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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
O PORTAL DA FOLHA!

Sonho de Natal tem 
acendimento das luzes 
e decoração de árvores

ESPECIAL
Um novo fôlego
para as águas de

Canela!

R$ 4.1 milhões e 60% do esgoto 
de Canela tratado: instalação de 

estações de tratamento de esgoto 
devem melhorar a qualidade dos 

arroios e nascentes. Página 12 à 17

Árvores do Sonho representa a participação
da comunidade no evento. Página 6
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https://diagnosticars.com.br/
https://portaldafolha.com.br/
www.faccat.br
https://www.facebook.com/garagemlanchess/
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!

Qualidade das águas
Trazemos uma extensa 

matéria, nesta edição, sobre as 
novas estações de tratamento 
de esgoto de Canela. Pessoal-
mente, fiquei muito feliz em 
produzir.

Em junho de 2015, mostra-
mos essa realidade, com várias 
nascentes do Caracol.

Vale o registro que nossa 
capa da edição n.º 1 foi sobre 
a poluição do Lago do Palace 
Hotel.

De lá pra cá acompanhamos 
todas as ações de Ministério 
Público, Delegacia de Polícia e 
Prefeitura na tentativa de fa-
zer com que a Corsan fizesse 
sua parte quanto ao esgoto de 
Canela.

Sei, ainda, que nenhum 
destes atores, nem o promotor 
Paulo Viera, nem o delegado 
Vladimir Medeiros e, por fim, o 
secretário Jackson Muller, fize-
ram estas ações para reconheci-
mento pessoal, mas cabe a este 

colunista destacar os persona-
gens que fizeram que o cenário 
mudasse, afinal, acompanhei 
todo este processo.

Desde as insistentes ações 
e inquéritos, a Corsan começou 
a se mexer e hoje temos no ho-
rizonte a possibilidade de ter-
mos, até o final de 2021, 60% 
da cidade de Canela alcançada 
pelo esgoto cloacal, números 
muito bons ao nível de Brasil, 
mas que, se não perdermos 
a mão e o ritmo, poderemos 
superar com as ampliações dos 
serviços.

Nesta semana, visitei no-
vamente alguns destes locais, 
mostrando como estão atual-
mente e quais as melhorias 
propostas.

Tomara que tenhamos 
capacidade de fiscalizar estes 
serviços ao longo dos anos e 
termos realmente uma cidade 
que trata seu esgoto e respeita 
seus mananciais.

Ah, e se você quer relembrar as matérias
de 2005, clica nos links abaixo:

De onde vem as águas da Cascata do Caracol
e como está a sua qualidade?

https://portaldafolha.com.br/2015/07/23/de-onde-vem-as-a-
guas-da-cascata-do-caracol-e-como-esta-a-sua-qualidade/

Os contrates de uma cidade que não cuida de suas águas
https://portaldafolha.com.br/2015/07/28/os-contrates-

de-uma-cidade-que-nao-cuida-de-suas-aguas/

Conheça a maior poluidora do município de Canela
https://portaldafolha.com.br/2019/02/01/crime-ambiental-

conheca-a-maior-poluidora-do-municipio-de-canela/

É “fake” que hospital
de Canela tem 140% de

internações por Covid-19
Interpretação errônea dos números

circulou esta semana nas redes sociais

Nesta semana, circulou 
uma postagem nas redes so-
ciais afirmando que, com base 
nos números do Governo do 
Estado, o Hospital de Canela 
teria excedido em 40% as 
internações com pacientes 
confirmados e suspeitos para 
Covid-19, ou seja, o HCC teria 
140% de ocupação com estes 
pacientes.

Após ser cobrada por lei-
tores a cerca desta postagem, 
a redação da Folha entrou em 
contato com o Hospital de Ca-
ridade de Canela para confir-
mar os números.

Segundo a casa de saúde, 
em Canela existem cinco leitos 
de UTI, cinco leitos de suporte 
intermediário e 10 de enfer-
maria. Um total de 20 leitos 
destinados à Covid-19.

No final da tarde desta 
quarta (21), os números das 
internações são de cinco 
pacientes na UTI, um no su-
porte intermediário e três na 
enfermaria, ou seja, oito de 20 
leitos ocupados, o que repre-
senta 40% dos leitos reserva-
dos para Covid-19.

Outro dado importante é 
que cinco pacientes de Canela 

estão internados em outros 
municípios, pois o HCC tem 
uma ala isolada para a Co-
vid-19, então, não teria como 
ultrapassar os 100% de ocu-
pação.

É necessário levar em 
conta, ainda, que pacientes 
que procuram atendimento 
particular são registrados para 
cidade de Canela, mas tem a 
liberdade de procurar aten-
dimento em outras cidades, 
como Gramado, Caxias do Sul 
ou Porto Alegre, em alguns ca-
sos, ficando internados nestas 
cidades.

Se formos levar em consi-
deração apenas a UTI, a ocupa-
ção é de 80%, quatro de cinco 
leitos.

O interventor do Hospital, 
Luiz Cláudio da Silva, disse 
à nossa reportagem que o 
momento é preocupante e 
que “todos devemos continuar 
usando máscaras, tomando 
as medidas de higienização e 
evitando aglomerações, pois a 
pandemia não acabou e está 
longe de acabar, porém, há uma 
preocupação do HCC que os 
dados oficiais não sejam mal 
interpretados”.

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
https://portaldafolha.com.br/2015/07/23/de-onde-vem-as-aguas-da-cascata-do-caracol-e-como-esta-a-sua-qualidade/
https://portaldafolha.com.br/2015/07/28/os-contrates-%0Dde-uma-cidade-que-nao-cuida-de-suas-aguas/
https://portaldafolha.com.br/2019/02/01/crime-ambiental-%0Dconheca-a-maior-poluidora-do-municipio-de-canela/
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Troca solidária do HCC acontece neste sábado
Hortaliças colhidas na hora podem ser trocadas por óleo e leite

O Hospital de Cari-
dade de Canela realiza 
mais uma Troca Solidária, 
neste sábado (24), das 
9h às 12h. Na ação, você 
poderá trocar um litro 
de leite ou de óleo por 
alfaces crespas e lisas, 
rúcula, couve e diversos 
temperos verdes, colhi-
dos na hora e totalmente 
orgânicos.

Segundo o interven-
tor do Hospital, Luiz Cláu-
dio da Silva, no primeiro 
final de semana que a 
ação foi realizada foram 
arrecadados 150 litros de 
leite, número que deve 
ser superado neste sába-
do.

“Esta é uma forma de 
levar um alimento orgâni-
co para a sua mesa, fres-
quinho, e ajudar o HCC”, 
frisou Luiz Cláudio.

O acesso à horta se dá 
pelos fundos do HCC, na 
Rua Teixeira Soares, nos 
fundos da unidade de 
saúde Central.

A horta do HCC é 
mantida pela instituição e 
pela Secretaria Municipal 
de Obras, colaborando 
com o setor de nutrição 
da casa de saúde.

FOTOS: FRANCiSCO ROCHA

Horta fica nos fundos do HCC, com acesso pela Rua Teixeira Soares

O interventor Luiz
Cláudio, responsável
pela gestão do hospital

https://portaldafolha.com.br/
https://portaldafolha.com.br/2020/10/01/destaque-folha-2020-formulario-iii/
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Sonho que vira realidade

Francisco Rocha
francisco@folhadecanela.com.br

Diante da 
incerteza que 
2020 nos pro-
porcionou, há 
de se destacar 
a coragem 
do secretário 
de Turismo, 
Angelo San-
ches, na sua 
insistência 
pela retomada 
de um turis-
mo seguro e 
na realização 
do Sonho de 
Natal.

Aí, para-
fraseando o 
prefeito Cons-
tantino, que 
também tem 
seus méritos 
neste processo, o sonho que se sonha junto se torna 
realidade.

O Sonho de Natal começou hoje e que seja um 
sucesso!

Vamos todos neste espírito de reconstruir a eco-
nomia da nossa cidade, com cuidados, mas com muita 
coragem!

Uma estrela foi no céu
surgindo… Folha participou

das Árvores do Sonho
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Na manhã desta quinta-feira, 22, o Promo-
tor de Justiça de Canela, Dr. Paulo Eduardo de 
Almeida Vieira, e o Oficial do Ministério Público, 
Marcelo Almeida, estiveram reunidos por video-
conferência com o secretário de Turismo e Cultura, 
Ângelo Sanches, e com a Secretária Adjunta da 
Saúde, Milena Santos, para tratar sobre a reali-
zação do Sonho de Natal. A reunião, promovida 
pela Promotoria de Justiça de Canela, teve por 
objetivo orientar a organização do evento quanto 
à necessidade de atendimento aos protocolos de 
saúde, visando à continuidade no enfrentamento 
da pandemia de COVID-19 no Município. A pauta 
foi em torno da preocupação do MP com relação 
ao Sonho de Natal e das secretarias de Turismo e 
Saúde com relação a medidas efetivas que deve-
rão ser adotadas para a viabilização do evento. 
Na ocasião, as secretarias de Turismo e Saúde 
apresentaram ao Ministério Público a solicitação 
de análise dos protocolos sanitários que foram le-
vadas ao Gabinete de Crise do Governo do Estado 
e ao COE – Centro de Operações de Emergência de 
Canela.

Ministério Público 
acompanha evento

Sonho de Natal tem
acendimento das luzes
e decoração de árvores
O 33º Sonho de Natal de Cane-

la iniciou, nesta quinta (22), com a 
decoração das Árvores do Sonho. 
Comerciantes, clubes de serviço, 
entidades de classe e patrocinado-
res decoraram seus pinheiros dei-
xando a cidade pronta para receber 
o Papai Noel. Mais de 60 árvores 

natalinas padronizadas, estão es-
palhados ao longo da Júlio de Cas-
tilhos, uma das principais avenidas 
de Canela.

O acendimento das luzes da 
decoração aconteceu, às 19h, em 
frente à igreja Matriz Nossa Senhora 
de Lourdes.

FOTOS: rAFAeL CAVALLi/SerrAPreSS

https://portaldafolha.com.br/
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Natal Luz de Gramado iniciou nesta quinta
e anunciando programação da 35ª edição

A 35ª edição do 
Natal Luz de Gramado 
iniciou nesta quinta-
feira (22), devidamente 
adaptada ao contexto 
da pandemia mundial. 
Paralelamente aos proto-
colos de biossegurança 
e ao cancelamento de 
espetáculos em arenas 
de grande público, o 
maior evento natalino do 
Brasil reafirma sua tradi-
ção e promove diversas 
atrações gratuitas ao 
longo de sua maior edi-
ção. Serão 101 dias de 
celebração do Natal, de 
22 de outubro até 30 de 
janeiro de 2021.

A abertura oficial 
aconteceu às 18 horas, 
na Villa Bertti com a 
participação especial da 
Orquestra Sinfônica de 
Gramado. Em função dos 
protocolos sanitários, a 
participação nesta ce-
rimônia será restrita a 
convidados. Em coletiva 
de imprensa na tarde 
desta terça-feira (20) na 
Fabulosa Loja da Caracol 
o Presidente da Grama-
dotur, Rafael Carniel de 
Almeida, e com a presen-
ça do Prefeito de Gra-
mado Fedoca Bertolucci, 
anunciou as atrações do 
evento.

Confira algumas das atrações do evento:
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Acendimento das luzes
todos os dias, a partir do dia 22 

de outubro, às 20h, as luzes da Cidade 
Mágica do Natal e os arcos da Av. das hor-
tênsias se acendem e renovam os bons 
sentimentos do Natal. Cada luz que acen-
de marca o início de um sonho encanta-
do. É assim que surge o lindo Natal Luz 
de Gramado, renovando-se diariamente 
ao longo de seus 101 dias de duração. 
O acendimento das luzes é um momen-
to sublime e que, honrando o nome do 
maior evento natalino do Brasil, propor-
ciona e celebra ao entardecer a chegada 
de noites encantadas que as luzes de 
Gramado iluminam, criando um novo ce-
nário, cheio de esperança, amor e paz.

Trupe de Natal
A magia do Natal aparece na cida-

de de Gramado, personificada na Trupe 
de Natal. Com dramatização e música, a 
verdadeira mensagem natalina faz parte 
das apresentações do conjunto de perso-
nagens que emana amor, emoção e ale-
gria aos visitantes da Cidade Mágica do 
Natal. Serão 1.200 apresentações durante 
a 35ª edição do Natal Luz. Com 12 apari-
ções diárias, de 15 minutos cada, na rede 
gastronômica, hoteleira e parques. Diaria-
mente, a trupe de Natal estará às 15h no 
Mundo a Vapor.

A Casa do Papai Noel
O Papai Noel virá diretamente para 

a sua casa, na Vila de Natal, onde estará 
se cuidando para estar saudável na noite 

de Natal. É lá, em um dos lugares mais 
simbólicos e lúdicos da Cidade Mágica 
de Natal, que o bom velhinho espera a 
todos aqueles que acreditam na magia, 
para momentos de muito amor, carinho e 
afeto. Estará interagindo com os turistas e 
a comunidade das 14h às 18h, a partir do 
dia 7 de novembro.

Instrumentos de Fé
A integração entre espiritualidade, 

religião e arte respira viva em um dos 
eventos mais emocionantes da edição de 
35 anos do Natal Luz de Gramado. Serão 
35 participações dos músicos da Orques-
tra Sinfônica de Gramado, a integração 
entre a música e a liturgia das missas e 
cultos religiosos será completa, dando 
uma fusão icônica de erudição e fé. Esse 

momento especial está marcado para co-
meçar no dia 25 de outubro, na missa das 
10h30min, da igreja Matriz São Pedro, e a 
programação completa pode ser vista no 
site oficial do Natal Luz.

Caravana da Coca-Cola
A Caravana da Coca-Cola, tradicional 

desfile de caminhões, estará presente no-
vamente este ano, enchendo os corações 
dos visitantes de alegria e esperança no 
dia 10 de dezembro às 20h.

O Natal Luz 35 Anos tem o patrocínio 
da XP investimentos, Mundo a Vapor e 
Stemac Grupos Geradores. A promoção é 
da Prefeitura de Gramado e realização da 
Autarquia Gramadotur. O 35º Natal Luz de 
Gramado acontece de 22 de outubro de 
2020 à 30 de janeiro de 2021.

https://portaldafolha.com.br/


Alana, toda feliz no mês das crianças!
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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!

Ensaio da linda Isabella Descovi Gomes 
pelas lentes da Jênifer Lauffer

Heitor da Rosa Renosto vai
completar  1 aninho no domingo, 25.

Esbanjando sorriso, a Antonella!

Foto: CAMILA DEDÉ FotoGRAFIA Foto: JENIFER LAUFFER FotoSFoto: JENIFER LAUFFER FotoS

Toda a fofura do Matheus Ribeiro da Silva
Gustavo curtindo um
passeio no Parque do Lago!

Foto: REpRoDUção

Foto: REpRoDUção

Foto: REpRoDUção

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

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Carla Leidens, que desde maio vem se 
aventurando na cozinha, recebeu esta 

semana Simone Becker dos Santos para 
Aprendiz x Aprendiz, e o prato escolhido 

foi um risoto de filé e vinho tinto.

Nicole Bergamaschi, Lívia Port e Fábio 
Oliveira formaram a equipe de apoio 
para o Leilão Online pra o Hospital 
de Canela, que resultou na venda de 
35 porquinhos e a arrecadação de R$ 
16.630,00 para a compra de um foco 
para o Bloco Cirúrgico! Um sucesso.

A nutricionista Renata Cezimbra
desperta uma nova forma em

seu trabalho, com a compreensão 
energética para uma visão mais

abrangente a respeito da verdadeira 
qualidade dos alimentos, que podem 

auxiliar na preservação e na
restauração da saúde. @umjeitodeser_

A Dj Michele Wender teve participação especial
no Restaurante Josephina, durante o recente Festival

de Cultura e Gastronomia de Gramado.

Foto: SAMAntA VASqUeS

Foto: Cleiton thiele

Projeto AWen de Ayron Milford Cardoso e Marina
Alves Corrêa surge com uma proposta de monta conectiva 
com cavalos, com o objetivo de estabelecer vínculo com o 

cavalo, através da confiança.  Para conhecer um pouco mais 
o projeto, acesse o @naturezaawen.

Foto: Kellen DiAS

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

A Fotografia como Promotora
da Autoestima. Andréia Perotto

sempre encantadora.
Juliana de Oliveira Klemann no
lindo ensaio a espera de Noah

FOtO: JENIFER LAUFFER FOtOS

Parabéns ao casal Jô Meregalli e Cassiano de
Caxias do Sul pela chegada do seu Joaquim

Parabéns aos papais Cristiane e Rodrigo pelo chegada do Lucas.

Aline registrando essa linda espera pelo Vicente!

Adalgisa neste lindo ensaio à espera da Lívia!

FOtO: CAMILA DEDé FOtOgRAFIA

FOtO: MARIONE FERNANDES FOtOgRAFIAS

Francisco, que no dia 25 de outubro 
comemora o seu primeiro aninho e
a sua inseparável amiga Panqueca!
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https://portaldafolha.com.br/
https://portaldafolha.com.br/category/social/
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CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
 
Confira nossos cursos síncronos nos quais o professor atua ao vivo com 
os participantes pelo Google Hangouts Meet. Sinta a experiência de 
estudar onde você quiser!  
 
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 
 
Nutrição Personalizada no Consultório:
Como Entender e Aplicar a Nutrigenômica 
6 de novembro 
Sexta-feira, das 13h30 às 17h30 
 
Análise Financeira Gerencial  
7, 14 e 21 de novembro  
Sábados, das 8h ao meio-dia 
 
Pipocas Gourmet (UCS e Abrasel Hortênsias) 
13 de novembro  
Sexta-feira, das 14 às 18h 
 
Risoto de Morango com Magret de Pato (UCS e Abrasel Hortênsias) 
14 de novembro 
Sábado, das 9h ao meio--dia 
 
Risotos Clássicos 
16 de novembro 
Segunda-feira, das 19h às 22h 
 
Elaboração de Ficha Técnica para Redução
de Custos na Cozinha e Precificação de Pratos  
17 e 18 de novembro 
Terça e quarta-feira, das 14h às 18h 
 
Treinamento Fiscal para Setor de Compras 
19 e 20 de novembro 
Quinta e sexta-feira, das 18h30 às 22h30 
 
Gestão Estratégica de Pessoas (UCS e CDL Gramado)        
25, 26 e 27 de novembro  
Quarta a sexta-feira, das 18h30 às 22h30 

CURSOS NA ÁREA DO DIREITO
 
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

Hospital de Canela
reforma ala de

convênios e particulares
O Hospital de Caridade de 

Canela (HCC) continua receben-
do melhorias estruturais para 
qualificar o atendimento ao 
público. Com apoio da comuni-
dade, a comissão de interven-
ção do HCC reformou a ala para 
atendimentos de convênios e 
particulares. O espaço recebeu 
novo piso, pintura, iluminação e 
rede elétrica, climatização e mo-
bília, além de reforma completa 
dos sanitários. "Tivemos doações 
de diversas empresas amigas do 
nosso hospital", afirma Luiz Clau-

dio da Silva, interventor do HCC.
Conforme Silva, seis leitos da 

ala serão reformados. "Os quatro 
primeiros estão prontos e, em 
breve, mais dois estarão aptos a 
receber pacientes", diz. O inter-
ventor destaca que a reforma da 
ala dos convênios possibilita que 
o HCC conquiste novas formas 
de receita. "Para atrair receitas, é 
fundamental que o hospital tenha 
uma boa estrutura de hotelaria. 
Fizemos melhorias que possibi-
litam conforto aos pacientes", 
conclui.

Foto: HaLder ramos/divuLgação

Skyglass Canela abre
50 vagas de emprego
A Skyglass Canela, pri-

meira plataforma de vidro 
da américa Latina, está com 
vagas abertas para a formação 
de seu quadro de colaborado-
res. Com abertura ao público 
programada para dezembro, 
foram abertas 50 vagas neste 
primeiro momento de recru-
tamento. Os salários iniciais 
variam de r$ 1,5 mil a r$ 2 
mil.

Conforme um dos sócios 
da skyglass Canela, moacir 
Bogo, o projeto começou a ser 
executado há três anos. Ape-
sar das dificuldades impostas 
pela pandemia, a empresa 
mantém o cronograma da 
obra. “É difícil mensurar os 
efeitos trazidos pela geração 
de empregos. Estudos atestam 

que o turismo afeta 52 outras 
atividades. Queremos contri-
buir para o desenvolvimento 
de Canela e da Serra Gaúcha”, 
destaca Bogo.

As vagas são para porteiro, 
auxiliar de manutenção com 
experiência em elétrica, re-
cepcionista, atendente, opera-
dor de equipamento de par-
que, técnico de enfermagem, 
auxiliar de limpeza, operador 
hidráulico (ete), recreador, 
técnico de informática e caixa. 
A empresa oferece transporte 
e refeitório no local. Após os 
três meses de experiência, 
os colaboradores passam a 
contar com plano de saúde. 
Os interessados pode enviar 
currículos para rh@skyglass-
canela.com.br.

https://portaldafolha.com.br/
https://www.ucs.br/site
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Um novo fôlego para as águas de Canela
Instalação de estações de tratamento de esgoto devem melhorar a qualidade dos arroios e nascentes

Início do Arroio Canelinha, uma das principais nascentes do Arroio Caracol

Canela vive um momento 
diferente em relação ao 
tratamento do esgoto 

cloacal, setor que vinha sofrendo 
diversas críticas da comunidade 
e chegou a ser alvo de inquéritos 
na Polícia Civil, Ministério Público 
e diversas autuações por parte 
da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente.

A reportagem da Folha foi a 
campo ver o que está sendo feito 
nesta área que, além de significar 
saúde pública, tem muito a ver 
com a identidade natural de nos-
sa cidade, base do turismo.

Atualmente, três Estações 
de Tratamento de Esgoto estão 
sendo construídas em Canela, a 
implantação de outras duas deve 
iniciar até o final do ano.

Com estas novas cinco ETEs, a 
cidade deverá ter 60% das habi-
tações alcançadas pelo serviço de 
tratamento de esgoto.

FoToS: FrAnCiSCo roChA

https://portaldafolha.com.br/
https://pt-br.facebook.com/stopassolaodontologia/
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A importância
do saneamento

O objetivo do tratamen-
to do esgoto é remover os 
poluentes da água previa-
mente usada pela popula-
ção, de forma a devolvê-la 
aos corpos hídricos em 
boas condições e de acordo 
com os parâmetros exigido 
pelos órgãos ambientais.

De modo geral, é pos-
sível dizer que o foco do 
tratamento dos esgotos é 
contribuir com a saúde da 

população e preservar o 
meio ambiente, especial-
mente garantindo a quali-
dade das águas de arroios, 
rios e até de reservatórios 
subterrâneos. Isso é impor-
tante para garantir a sus-
tentabilidade desse recur-
so, que é finito, para toda a 
comunidade que depende 
dele, bem como oferecer 
melhores condições de 
vida para as pessoas.

ETE Miná está em fase final de construção

Canela é conhecida por sua 
beleza natural e praticamente 
todo ponto turístico é cortado 
por um curso d’água, como a fa-
mosa Cascata do Caracol, o Par-
que da Ferradura, entre outros.

A cidade é um divisor de 
águas, sendo responsável por 
nascentes que contribuem com 
as bacias hidrográficas de Rio 
Caí e Rio Paranhana.

No caso do Arroio Caracol, 
seis das suas nove principais 
nascentes estão em zona urbana.

São elas o Arroio Pulador, 

Arroio São José, Arroio Santa 
Terezinha, Arroio do Lago, Arroio 
Canelinha e Arroio São Luiz.

Por estarem em zona urbana, 
acabam recebendo o esgoto de 
60% da cidade, os quais vão pa-
rar no Arroio Caracol. Tratar estas 
águas é um desafio que começa 
a ser enfrentado com a constru-
ção da nova ETE Santa Terezinha, 
esta exclusivamente pela Cor-
san, a ETE Miná e ETE São Luiz, 
estas últimas em parceira entre 
a Prefeitura, Corsan e iniciativa 
privada.

Canela e as águas

Localizada ao lado do espaço do 
futuro complexo esportivo do Canelinha, 
às margens da Av. Cônego João Marchesi, 
a ETE Miná é a construção mais adiantada, 
faltando apenas a instalação de luz para 
finalizar a obra.

Após, serão implantados 2530 metros 
de rede de esgoto cloacal, que atenderão 
186 habitações da Miná e São Lucas, com 

previsão para início em novembro, próxi-
mo.

As duas nascentes do Arroio Cane-
linha cortam esta área e encontram-se 
poluídas. Com o tratamento do esgoto, 
será possível recuperar estas nascentes 
e ainda proporcionar água limpa para o 
novo centro de lazer, que já passa por 
terraplanagem e contemplará um lago.

ETE Miná e Arroio Canelinha

Complexo esportivo contará com um lago 
partir das águas do Arroio Canelinha

Nascente do Arroio Canelinha, na 
Vila Miná, completamente poluída

https://portaldafolha.com.br/
https://linktr.ee/5tintas
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ETE Chacrão, PPP e o Arroio da Casca

Coincidência ou não, 
nesta quinta (22) enquan-
to o jornalista Francisco 
Rocha preparava uma 
matéria especial sobre a 
questão do saneamento 
em Canela, um cão comu-
nitário acabou caindo no 
valo de drenagem que sai 
do Lago do Palace Hotel. 
O canal corta o terreno ao 
lado da redação da Folha 
e a equipe da editora saiu 
em socorro do animalzi-
nho. 

Ao tirar o cão do esgoto, 
o designer Sérgio Rocha 
flagrou uma tartaruga em 
meio à poluição, da água e 
do lixo no entorno. 
Imediatamente, a equipe 
acionou o secretário de 
Meio Ambiente de Canela, 
Jackson Muller, que provi-
denciou o resgate da tarta-
ruga e sua remoção para a 
barragem da Vila Suzana. 
Mesmo com toda a polui-
ção causada pelo ser hu-
mano, a natureza resiste.

A natureza resiste

Animal foi resgatado e levado
para um espaço adequado

Tartaruga vivia em meio ao esgoto 
ao lixo no canal do lago, na altura

da Rua Sete de Setembro
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FOtO: SéRgIO ROCHA

Os bairros Chacrão, Sesi 
e Aracy Corrêa contam com 
duas antigas e inoperantes 
estações de tratamento. A 
inoperância, muito por falta 
de manutenção ao longo dos 
anos, é importante ressaltar. 
Porém, muitos metros de rede 
de esgoto já estão implantas 
e com cerca de 100 habita-
ções conectadas.

este local conta com os 
condomínios Sequoias e Mi-
rante do Vale, em construção, 
além, do loteamento popular 
Renascer, local escolhido para 
a implantação da nova ete. 
Ao final, a estação vai atender 

cerca de 450 habitações e tem pre-
visão de instalação de 1.541 novos 
metros de rede.

Ainda, esta ete terá duas esta-
ções de bombeamento, responsáveis 
por captar o efluente das redes anti-
gas para nova estação.

Aqui, numa parceria PPP – Parce-
ria Público Privada, cerca de R$ 700 
mil serão investidos através de con-
vênio com a empresa Port & Sartori, 
responsável pelo condomínio Mi-
rante do Vale, sendo parte do valor 
compensação ambiental.

Além de levar saneamento a dois 
bairros de renda baixa, trazendo qua-
lidade de vida, e atender dois condo-
mínios de alto padrão, ete Chacrão 
será responsável por despoluir dois 
importantes afluentes do Arroio 
da Casca, que corta a zona rural de 
Canela, passando por atrativos turís-
ticos, até desaguar no Rio Paranhana.

ETE Chacrão já em 
construção

Loteamento Renascer tem como objetivo relocar famílias que se encontram em áreas irregulares

https://portaldafolha.com.br/
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R$ 4.1 milhões e 60% do
esgoto de Canela tratado

Outras duas estações, no Lago e no São Luiz devem
melhorar a qualidade das águas da cidade e do Caracol

Outras duas estações, nos mesmos moldes das que estão sendo construídas,
em aço inoxidável, no Chacrão e na Miná, devem garantir a qualidade da

água de dois locais amados pelos canelenses; o Parque do Lago e a Cascata
do Caracol, além do Arroio São Luiz, todas águas que caem na cascata.
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https://portaldafolha.com.br/
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Parque do Lago
Aqui o desafio é ainda 

maior, já que o local é 
um dos mais poluídos da 
cidade, uma pequena no 
entorno do lago e você 
já pode constatar pelo 
aspecto e odor da água. 
Praticamente todos os ca-
nos que caem no reserva-
tório trazem esgoto sem 
tratamento.

O desafio estará na 
captação, com uma rede 
coletora mista, ao con-
trário das demais, que 
utilizarão rede exclusiva 
para o esgoto cloacal.

O projeto é tratar a 
captação dos esgotos 
que já chegam ao lago na 
rede mista, para melho-
rar a situação do local, e 
após implantar um sepa-
rador absoluto.

Um dos arroio que 
forma o lago do Palace 
Hotel nasce em um ba-
nhado na Rua Assis Brasil, 
na Vila Maggi, sendo con-
siderado um das nascen-
tes do Arroio Caracol.

Este curso d’água, 
além de formar o lago, é 
um dos afluentes do Ar-
roio Canelinha. A ETE do 
Lago, além de melhorar a 
qualidade no parque, vai 
contribuir para a melhoria 
das águas de diversos 
locais da cidade.

Esgoto in natura, 
entrando no canal
do lago

Arroio que chega
ao Parque do Lago é 

uma das nascentes 
do Caracol

https://portaldafolha.com.br/
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ETE São Luiz R$ 4.1 milhões e 60% do 
esgoto de Canela tratadoO Arroio São Luiz é mais um 

dos afluentes do Arroio Caneli-
nha. Ele recebe todo o efluente 
do bairro com o mesmo nome, a 
partir de uma rede coletora que 
atende 368 ligações de esgoto, 
levadas até uma antiga estação, 
totalmente inoperante, pelos 
mesmos motivos que as antigas 

do Chacrão.
Esta antiga estação será 

transformada em estação de 
bombeamento, para a nova ETE 
São Luiz, que poderá tratar 569 
economias. Além disto, a com a 
mudança de local, novos 2.505 
metros de rede coletora serão 
realizados.

Atual ETE São Luiz será uma estação de bombeamento

Segundo o secretário de 
Meio Ambiente, Jackson Muller, 
o cronograma pode ter atrasos, 
em razão da pandemia do novo 
coronavírus, mas a ETE Miná 
deve estar operando parcial-
mente em 40 dias.

Todo plano deve estar con-
cluído em cerca de oito meses, 
ao um custo de R$ 4.1 milhões, 
sendo R$ 700 mil oriundos de 

convênios com os condomí-
nios, R$ 700 mil de recursos da 
Prefeitura e R$ 2.7 milhões de 
recursos da Corsan.

“Com nossas novas quatro 
estações, mais a ampliação e 
modernização da Estação Santa 
Terezinha, pela Corsan, chegare-
mos ao índice de 60% da cidade 
atendida com rede de esgoto 
cloacal”, finalizado o secretário.

Nova ETE Santa Terezinha

https://portaldafolha.com.br/
https://umzap.com/FONOPRISCILLAJORNAL
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OBITUÁRIO
• Faleceu em 17/10/2020 Irineu 
Schroeder 74 anos deixa filhos 
e netos. Foi cremado no mesmo 
dia no Crematorio da ACM.
Serviços fúnebres realizados 
pela Funerária Divina Paz.

É importante ir com calma 
e não se precipitar, ariano. 
A ansiedade pode bater, 
assim como o excesso de 
confiança, mas é impor-
tante não apressar o ritmo 
das coisas. Planeje bem as 
mudanças que deseja fazer 
e aproveite a semana para 
fazer os contatos necessá-
rios.

Não se deixe levar pela ten-
são dos outros, pela pressa 
alheia ou as cobranças da 
vida. O céu da semana é 
favorável para os relacio-
namentos mais íntimos e 
pode oferecer resultados 
para tudo que você vem 
se dedicando nos últimos 
tempos. Aproveite.

Faça tudo com calma, gemi-
niano. É importante escutar 
mais e falar menos. Cuidado 
para não se precipitar. Por 
isso, pense bem antes de 
agir. E não tente dar conta 
de tudo se não tem vontade 
ou possibilidade para isso 
agora. Faça tudo no seu 
tempo, escolhendo bem 
cada coisa que vai fazer.

É um bom momento para 
rever coisas e fazer mudan-
ças. Vá com calma, converse 
com quem possa te ajudar 
e reduza o ritmo se for ne-
cessário. É hora de pensar 
também no seu prazer e em 
como ter mais atividades de 
lazer na sua rotina.

É importante sentar para 
ter as conversas pendentes, 
leonino, mas desde que 
você saiba escutar e ponde-
rar antes de falar só o que 
você pensa. As reuniões 
de trabalho tendem a ser 
produtivas e os assuntos de 
família ganham ênfase mais 
para o fim da semana.

É importante fazer um bom 
balanço, definir as mudan-
ças que quer para sua vida. 
E respeite seu tempo e 
ritmo ao longo da semana, 
porque não adianta correr. 
Fazer tudo com pressa só 
vai levar ao stress e o risco 
de ter que refazer depois. 
Céu do momento é de revi-
são geral e favorável à reto-
mada de antigos projetos

Para que seu novo ciclo seja 
melhor, confie mais em si 
mesmo, e também planeje 
tudo com calma e sem pen-
sar tanto no que os outros 
vão pensar de você. Só você 
sabe o que é melhor para si 
mesmo e, apesar do caos no 
mundo lá fora, é importante 
cuidar do seu bem estar.

Vá com muita calma, e 
pensando sempre mais em 
você. As relações podem 
ganhar mais intimidade e 
profundidade e este pode 
ser um ótimo momento 
para demonstrar seus sen-
timentos ou ter conversas 
importantes.

Cuidado com a pressa e com 
o excesso de confiança. Há 
também um risco aumen-
tado de imprudência e de 
acidentes ou impulsos des-
necessários. Faça tudo com 
máxima atenção e cuidado. 
Atenção também com as 
conversas, que podem ser 
complicadas e truncadas.

O céu do momento pede 
uma boa analise da sua 
vida, capricorniano, para 
que suas necessidades 
possam ser de fato atendi-
das. O momento é favorável 
para que você inclua mais 
prazer na rotina e use mais 
a sua criatividade. Também 
é um bom momento para os 
assuntos do coração.

Cuide-se, preste atenção 
ao corpo e a imagem e faça 
tudo com cuidado. O céu do 
momento é favorável para 
que você se expresse, mas 
desde que faça a escolha 
do momento e das palavras 
certas. As relações podem 
exigir mais conversas e 
mais cuidado.

Converse com quem precisa 
e prefira o silencio nos 
outros momentos. Não é 
hora de tomar decisões por 
impulso ou cobrança dos 
outros. É fundamental fazer 
tudo no seu tempo e com 
todo cuidado necessário 
para não se arrepender 
depois.

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 6388

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil 
desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: MA-
THEUS WILLRICH, natural deste Estado, nascido na Cidade de Gra-
mado, auxiliar de contabilidade, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua Almirante Barroso, nº 557, Bairro Loteamento Central, Apto 308, 
nesta Cidade e RICIELE DIAS DE MOURA, natural deste Estado, 
nascida nesta Cidade, assessora comercial, solteira, domiciliada e 
residente na Rua Almirante Barroso, n° 557, Bairro Loteamento Cen-
tral, Apto 308, nesta cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 21 de Outubro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

EDITAIS DE CASAMENTO

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

• A PROCURA DO APARTAMENTO DOS SO-
NHOS? Aqui você encontra! Além de toda 
beleza e requinte desse imóvel decorado e 
mobiliado, você ainda ganha o DESCONTO de 
R$500,00 durante os três primeiros meses da 
locação. Apartamento no 3º andar, com vista 
para a Catedral de Pedra e ruas centrais da 
nossa bela cidade. Dispõe de 02 BOX COBER-
TO para carro, 01 SUÍTE MASTER, mais 02 DORMITÓRIOS, HALL DE ENTRA-
DA, SALA DE ESTAR COM SACADA, SALA DE JANTAR, COPA COM CHUR-
RASQUEIRA, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, BANHEIRO SOCIAL. ÁREA ÚTIL 
137,17m². Localizado em frente a Praça João Correa. Aluguel R$4.300,00 
+ taxas. (Foto 1d77162b)

 • Apartamento nº205, com 02 dormitórios, 
sala de estar, cozinha com área de serviço, 
banheiro social. SEM GARAGEM. Localiza-
do na Rua Augusto Pestana/ESQUINA Rua 
Pedro Oscar Selbach, 1050, Centro. Aluguel 
R$1.100,00 com DESCONTO de R$250,00 
durante 6 meses + taxas. (foto DSC09759)

• Casa Residencial nº19, dispõe de 02 dormitórios (01 c/ sacada fron-
tal), banheiro, sala c/ lareira, cozinha, lavabo, lavanderia, garagem p/ 02 
carros c/ churrasqueira. Localizada na Rua João Simplício, n°249, Condo-
mínio Cores da Serra, Centro. Aluguel R$2.000,00 + taxas.

• Apartamento nº202, com 01 dormitório, sala e cozinha conjugadas, ba-
nheiro, vaga descoberta para 01 carro. Localizado Av. Júlio de Castilhos, 
nº377, Centro. Aluguel R$1.000,00 + taxas.

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

Edital de Casamento nº 6385

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil 
desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: CEL-
SO DOS REIS DAROS, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, 
aposentado, divorciado, domiciliado e residente na Rua Benito Ber-
tolucci, nº 185, Bairro São Luiz, nesta Cidade e REGINA FREITAS 
TREIN, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, auxiliar de co-
zinha, divorciada, domiciliada e residente na Rua Benito Bertolucci, 
n° 185, Bairro São Luiz, nesta cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 16 de Outubro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

• Faleceu em 20/10/2020
Alsaindor Alsaint. 65 anos
morador do bairro São Rafael. 
Deixa filhos e amigos. Foi
cremado no dia 23/10/2020
no Crematorio da ACM.
Serviços fúnebres realizados
pela Funerária Divina Paz.

POUSADA SONHO DE GRAMADO LTDA • 39.474.181/0001-23

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambien-
te de Gramado a Licença de Operação de Regularização, para a 
atividade de Hotel localizado na Rua Candi Godoi, n°385B,  Carniel, 
Gramado/RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

https://portaldafolha.com.br/
https://serraelar.com.br/imoveis
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Caro leitor, o assunto de hoje 
é muito especial para mim e es-
pero que você também se sinta 
instigado a pensar um pouco 
mais sobre ele.

Nos atendimentos de coa-
ching financeiro me deparo com 
várias situações, aqueles que 
querem ganhar dinheiro, mais 
dinheiro, muito dinheiro, di-
nheiro e dinheiro...mas quando 
analisamos com mais atenção 
percebemos que nem sempre o 
dinheiro tem “culpa” da situação, 
já que nossa roda da vida tem 
várias áreas, como amigos e fa-
mília, amor, espiritualidade, lazer, 
trabalho, intelecto, financeiro, 
dentre outros. E o que faz a roda 
girar é o equilíbrio!

A equação complexa para 
muitos é dinheiro x qualida-
de de vida, pois dinheiro para 
algumas pessoas é tudo e para 
outras quase nada, a importân-
cia é diferente, assim como para 
tudo na vida. Quando eu tinha 
dezessete anos eu perdi a visão 
dos dois olhos, em um primeiro 
momento o dinheiro foi muito 
importante porque precisava de 
um exame atrás do outro, médi-
cos e tudo mais. Depois de um 
tempo o dinheiro já perdeu sua 
força, porque o mais importante 
era eu voltar a ver e infelizmente 

saúde não se compra, ainda bem 
que milagres acontecem.

Tem muita gente perdendo 
tempo, saúde, vida, querendo 
mais e mais, enquanto tem gente 
que não está nem aí, deixa a 
vida levar, passa no cartão de-
pois se vê, amanhã a Deus per-
tence. Ambos não estão certos 
nem errados, uma vez que cada 
um tem suas prioridades hierar-
quizadas e suas vidas refletem 
exatamente suas escolhas.

Para a pessoa que o dinheiro 
é o mais importante, ele esque-
ce inclusive de aproveitar o que 
tem com medo de gastar. Por 
outro lado, aquele que o dinhei-
ro fica em último lugar, as dívi-
das não importam, conquistar 
sonhos é besteira, passam uma 
vida sobrevivendo, trabalhando 
para pagar boletos.

Se você se identificou com 
este assunto vou te dar uma 
dica, vá com calma, lembre-se 
de que a mudança é um proces-
so contínuo, então não adianta 
você querer radicalizar agora e 
começar a ser o cara nota mil 
em educação financeira, mas 
comece, porque o DINHEIRO não 
compra uma NOITE DE SONO, 
mas compra uma CAMA CON-
FORTÁVEL.

Pense nisso!

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

CLIQUE AQUI E SIGA A JULIANA NO INSTAGRAM!

O REAL VALOR DO DINHEIRO
NA VIDA DAS PESSOAS

CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE DA JULIANA!

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/juli.alano/
https://julianaalano.com/
https://play.google.com/store/apps/details%253Fid%253Dbr.com.paodejuda.app%2526hl%253Dpt_BR
https://pag.ae/7WfjXdKjn
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Frozi e Sida são os patronos
do 11° Sabores de Canela

Casal vive na prática os conceitos de sustentabilidade
O biólogo Carlos Frozi 

e a esposa, Sida Gomes, 
são os patronos do 11° 
Sabores de Canela. Com a 
participação de 20 res-
taurantes e sete hotéis ou 
pousadas, o roteiro gas-
tronômico começou em 
1° de setembro e vai até 
1° de dezembro. O casal 
foi escolhido por estar 
alinhado ao conceito do 
evento de valorizar a 
agroecologia e a susten-
tabilidade.

Frozi e Sida, literal-
mente, vivem a teoria na 
prática. Em sua proprie-
dade na Linha São João, o 
casal produz 95% do que 
consome. "O conceito de 
sustentabilidade é bastan-
te amplo e complexo. No 
entanto, o grande manda-
mento é o compartilha-

mento. Não estamos sozi-
nhos no mundo. Quando 
produzo noz pecan, não 
é apenas para meu con-
sumo. O papagaio come, 
o esquilo come, a cotia 
come e o bugio come. Eu 
fico com a minha parte. Os 
animais comem e me aju-
dam a plantar. Não ganho 
100% e não perco 100%. 
Todos contribuem e são 
beneficiados", diz Frozi.

O biólogo elogia a 
proposta do Sabores 
de valorizar a produção 
local. Os estabeleci-
mentos gastronômicos e 
hoteleiros foram desafia-
dos a criar receitas com 
insumos produzidos na 
cidade.  Cada participante 
usou da criatividade para 
escolher os ingredientes 
e a variedade impressio-

na. Ao todo, mais de 50 
produtos foram utiliza-
dos entre frutas, verdu-
ras e outros. Frozi é um 
guardião de sementes. 
Ele planta, seleciona e 
distribui uma variedade 
de 500 espécies. "Além 
de sementes cultivadas, 
temos as espécies nati-
vas. Temos uma infinita 
variedade de opções. Faço 
a seleção genética das 
sementes. Não é nada em 
laboratório. É como o agri-
cultor fazia antigamente. 
O produtor devia fazer a 
seleção, mas abandonou o 
banco de sementes", diz.

Os patronos destacam 
que todos podem con-
tribuir com o meio am-
biente, seja fazendo uma 
composteira doméstica, 
cultivando uma planta ou 

minimizando a geração 
de resíduos. "Eu reapro-
veito todas as embalagens 
plásticas. Apesar de não 
comprar suco, peço para 
minha irmã guardar as 
garrafinhas e uso para 
guardar sementes", cita 

Frozi. "Qualquer um pode 
plantar uma muda num 
pequeno canteiro em 
casa ou até quem mora 
em apartamento. É grati-
ficante ver o crescimento 
das plantinhas", completa 
Sida.
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Canela – Ponto facultativo nas repartições municipais no próximo dia 26
A Prefeitura Muni-

cipal de Canela, pelo 
decreto nº 8.886, de 
14/10/2020, estabelece 
ponto facultativo nas 
repartições públicas 
municipais na próxima 
segunda-feira (26). O 
decreto justifica-se pelo 
Dia do Professor, come-
morado no dia 15 de 

outubro, e pelo Dia do 
Servidor Público (28 de 
outubro).

O ponto facultativo 
não se estende a todos 
os serviços; Zeladoria 
patrimonial; plantão 
do Corpo de Bombei-
ros; parques munici-
pais e Parque Estadual 
do Caracol; Central de 

informações turísticas; 
Departamento de Servi-
ços urbanos; Departa-
mento de Fiscalização; 
Fiscalização e de Mo-
nitoramento Municipal 
de trânsito; Cemitério 
Municipal; unidade 
Especializada de Saúde 
Central e a tenda para 
atendimento de casos 

de covid-19 no Hospital 
de Caridade de Canela 
funcionam normalmen-
te.

PLANTÃO NA
UNIDADE CENTRAL
A unidade Central 

abrirá em sistema de 
plantão na segunda-fei-
ra (26), das 14h às 20h. 

no local, são realizados 
atendimentos de casos 
de menor gravidade, 
que não dizem respeito 
a sintomas gripais. 

Já as pessoas com 
sintomas gripais devem 
procurar a tenda anexa 
ao Hospital de Canela. 
Mais informações: (54) 
3282.5120.

https://portaldafolha.com.br/
Parisotto%20%3E%20https://pt-br.facebook.com/pages/category/Hardware-Store/Madeireira-Parisotto-135694350315038/
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Leilão Online têm 35 porquinhos arrematados
A noite de 21 de outubro foi especial, pois resultou em mais de 16 mil reais para

a compra do novo foco do bloco cirúrgico do hospital de Caridade de Canela

Ajudar faz bem para 
a saúde foi o temática 
do Leilão Online que 
aconteceu na noite de 
21 de outubro, no Mag-
nólia em Canela, com a 
transmissão pela Clube 
TV, no Youtube, e anga-
riou R$16.630,00 com 
a venda dos 35 porqui-
nhos para auxiliar na 
compra de um novo foco 
para o Bloco Cirúrgico do 
Hospital de Caridade de 
Canela.

Este projeto vem 
sendo trabalhado há 
algum tempo junto a 
artistas locais do Atelier 
Angiolina de Débora 
Zanatta e Atelier Laci 
Stopassola que aderi-
ram à iniciativa doando 
porcos de cerâmica em 
formato de cofres, junta-
mente com sua dedica-
ção e talento na pintura 
das peças.

Idealizado por várias 
mãos entre elas de Duda 
Couto da agência Yoda e 
com o apoio da ABASC, 
Leiloeiro Ademir Miguel 
Corrêa, Lucas Dias e Clu-

be FM, Magnólia, Estação 
Campos de Canela e Re-
lações Públicas Samanta 
Vasques, o evento virtual 
foi um sucesso e um ato 
de amor, solidariedade, 
arte e coragem em prol 
do Hospital de Canela.

A coleção completa 
dos porquinhos, em lan-
ces iniciais de R$ 250,00 
estimava um retorno 
mínimo de R$ 8.750,00, 
mas superou as expec-
tativas passando dos 16 
mil reais. Vale salientar 

que este recurso é parte 
importante para a aqui-
sição do equipamento, 
mas as ações e doações 
devem continuar, uma 
vez que o orçamento 
para o foco é de cerca de 
30 mil reais.

Outro ponto forte da 
noite foi a participação 
especial do projeto Ca-
nela é Show da Sonarte, 
que abrilhantou e en-
cantou a todos os parti-
cipantes do Leilão com 
suas belíssimas músicas.

Rodrigo Zimmer, Lucas Dias, Samanta Vasques, Ana Nunes, Duda Couto, Débora Zanatta, Fernanda
Chies e Ademir Corrêa, idealizadores e apoiadores do Leilão Online em prol do HCC

FOTO: DIVuLgAçãO

Canela – Campanha de Multivacinação
segue até dia 30 de outubro

A adesão às Campa-
nhas contra Poliomie-
lite e Multivacinação 
permanecem abaixo do 
esperado em Canela. 
Apenas 42% do público
-alvo para a poliomielite 
foi vacinado até Dia D, 
realizado no sábado, 17 
de outubro. Foram 995 
crianças menos de 5 
anos e a meta de imuni-
zação é de 2362.

Para a multivacina-
ção, centenas carteiras 
foram avaliadas, mas 
também muito abaixo da 
expectativa.

As unidades de saúde 

dos bairros Canelinha, 
São Luiz, Leodoro de 
Azevedo, Santa Marta e 
Centro Materno Infantil 
atendem das 8h às 12h e 
das 13 às 17h.

A Campanha de 
Poliomielite e Multiva-
cinação, destinada para 
menores de 15 anos, 
começou no dia 5 e 
vai até 30 de outubro. 
A imunização contra a 
poliomielite é destinada 
a crianças de um ano a 
menores de cinco anos. 
Em ambas as situações, é 
necessário ter em mãos a 
carteira de vacinação.

FO
TO

: FERn
An

D
O

 FRAZãO
/Ag

ên
C

IA BRASIL

https://portaldafolha.com.br/
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ALUGA-SE APARTAMENTO
NO CENTRO.

Dormitório casal, sala, cozinha e 
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.

ALUGA-SE CASA NOVA.
Para casal sem filhos, sem animais. 
Pátio individual. R$ 750,00 + água 

e luz. Lugar tranquilo com tudo 
perto. Bairro Canelinha. Fone: 54 

99704.3860. APENAS LIGAÇÕES.

CRISTAIS DE GRAMADO LTDA.
05.210.693/0001-60

Torna público que requereu à Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente de Gramado a 
Licença de Instalação, para a atividade de 
área de lazer (Camping/Balneário/Parque 
Temático) a se localizar na RS 115, Km 30, 
Várzea Grande, Gramado/RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

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
Celso José Hencke   Portaria nº 2.067/2019  Portaria nº 1.324/2020
Saionara Gorete Cazara Correa Angeli Portaria nº 2.242/2019    Portaria nº 1.325/2020

Em 22 de outubro de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE
AUTO DE INFRAÇÃO Nº 026/2020

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Gran-
de do Sul, República Federativa do Brasil, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos do art. 3º do 
Decreto Municipal nº 7.662/2017, FAZ SABER a to-
dos que vierem ou dele tiverem conhecimento, espe-
cialmente a PAULO FRANCISCO SULZBACH, CPF 
nº 005.060.930-00, que nos autos do Processo Ad-
ministrativo nº 2020/3245, pelo Auto de Infração nº 
026/2020, no dia 14/03/2020 foi autuado por infringir a 
Lei Municipal nº 4393/2019 e art. 50 e art. 53 do Decre-
to Federal nº 6.514/2008. O autuado apresentou defe-
sa, não pagou a multa e não realizou a reposição flo-
restal. Isto posto, a Câmara de Julgamento decide pela 
parcial procedência do recurso, sendo recalculado o 
valor da penalidade de multa e da  reposição florestal. 
Por se encontrar o autuado em local incerto e não sabi-
do, fica ele devidamente NOTIFICADO dos termos de 
julgamento para pagamento do valor da multa imposta 
e da reposição florestal, no prazo de 20 (vinte) dias 
a contar desta publicação, sob pena de inscrição em 
dívida ativa, conforme art. 27 do Decreto Municipal nº 
7.662/2017. Nada mais. Dado e passado nesta cidade 
de Canela, aos 15 dias do mês de outubro de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Edital de Convocação de Audiência Pública nº 06/2020

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, em conformida-
de com o disposto o art. 48, I, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, torna público a realização de 
AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 27 de outubro de 2020, (terça-feira), com início às 10 horas, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Canela, para APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O 
EXERCÍCIO DE 2021.

1. LOCAL DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Canela, Rua Dona Carlinda, nº 455.

2. DATA E HORÁRIO: Início às 10 horas do dia 27 de outubro de 2020.

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: Considerando o Estado de Calamidade Pública em razão da emergência 
relacionada ao Novo Coronavírus (COVID-19), a audiência será sem acesso presencial ao público, sendo disponibi-
lizado a apresentação, projeto de lei e demais anexos no site oficial do Município de Canela (www.canela.rs.gov.br), 
bem como o link: bit.ly/30G7HAF para a participação dos munícipes de forma online, e ainda, através do e-mail smg@
canela.rs.gov.br, para dúvidas, esclarecimentos e sugestões ao referido Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021, as 
quais poderão ser recepcionadas até o dia 28 de outubro de 2020.

Atendendo a princípios da Administração Pública, consagrados em textos legais, fazemos chamamento público para 
a participação popular no processo de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 20 DE OUTUBRO DE 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

SindTur promove entrevistas com
candidatos a Prefeito de Gramado e Canela
O SindTur Serra Gaúcha 

com o objetivo claro em pro-
por aos associados conhece-
rem as propostas de Gover-
no dos candidatos a Prefeito 
de Gramado e Canela estará 
promovendo nos dias 27, 28 
e 29 de outubro entrevistas 
com questionamentos pro-
postos pelo setor.

As entrevistas serão rea-
lizadas na sede da entidade 
e transmitidas pela rede 
social do SindTur: @sindtur.
serragaucha

Candidatos em Gramado
Dia 27/10 – 10 horas – 

Candidato Beto Tomasini do 
PSDB.

Dia 28/10 – 10 horas – 
Candidato Nestor Tissot do 
Progressistas.

Dia 29/10 – 10 horas – 
Candidato Evandro Moschem 
do MDB.

Candidatos em Canela
Dia 27/10 – 14 horas – 

Candidato Gilberto Tegner, o 
Tolão, do PDT.

Dia 28/10 – 14 horas 
– Candidato Constantino 
Orsolin do MDB.

A participação dos can-
didatos nas entrevistas do 
SindTur foi baseada na Lei Elei-
toral que assegura a presença 
de partidos com representação 
superior a nove Deputados na 
Câmara dos Deputados.

Maiores informações no 
SindTur Serra Gaúcha pelo 
WhatsApp (54) 99663-1931 
ou fone (54) 3286-1418.

Vestibular Faccat 
acontece no dia
04 de novembro
As Faculdades 

Integradas de Taqua-
ra (Faccat) realizarão 
o vestibular no dia 4 
de novembro. As ins-
crições seguem até 
o dia 3. Não haverá 
taxa de inscrição. 
Quem ainda preferir, 
poderá aproveitar a 
nota de redação do 
Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) 
para o ingresso à 

Faccat. Para realizar a 
prova do vestibular, 
os candidatos pode-
rão optar pela moda-
lidade presencial ou 
on-line e escolher o 
melhor horário: 14h, 
18h ou 20h. Todas 
as opções serão 
compostas por uma 
prova de Redação.

Informações e 
inscrições em www.
faccat.br.

https://portaldafolha.com.br/


POLÍCIA • Quinta-feira, 22 de outubro de 2020 • www.portaldafolha.com.br23

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

BM prende traficante com drogas, munições
e rádio comunicador na frequência da polícia
No começo da noite 

de segunda-feira (19), 
por volta das 18h30, a 
Brigada Militar, através da 
Força Tática, em ações de 
polícia no município de 
Gramado, recebeu infor-
mações que ocorreria 
uma entrega de drogas no 
bairro Carniel.

De posse das carac-
terísticas do veículo, os 
Policiais Militares em ave-

riguações visualizaram e 
abordaram o Fiat Uno, cor 
prata, placas de Sapiran-
ga, na Rua João Carniel.

Em revista ao condu-
tor foi localizado em suas 
vestes, na roupa íntima, 
dois tijolos de maconha 
pesando 100 gramas, 
além de uma quantia em 
dinheiro.

A guarnição ainda 
encontrou na casa do tra-

ficante, no Bairro Várzea 
Grande, um rádio comu-
nicador na frequência 
da Brigada Militar, uma 
balança de precisão e 
três munições de revólver 
calibre 32, além de mais 
uma porção de maconha 
pesando 40 gramas.

O traficante, de 25 
anos, foi preso em fla-
grante e encaminhado ao 
presídio de Canela.
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Foragido é preso traficando
drogas no bairro Canelinha

No final da tarde de 
terça-feira (20), por volta 
das 17h45min, a Brigada 
Militar, através da Força 
Tática, em patrulhamento 
na rua Homero Pacheco, 
no Bairro Canelinha, visua-
lizou uma comercialização 
de drogas.

Foi visualizado a mo-
vimentação de usuários 
chegando e saindo da 
residência. Foi realizada a 
abordagem em dois indiví-
duos que se encontravam 
no portão do terreno.

o primeiro revistado 
era um menor de 15 anos, 
que carregava em mãos 
uma porção de maconha. 
O outro, um homem de 35 
anos, também carregava 
algo e ao perceber a pre-
sença da viatura tentou se 

desfazer atirando ao chão, 
porém foi visualizado de 
imediato pela guarnição. 
o material foi localizado 
se tratando de uma por-
ção pesando 88 gramas 
de maconha e outras 15 
porções fracionadas com 
peso de 20 gramas.

Foi constatado que o 
traficante que possui an-
tecedentes por roubo, es-
tava na condição de fora-
gido do sistema prisional 
desde janeiro deste ano. 
Ele foi preso em flagrante 
por tráfico de drogas e 
encaminhado o mesmo ao 
presídio de Canela.

o adolescente infrator 
foi apreendido e condu-
zido a delegacia onde foi 
registrada a ocorrência 
pelo crime.

FoTo: REPRoDUção/1º BPAT

Canela – Foragido 
é preso após tentar 

mentir seu nome
para a BM

Na tarde de domin-
go (18), por volta das 17 
horas, a Brigada Militar, 
através da Força Tática, 
patrulhava a Rua dos 
Piratas, Bairro Santa 
Marta, quando abordou 
um indivíduo em atitude 
suspeita.

Ao se identificar ele 
passou um nome que 
não cadastrava no sis-
tema. Depois de muita 
insistência ele passou o 
verdadeiro nome, sendo 
constatado que estava fo-
ragido desde 16/09 deste 
ano, do Instituto Penal de 
Charqueadas.

O criminoso de 25 
anos, possui anteceden-
tes por furtos e tráficos 
de drogas, sendo nova-
mente encaminhado ao 
sistema prisional.

https://portaldafolha.com.br/
https://www.facebook.com/allorasorvetes/
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Servidor público de Canela é preso
por envolvimento com grupo criminoso

acusado de estelionato e golpes
O acusado usava o veículo da Secretaria da Saúde quando executava as atividades ilícitas

Como prosseguimento das 
investigações da Operação Frag-
mentado, ação que resultou que 
prendeu três acusados respon-
sáveis por estelionato e golpes 
em diversas regiões e em Santa 
Catarina, a Polícia Civil prendeu 
na manhã desta quinta-feira 
(22), mais um suspeito de inte-

grar a organização criminosa.
O suspeito preso nesta 

manhã é funcionário público do 
Município de Canela. Foi apura-
do que o investigado se comu-
nicava com o líder do grupo 
criminoso, recolhido ao sistema 
prisional, usando duas linhas 
telefônicas, uma delas cadas-

trada em nome do Sindicato 
dos Servidores Municipais de 
Canela e a outra em nome do 
Município de Canela, por onde 
articularam o cometimento dos 
crimes. Também se apurou que 
o suspeito usava veículo do 
Município de Canela, Secretaria 
da Saúde, nas atividades ilícitas 

investigadas. 
A prisão, de natureza tem-

porária, foi realizada pela De-
legacia de Polícia de Gramado, 
responsável pelas investiga-
ções.

Após os trâmites legais, o 
suspeito será recolhido ao sis-
tema prisional.

Veículo conduzido por turista
colide e capota na RS-235

No início desta tarde (20), por volta 
das 13h50min, um veículo conduzido 
por um turista colidiu contra outro e 
acabou capotando próximo a DRSul.

Segundo informações coletadas no 

local, o condutor não conhecia a estra-
da e o motivo da colisão teria sido uma 
informação errada do GPS.

O trânsito ficou trancado no local 
em ambos os sentidos.
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Canela – Motorista
embriagado é detido 
pela Brigada Militar

Na tarde de domingo (18), por volta das 
15h30, a Brigada Militar de Canela foi acio-
nada, via 190, na Rua Cônego João Marchesi, 
no Bairro São Lucas, para atender ocorrência 
acidente de trânsito.

No local constatado que o veículo Renault 
Clio que trafegava na rua paralela da Avenida, 
sentido centro-bairro, próximo ao posto de 
Saúde do Canelinha, foi abalroado na traseira 
pelo veículo GM Corsa.

Os Policiais Militares constataram que o 
condutor do segundo carro, de 21 anos, apre-
sentava visíveis sinais de embriaguez, com a 
hálito etílico e fala arrastada. No veículo do 
autor estava o irmão dele também com sinto-
mas de embriaguez.

Foi realizado o teste do etilômetro que 
aferiu 0,77 miligramas de álcool por litro de ar. 
O autor foi preso em flagrante por dirigir sob 
efeito alcoólico e encaminhado ao sistema 
prisional.

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

