Já te adianto que não preci-
samos nos enquadrar no mesmo 
perfil sempre. Vamos ver quais 
são eles:

• Alto Risco – aquele que 
vive perigosamente quando 
o assunto é finanças. Normal-
mente é aquele que não possui 
controle financeiro, é amigo das 
dívidas e não tem crédito.

• Aventureiro – alguns me-
ses são ótimos, mas outros uma 
tragédia. São pessoas que sabem 
que fazer dívidas é péssimo, 
sofrem com a falta de disciplina, 
entretanto viver o hoje intensa-
mente é fundamental, sendo o 
risco sua marca registrada.

• Equilibrista – vive mais no 
desequilíbrio como se estivesse 

na corda bamba, não faz planeja-
mento, quando percebe que vai 
cair consegue se organizar mes-
mo gastando em excesso, pois 
não sabe definir prioridades.

• Construtor - esses pos-
suem ótimas estratégias, estão 
em crescimento contínuo, pou-
pam e investem em baixo risco, 
reserva de emergência é uma 
prioridade e mantém os pés no 
chão, ou seja, não sonham alto.

• Visionário – é ótimo em 
educação financeira, está sem-
pre prosperando porque tem 
uma vida planejada e organiza-
da, tem facilidade em realizar 
seus sonhos, sofre menos com 
as crises externas e buscam 
sempre pela qualidade de vida. 

Quando me deparo com os 
perfis alto risco, aventureiro e 
equilibrista sei que todos tem 
algo em comum, são pessoas 
que antecipam sonhos e isso 
se torna um problema em suas 
vidas.

Desenvolva sua educação 
financeira em busca de se tornar 
um perfil construtor ou ainda 
melhor, visionário.  Como já 
dizia meu amigo escritor Erasmo 
Vieira “Viva em PAZ com seu 
DINHEIRO”!

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE! Juliana Alano 
Educadora Financeira

CLIQUE AQUI E SIGA A JULIANA NO INSTAGRAM!

MEU PERFIL FINANCEIRO
REFLETE A VIDA QUE EU LEVO

CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE DA JULIANA!

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
informa a publicação dos seguintes editais:
EDITAL DE ALTERAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 34 2020 – Registro de preços 
para aquisição de Luminárias de LED 100W e 180W.
EDITAL DE ALTERAÇÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO  18/2020 – Contratação de 
empresa para locação de serviços de cópias, através de comodato de impressoras.
Os editais completos estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações po-
derão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 
455, Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do e-mail 
licitacoes@canela.rs.gov.br,

Canela, 15 de outubro de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela  

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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Casa do Sabores estreia em 30 de
outubro nos jardins da Catedral

O Sabores de Canela estreia 
em 30 de outubro sua grande 
novidade de 2020: a Casa do Sa-
bores. Com o objetivo de apre-
sentar protocolos de segurança 
em saúde, a Casa do Sabores vai 
proporcionar uma experiência 
gastronômica aos participantes. 
O espaço foi criado para a de-
gustação dos pratos do roteiro 
gastronômico e vai funcionar de 
quinta a sábado durante todo o 
mês de novembro. Com climati-
zação, a casa atende quatro pes-
soas e está instalada nos jardins 
da Catedral de Pedra de Canela.

O presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Canela 
(Acic), Ronaldo de Paula, salienta 
a busca pela inovação constante 
do evento. Em função da pande-
mia, o roteiro foi renovado sem 
perder a essência de valorizar os 
conceitos de sustentabilidade.  

“Queremos mostrar ao mundo 
que Canela segue os protocolos 
de segurança. Os nossos restau-
rantes estão preparados para 
receber os turistas e preocupados 
com a saúde de seus colabora-
dores. Canela não quer atender o 
visitante apenas uma vez. Quere-
mos cativar o turista para atender 
sempre”, frisa Ronaldo.

SOBRE O SABORES
O 11° Sabores de Canela, 

que começou em 1° de setem-
bro e vai até 1° de dezembro, 
conta com a participação de 20 
restaurantes e sete hotéis ou 
pousadas. Com a proposta de in-
centivar a compra local, o evento 
incluiu produtores, mercados e 
fruteiras de Canela. Estão enga-
jados no evento o Supermerca-
do Forrageira, Mercado Galego 
Canela, Fruteira Dapper Haubert 

FOtO: DIvulGAçãO

A Polícia Civil de Canela e a 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social realizaram, na tarde desta 
sexta-feira (09), a distribuição de 
brinquedos a crianças carentes da 
cidade. Os presentes foram doados 
pela comunidade em campanha 
de arrecadação de brinquedos 
entregues na Delegacia de Polícia 
de Canela, sendo levados ao CRAS 
Santa Marta, onde selecionados e 
empacotados para presente com 
laços e fitas. A distribuição dos pre-

sentes foi concentrada às crianças 
dos bairros Santa Marta, Dante e 
São José, mas também para outros 
bairros da cidade, sendo atendi-
das, ao todo, mais de 500 crianças 
carentes.

A distribuição foi realizada 
de casa em casa pelas equipes 
da Polícia Civil e da Secretaria 
de Assistência Social e faz parte 
das ações sociais desenvolvidas 
conjuntamente entre ambas as 
instituições.

O Delegado vladimir Medei-
ros, titular da Delegacia de Po-
lícia de Canela e idealizador da 
Campanha, informou que houve 
uma grande adesão da comuni-
dade, que atendeu ao chamado 
da Polícia Civil e doou centenas 
de brinquedos novos, incluin-
do bicicletas, bonecas, livros e 
bolas de futebol. A autoridade 
policial referiu, ainda, que a dis-
tribuição, coordenada pelo CRAS 
Santa Marta, atendeu as crianças 

mais carentes da cidade, sendo 
boa parte atendida pela Rede de 
Proteção da Assistência Social.

"O Canelense sempre mostra 
solidariedade e contribui muito 
com as campanhas da Polícia 
Civil na cidade, ajudando aqueles 
que mais precisam. Muitas dessas 
crianças, quem sabe, não teriam 
nenhum brinquedo. Foi uma ação 
que trouxe felicidade a todos. 
Quem doa e que recebe", desta-
cou o Delegado vladimir.

Polícia Civil de Canela e Assistência social
 distribuem mais de 1000 brinquedos

e o Supermercado São José.
Os estabelecimentos gas-

tronômicos e hoteleiros foram 
desafiados a criar receitas com 
insumos produzidos na cidade.  
Cada participante usou da cria-
tividade para escolher os ingre-
dientes e a variedade impres-
siona. Novos sabores e aromas 

foram revelados em cada receita. 
Ao todo, mais de 50 produtos 
foram utilizados entre frutas, 
verduras, embutidos e outros. 
O delicioso resultado pode 
ser conferido em cada um dos 
estabelecimentos participantes. 
Basta pedir o prato produzido 
especialmente para o evento.

https://portaldafolha.com.br/
Parisotto%20%3E%20https://pt-br.facebook.com/pages/category/Hardware-Store/Madeireira-Parisotto-135694350315038/
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Dois criminosos mortos em Caxias do
Sul haviam sido identificados em Canela

Eles morreram após confronto com a BM, na última quarta
Seis integrantes de 

uma facção criminosa, 
oriunda da Região Metro-
politana, foram mortos 
após confronto com a 
Brigada Militar, em Caxias 
do Sul.

Após a divulgação do 
nome dos criminosos, foi 
possível verificar que dois 
deles haviam sido identi-
ficados em uma operação 
da Polícia Civil de Canela, 
realizada em 27 de se-
tembro.

Naquela data, o ob-
jetivo da ação era evitar 
que membros de uma 
facção de fora da cidade 
se instalassem em Ca-
nela. Os policiais civis 
surpreenderam o grupo, 
encurralando quatro 
membros da facção em 
um beco na localidade 
denominada de "Iraque", 
ocasião em que os crimi-
nosos fugiram da ação 
policial em direção a um 
banhado de esgoto lo-

calizado nos fundos dos 
terrenos alvos da Polícia 
Civil.

Quatro criminosos 
foram detidos, sendo três 
deles de fora da cida-
de. Entre eles, estavam 
Nathaniel Gheber da Silva 
e um segundo indivíduo, 
mortos em Caxias do Sul.

Entenda o caso:
O Instituto Geral de 

Perícias (IGP) identificou 
os seis criminosos mortos 
em confronto com o Bata-
lhão de Choque e Brigada 
Militar, em Caxias do Sul.

São eles:
Sérgio Mendes de Oli-

veira Júnior, de 35 anos, 
natural de Viamão.

Elton John Bolico de 
Lima, 15 anos. Natural de 
Farroupilha.

Nathaniel Gheber da 
Silva, 22 anos. Natural de 
São Leopoldo.

Claiton Oliveira Mon-
teiro, 27 anos. Natural de 

FOtO: REPROduçãO/BM

Porto Alegre.
Patrick Adrian da Cos-

ta Silva, 23 anos. Natural 
de Porto Alegre.

Edevaldo Ferraz Bue-
no, 36 anos. Natural de 
Caxias do Sul.

Os seis homens mor-
reram após confronto 
devido a uma operação 
de combate a facções. 
Os fatos iniciaram ainda 
na semana passada após 

diversas tentativas de 
homicídios na cidade. 
O setor de inteligência 
acompanhou os fatos e 
descobriu que um veículo 
atacaria uma facção rival 
no bairro Pioneiro.

Na madrugada de 
terça para quarta (14), 
um veículo Voyage de 
cor branca, oriundo de 
Farroupilha cometeu uma 
tentativa de homicídio e 

ao retornar para o municí-
pio vizinho foi abordado 
pelos PMs na Rota do Sol, 
próximo a Ponte Seca. Os 
seis tripulantes entraram 
em confronto com a BM, 
houve troca de tiros e cin-
co morreram na hora, um 
escondeu-se no mato e 
posteriormente foi locali-
zado ferido, vindo a fale-
cer no hospital. Nenhum 
policial resultou ferido.

Canela – Brigada Militar apreende grande 
quantidade de nova droga sintética

Na noite de sábado 
(10) a Brigada Militar, 
através da Força tática, 
prendeu duas pessoas e 
fechou o laboratório de 
produção de uma nova 
droga sintética chegando 
na região. A droga co-
nhecida como “bafo” tem 
efeito seis vezes mais 
forte que o lança perfu-
me. Ao todo apreendido 
24 frascos e uma garrafa 
de 2 litros com líquido 
entorpecente.

Por volta das 21 
horas, a guarnição rece-
beu informações que um 
traficante estaria atuan-
do forte no tráfico de 
entorpecentes sintético 

em Canela. Esta infor-
mação chegou após uma 
abordagem que resultou 
na prisão de outro trafi-
cante.

Então foi levantado 
que esse traficante de 
drogas sintéticas iria 
realizar uma entrega na 
Rua Osvaldo Aranha, na 
entrada da cidade. No 
local foi visualizado e 
abordado o traficante, 
de 23 anos, que possui 
antecedentes por posses 
de entorpecentes. Em 
revista foi encontrado 
dois frascos do líquido 
da nova droga e mais 
uma porção de maconha 
pesando 24 gramas.

Ele informou que 
estava morando em um 
apartamento a poucos 
metros do local da abor-
dagem, local que funcio-
nava para a produção da 
droga. No local estava 
uma mulher de 20 anos, 
que também ajudava nas 
vendas e entrega das 
“mercadorias”.

Em revista pessoal 
encontrado com ela uma 
porção de maconha. Em 
cima da mesa estavam 
22 frascos, prontos para 
a venda, e mais uma 
garrafa de dois litros com 
liquido do entorpecente. 
Ainda encontrado duas 
munições calibre 9mm.

FO
tO

: REPRO
d

u
ç

ãO
/1º BPAt

Ambos foram presos 
em flagrante pelo crime 
de tráfico de drogas e 

conduzidos a delegacia 
onde foi lavrada a ocor-
rência.

https://portaldafolha.com.br/
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Xeque-mate: Polícia Civil de Canela
prende 13 membros de facção criminosa

Na operação, considerada a maior da história da cidade,
PC identificou 30 membros do grupo

A Polícia Civil de Ca-
nela desenvolveu, nesta 
quarta-feira (14/10), 
aquela que considera “a 
maior operação policial já 
realizada na cidade”, dan-
do cumprimento, simul-
taneamente, a 13 ordens 
de prisão preventivas. As 
ações foram realizadas 
em diversos bairros da 
cidade, mas também na 
região metropolitana e no 
litoral.

O Delegado Vladi-
mir Medeiros, titular da 
Delegacia de Polícia de 
Canela e responsável 
pela operação policial, 
referiu que as prisões 
são resultado de comple-
xa investigação policial 
que foca nas principais 
lideranças do tráfico de 
drogas de organização 
criminosa que comanda a 
criminalidade na cidade, 
especialmente o tráfico 
de drogas, homicídios e 
roubos. A autoridade poli-
cial destacou que, com 
a ação, a Polícia Civil de 
Canela pretende desarti-
cular a facção, de modo 
a que todos os membros 
do grupo criminoso sejam 
neutralizados. “Todos os 
escalões mais elevados 
da organização criminosa 
tiveram suas prisões de-
cretadas, inclusive o líder, 
que é da região metro-
politana, além do chefe 
do grupo na cidade, que 
já estava preso e coman-
dava as ações de dentro 
do Presídio Estadual de 
Canela, e todos seus 
maiores traficantes, não 
restando nenhum sem ser 
responsabilizado”, desta-
cou o Delegado Vladimir. 
A Polícia Civil não revelou 
nomes de investigados e 
número de prisões reali-
zadas para não atrapalhar 
as investigações e não 

frustar a busca por fora-
gidos.

De acordo com a 
Polícia Civil de Canela, as 
investigações, que dura-
ram semanas, resultaram 
na identificação de 30 
membros do grupo, todos 
atuando em uma única 
organização criminosa, 
com divisão de tarefas 
e hierarquia bem defini-
da para cada um, o que 
gerava grande lucro para 
a facção. No curso do 
inquérito policial, consi-
derado um dos principais 
já realizados pelo órgão 
policial na cidade, a Polí-
cia Civil chegou a prender 
alguns dos investigados 
e apreendeu grande 
quantidade de drogas. Ao 
todo, foram apreendidos 
durante a investigação, 
cerca de 1.7kg de cocaí-
na, 5.3kg de maconha 
e 40g de crack, droga 
avaliada em mais de R$ 
120.000,00, todas per-
tencentes à mesma orga-
nização criminosa. Ainda, 
foram apreendidos, no 
curso das investigações 
policiais, armas de fogo, 
dezenas de milhares de 
reais e diversos carros, 
inclusive um SUV de alto 
padrão, avaliado em mais 
de R$ 115.000,00. O De-
legado Vladimir informa 
que, ao todo, o prejuízo 
financeiro à organização 
criminosa é calculado em 
mais de R$ 300.000,00.

No curso das investi-
gações, a Polícia Civil de 
Canela conseguiu apurar 
que a organização cri-
minosa pretendia fazer 
a entrada no Presídio 
Estadual de Canela de um 
freezer recheado de dro-
gas, mais de duas deze-
nas de celulares e chips, 
bebidas e outros objetos, 
avaliados, ao todo, em 

cerca de R$ 150.000,00. 
A carga foi interceptada 
por agentes policiais na 
noite de 09 de setembro, 
já no interior do estabe-
lecimento prisional, mas 
antes de ser acessada 
pelos detentos membros 
da facção investigada.

O Delegado Vladimir 
Medeiros elogiou muito 
a atuação de sua equipe, 
que concentrou esforços 
para desenvolver uma 
investigação absoluta-
mente exitosa, pois iden-
tificou todos os membros 
da organização criminosa 
(cerca de 30 traficantes), 
a atribuição de cada um 
no grupo, apreendeu 
grande quantidade de 
drogas e atingiu, ainda, a 
parte financeira do grupo. 
“A investigação é comple-
xa e completa, tendo o in-
quérito policial centenas 
de páginas a demonstra-
rem como o grupo agia, 
com vasta materialidade 
e fortes elementos que 
comprovam a autoria de 

cada investigado, resul-
tando em uma operação 
com grande número de 
prisões sendo cumpridas 
ao mesmo tempo na data 
de hoje, com apreensão 
também da maior quan-
tidade de drogas em um 
mesmo inquérito policial 
na história de Canela. 
Tenho muito orgulho da 
minha equipe, concluiu a 
autoridade policial.

O Delegado Gustavo 
Celiberto Barcellos, que 
responde pela 2ª Dele-
gacia de Polícia Regional 

de Gramado, ressalta 
que investigações desta 
natureza, com o delinea-
mento do comportamen-
to de cada integrante 
do grupo criminoso, 
definindo cadeia de 
comando e hierarquia, 
resultando em grande 
apreensão de drogas e 
descapitalização da or-
ganização, trazem efeti-
vo resultado no combate 
ao crime organizado, 
resultando em resposta 
firme e contundente do 
Estado.

FOTOS: DiVUlGAçãO/PC CANElA
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Divulgadas imagens de suspeito
de assassinato em Gramado

Crime aconteceu no último dia 24 e a Polícia Civil pede ajuda da comunidade

A Polícia Civil de Gra-
mado divulga imagens e 
vídeos do suspeito de en-
volvimento na morte de 
Dayena Chayena Nunes 
da Silva.

Qualquer informa-
ção sobre o homem que 
aparece nas imagens 
poderá ser repassada aos 
seguintes telefones: (54) 
98408-9364, (54) 99196-
8092, (54) 3286-2300, 
(54) 3286-4299 e 197, 
números da Polícia Civil 
de Gramado. Informação 
absolutamente anônima.

Relembre o caso
A Brigada Militar foi 

acionada às 23h35 do dia 
24 de setembro, em um 
apartamento na Rua Pre-
feito Nelson Dinnebier, 
centro de Gramado, onde 
uma mulher de 29 anos 
foi encontrada morta.

O apartamento era 
alugado por temporada, 
pela vítima e mais duas 
amigas, utilizados para 
programas.

Segundo uma tes-
temunha a vítima tinha 
marcado um programa 
via WhatsApp próximo 
das 19h30 com um rapaz 
desconhecido. Mais tarde 
a vítima não respondeu 
mais as mensagens às 

amigas que desconfiadas, 
foram até o apartamento.

Ao entrarem no apar-
tamento com uma chave 
extra, elas   visualizaram o 
corpo da vítima de bruços 
na cama, apenas de cal-
cinha, e perceberam que 
havia um travesseiro no 
chão sujo de maquiagem 
e batom na cor que a ví-
tima usava. Constataram 
ainda que do local sumiu 
o celular da vítima, um 
Iphone 11 plus. Foi ainda 
encontrada a carteira da 
vítima no chão da sala 
sem dinheiro, sendo que 
segundo as testemunhas, 
a vítima tinha dinheiro, 
pois havia realizado um 
programa anteriormente.

•
As imagens mostram 

um homem chegando ao 
local, de máscaras, capuz 
e roupas pretas. Ele cha-
ma o interfone e é recep-
cionado pela vítima no 
corredor do prédio, indo 
após em direção ao apar-
tamento onde a mulher 
foi encontrada morta.

As imagens mostram 
o suspeito chegando às 
19h42min e deixando o 
local às 20h20h23min.

Dayena era manauara 
e passava uma temporada 
em Gramado. Dayena tinha 29 anos
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Confira as ações dos bombeiros
na região durante a quarta-feira

Durante a quarta-feira 
(15), as guarnições de Ca-
nela e Gramado atende-
ram quatro ocorrências. 
Em Canela, por volta das 
10h30min, a guarnição se 
deslocou ao bairro Alpes 
Verdes, na rua dos pi-
nheiros para atender uma 
ocorrência de acidente de 
trânsito.

No local, foi encontra-
do um veículo Fiat Mile 
Fire tombado. A condu-
tora estava dentro do 
carro e apresentava uma 
fratura expostas no braço 
esquerdo. Foi realizado a 
remoção do vidro frontal 

e feita a imobilização da 
vítima, que no momen-
to estava consciente e 
orientada, reclamando 
de dor apenas no braço 
lesionado. A vítima foi 
entregue a equipe do 
Samu e encaminhada ao 
HCC. Tripulava o veículo, 
o filho da vítima, que não 
se feriu.

No fim da tarde, 
próximo às 18h, a guar-
nição foi acionada no 
bairro São Lucas, na rua 
Adalberto Wortmann para 
resgatar um gato que 
estava ferido e preso a 
uma estrutura metálica 

do telhado da residência. 
Foi realizado o resgate e 
devolvido a proprietária.

Já durante a madru-
gada de quinta-feira, por 
volta das 05h, a guar-
nição foi acionada para 
combater um incêndio 
em uma carvoaria na na 
Linha São Paulo. No local, 
distante da cidade, foi 
utilizado cerca de 3500 
litros de água para rea-
lizar o combate. O fogo 
já havia consumido uma 
estufa e parte do telhado.

Em Gramado, a única 
ocorrência aconteceu por 
volta 04h30min, na Linha 

Canela – Homem é detido
por populares e preso pela BM 
após furtar carro de funerária

No começo da noite de sábado (10), 
por volta das 19 horas, a Brigada Militar de 
Canela foi informada, via ligação 190, que 
um homem estaria furtando o carro de 
uma funerária, estacionado frente a capela 
mortuária.

O homem de 23 anos, com anteceden-
tes por estupro, havia entrado no veículo 
da funerária, uma VW/Saveiro, sendo 
contido por populares no momento que 
deslocava com o veículo.

Quando os Policias Militares, chegaram 
ao endereço, na Rua Visconde de Mauá, o 
autor já estava detido por populares. Ele 
foi preso em flagrante e conduzido a dele-
gacia onde foi registrada a ocorrência.

FOTO: REPRODuçãO

O DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CANELA, instituição de direito público interno, com sede nesta 
cidade, sito à Rua Dona Carlinda, nº 455, prédio da Prefeitura 
Municipal, inscrito no CNPJ sob nº 88.585.518/0001-85, NOTI-
FICA o contribuinte JOAREZ CORREA DE SÁ, inscrito no CPF 
sob n° 169.095.000-59 — que não foi localizado no endereço 
cadastrado nesta municipalidade — para que tenha ciência a 
respeito das notificações n° 4231 e 4233 do processo adminis-
trativo 2019/14650 que determinam MULTA E ORDEM DE DE-
MOLIÇÃO da obra realizada no sub telhado do prédio localizado 
na Rua José Joaquim Velho, 151, conforme legislação vigente.

Canela/RS, 15 de Outubro de 2020

Saulo Pavan Ecker
Fiscal

Quilombo para comba-
ter um incêndio em um 
aviário. No local, foi cons-
tatado que se tratava de 

um princípio de incêndio, 
que já havia sido extinto 
pelo proprietário.

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


GERAL • Quinta-feira, 15 de outubro de 2020 • www.portaldafolha.com.br25

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

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Peças de leilão pró HCC estarão em
exposição no Campos de Canella

No sábado, 17, os porquinhos que serão leiloados em prol
do Hospital de Canela estarão expostos  durante todo o dia

“Ajudar faz bem para a 
saúde” – este é o tema do 
Leilão Online que acontece 
dia 21 de outubro, às 19h, 
com transmissão através do 
facebook. Um projeto ideali-
zado e executado por várias 
mãos, busca angariar recur-
sos para a compra de um 
novo foco para o bloco cirúr-
gico do Hospital de Canela.

Com diversas técnicas 
de pintura, 35 porquinhos 
de cerâmica foram pinta-
dos pelas alunas do Ateliêr 
Angiolina, da Débora Zanatta 
e Ateliêr Laci Stopassola. As 
alunas engajadas neste pro-
jeto doaram as peças e seus 
talentos para fazer deste, um 
momento de solidariedade 
para a instituição.

O leilão será online e, 
além da venda dos porqui-
nhos, a orquestra Sonarte 

fará um show à parte, dei-
xando esta noite ainda mais 
especial.  O lance inicial 
para cada porquinho de R$ 
250.00. Mas, vale salientar 
que todos são bem-vindos 
durante a live, seja para 
assistir, ou participar com 
lances.

Para os interessados em 
dar lances e levar um des-
tes graciosos porquinhos 
poderão conhecê-los pes-
soalmente neste sábado, no 
Estação Campos de Canella 
durante todo o dia. Esta é 
uma família de porcos muito 
amada e todos eles têm no-
mes e buscam por um novo 
lar. Por isso, a participação 
da comunidade é tão impor-
tante.

Juntos nesta iniciativa 
estão: ABASC, Ateliêr Angio-
lina, Ateliêr Laci Stopassola, 

Leiloeiro Ademir Miguel Cor-
rêa, Lucas Dias e Clube FM e 
Relações Públicas Samanta 
Vasques, com apoio da Esta-
ção Campos de Canella.

O leilão acontece dia 21 
de outubro, a partir das 19h, 
através da página do Corrêa 
Leilões no Facebook. Os pa-
gamentos poderão ser feitos 
via PIC PAY com parcelamen-
to de até 12x.

https://www.claro.com.br/

