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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
O PORTAL DA FOLHA!

Sonho de
Natal inicia
com foco na
segurança
das pessoas

Festuris inicia na 
próxima semana e é 
marco na retomada 

do turismo

Evento acontece de 5 a 8 de
novembro no Serra Park em

Gramado e será a primeira feira
de turismo da América Latina a ser 

realizada de forma presencial
desde o início da pandemia.

Página 3

Coletiva de imprensa
apresentou atrações
e protocolos de saúde.
Páginas 14, 15 e 16
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Havan recebe
licença de
instalação
em Canela

A loja terá o padrão da Havan, 
famoso em todo o Brasil, mas o 

diferencial será a sala de cinema e 
também praça de alimentação.

Página 7

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!

Aeroporto das Hortênsias
Tivemos o prazer de realizar 

a transmissão para a internet da 
sabatina do SindTur Serra Gaú-
cha com os candidatos ao exe-
cutivo de Canela e Gramado.

Foi uma série de cinco lives 
capitaneadas pelo presidente 
da entidade, Mauro Salles, e 
pelo vice, Ditmar Bellmann.

Aliás, quero agradecer ao 
SindTur pela confiança e, em 
tempo, dizer aos leitores que 
todas as cinco lives estão dis-
poníveis na página do SindTur, 
no Facebook.

E agora, vamos ao tema: 
todos os participantes, Nes-
tor Tissot (PP), Beto Tomasini 
(PSDB) e Evandro Moschem 
(MDB), por Gramado, e Gilberto 
Tegner (PDT) e Gilberto Cezar 
(PSDB), que esteve representan-
do Constantino Orsolin (MDB), 
de Canela, foram perguntados 
sobre o Aeroporto Regional.

Quero dizer que conheço e 
me dou bem com todos os can-
didatos, mas preciso dizer que 
o único que tomou uma posição 
sensata sobre o tema foi Gil-
berto Cezar, não só defendendo 
o aeroporto de Canela, como 
trazendo dados sobre ele.

Os três de Gramado, apos-
tam e fomentam Vila Oliva, 
coisa que me incomoda.

Conheço e trabalhei no 
projeto do aeroporto de Canela 
desde 1998 e Gramado, desde 
então, ou esteve em cima do 
muro ou pendia para Vila Oliva.

Parceria
Outra constatação é de que 

os candidatos de Canela, ao 
natural, ao falar de políticas 
regionais, falam em parcerias 
com Gramado. O contrário até 
acontece, mas em bem, menor 
número de citações.

Gilberto Cezar, na sabatina
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Gilberto Tegner, na sabatina

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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FESTURIS inicia na próxima quinta promovendo

a retomada do turismo e dos negócios

Em um ano atípi-
co e repleto de 
dificuldades, o 

FESTURIS busca ser um 
agente transformador 
para acelerar a recupera-
ção da cadeia do turismo. 
O evento acontece de 5 a 
8 de novembro, no Serra 
Park, em Gramado. Na 
tarde da próxima quinta-
feira, uma “bênção nas 
alturas” será o primeiro 
ato da abertura, com um 
sobrevoo de balão aben-
çoando as dependências 
da feira e a cidade de 
Gramado. À noite acon-
tece a solenidade oficial 
de abertura também no 
Serra Park.

Outro fato especial 
também marca a 32ª 
edição do FESTURIS. Ela 
será a primeira feira de 
turismo da América Latina 
a ser realizada no formato 
presencial desde o início 
da pandemia. Isso tam-
bém motivou a organiza-
ção do evento a fechar 

parcerias importantes na 
área de biossegurança, 
apresentar protocolos rí-
gidos e um novo formato 
preocupado com a saúde 
dos participantes, com 
ainda mais foco na gera-
ção de negócios.

“A retomada do tu-
rismo é responsabilidade 
de todos que fazem ela 
acontecer. Turismo é mo-
vimento humano, por isso 
conclamamos a todos a 
participarem do FESTURIS. 
Sabíamos que a esperança 
precisava caminhar lado 
a lado com a coragem. E 
foi isso que fizemos, nos 
mantemos em movimento 
e trabalhando para cons-
truir um novo evento”, 
destaca a CEO do FESTU-
RIS, Marta Rossi.

O evento ocupará um 
espaço de 25 mil m² e 
neste ano trabalha com 
uma estimativa de 4 a 5 
mil inscritos, que estarão 
circulando em forma de 
rodízio em respeito às 

medidas impostas pelo 
governo estadual. A feira 
de negócios será nos 
dias 6 e 7 de novembro, 
das 12h às 19h. Na par-
te da manhã acontece 
o Connection Meeting, 
evento de conteúdo que 
terá como tema central a 
transformação do turis-
mo.

“A indústria do turis-
mo foi profundamente 
impactada pelo Covid-19. 
Mas é chegada a hora 
de reagirmos e não há 
outro caminho senão 
com trabalho, empenho 
e a união de todo o trade 
nacional e internacional. E 
é com este sentimento de 
esperança e determinação 

que o FESTURIS pretende 
servir de referência para as 
feiras que serão realizadas 
no primeiro semestre de 
2021”, explica Eduardo 
Zorzanello, CEO do Fes-
turis. 

Mais informações 
sobre o FESTURIS estão 
disponíveis no site www.
festurisgramado.com.
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Edital de Casamento nº 6394

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Subs-
tituta do Registro Civil desta cidade de Canela, 
RS, faz saber que pretendem casar: ZENOIR PE-
REIRA DA SILVA, natural deste Estado, nascido 
na Cidade de Jaquirana, auxiliar de produção, 
divorciado, domiciliado e residente na Rua do 
Cipreste, nº 267, Bairro São Lucas, nesta Cida-
de e ROSIMERI FOGAÇA TOMÉ, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Jaquirana, do lar, 
divorciada, domiciliada e residente na Rua do Ci-
preste, n° 267, Bairro São Lucas, nesta cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se na for-
ma da lei.

Canela, 27 de Outubro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6396

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substitu-
ta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar: MAURO ANTÔ-
NIO ROCHA, natural deste Estado, nascido na 
Cidade de Nova Prata, autônomo, divorciado, do-
miciliado e residente na Rua Pinheiro Machado, 
nº 113, Bairro Canelinha, nesta Cidade e GISEL-
DA BAUMBACH GOULART, natural deste Es-
tado, nascida na Cidade de Bagé, aposentada, 
viúva, domiciliada e residente na Rua Pinheiro 
Machado, n° 113, Bairro Canelinha, nesta cida-
de. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 29 de Outubro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6392

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Subs-
tituta do Registro Civil desta cidade de Canela, 
RS, faz saber que pretendem casar: GILMAR 
CUMERLATTO SANTOS, natural deste Estado, 
nascido nesta Cidade, comerciante, solteiro, do-
miciliado e residente na Rua Ruy Barbosa, nº 193, 
Bairro Vila Maggi, fundos, nesta Cidade e MARI-
SA CLAUDETE SILVA DE SOUZA, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de São Francisco de 
Paula, do lar, divorciada, domiciliada e residente 
na Rua Ruy Barbosa, n° 193, Bairro Vila Maggi, 
fundos, nesta cidade. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

Canela, 26 de Outubro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6393

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Subs-
tituta do Registro Civil desta cidade de Canela, 
RS, faz saber que pretendem casar: JORGE OLI 
FREITAS DE MELO, natural deste Estado, nas-
cido na Cidade de São Luiz Gonzaga, motorista, 
divorciado, domiciliado e residente na Rua Canela 
Amarela, nº 23, Bairro Vila do Cedro, nesta Cidade 
e DEBORA LIZIANI DRAGHETTI, natural do Es-
tado do Paraná, nascida na Cidade de Marechal 
Cândido Rondon, auxiliar administrativa, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Canela Amarela, 
n° 23, Bairro Vila do Cedro, nesta cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 27 de Outubro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6391

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substitu-
ta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar: CARLOS FRAN-
CISCO PEREIRA SCHMITT, natural deste Esta-
do, nascido nesta Cidade, coordenador de opera-
ção, solteiro, domiciliado e residente na Rua José 
Pedroso Velho, nº 93, Apto. 1, Bairro Distrito In-
dustrial, nesta Cidade e SHEILA APARECIDA PE-
REIRA DE JESUS, natural deste Estado, nascida 
nesta Cidade, vendedora, solteira, domiciliada e 
residente na Rua José Pedroso Velho, n° 93, Apto. 
1, Distrito Industrial, nesta cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 23 de Outubro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6390

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substitu-
ta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar:
DANIEL CARVALHO BARRETO, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de Bagé, policial mi-
litar, solteiro, domiciliado e residente na Rua Jur-
gens Hans Hubbe, nº 176, Centro, nesta Cidade 
e MONIQUE REGINATTO, natural do Estado de 
Santa Catarina, nascida na Cidade de Quilombo, 
estudante, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Jurgens Hans Hubbe, n° 176, Centro, nesta cida-
de. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 23 de Outubro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

https://portaldafolha.com.br/
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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!

Havan recebe licença
de instalação em Canela

A reportagem da 
Folha teve acesso, na 
manhã desta quarta (28), 
à Licença de Instalação 
32/2020, da loja da Ha-
van em Canela.

Ainda, segundo o se-
cretário de Meio Ambien-
te e Mobilidade Urbana, 
Jackson Muller, o alvará 
de construção deve ser 
emitido até o final desta 

semana.
Na LI, ficam deter-

minadas uma série de 
ações, para a preserva-
ção do meio ambiente, 
como a preservação de 
3.891,94 m² da vegeta-
ção nativa, entre eles, 50 
araucárias.

A loja terá o padrão 
da Havan, famoso em 
todo o Brasil, mas o 

diferencial será a sala de 
cinema e também praça 
de alimentação.

Ainda, foram estabe-
lecidas medidas quando 
à mobilidade urbana e às 
compensações ambien-
tais, como o pagamento 
da construção de duas sa-
las de aula, provavelmen-
te, da nova escola espe-
cial Rodolfo Schlieper.

Fo
to

: FILIpe Ro
C

H
A

Saúde alerta que o
distanciamento social 
ainda é fundamental

A Secretaria de Saúde 
de Canela faz um alerta 
a população destacando 
que o distanciamento so-
cial ainda é fundamental 
para frear a propagação 
do coronavírus. A secre-
tária adjunta da pasta, 
Milena dos Santos fala 
que houve uma desaten-
ção dessa medida por 
parte da população, com 
reuniões e confraterniza-
ções e isso é preocupan-
te. “Chamamos a atenção 
para a necessidade de 
manutenção das medidas 
de distanciamento social, 
evitar aglomerações e 
usar máscaras. O número 
de casos aumentaram e 
temos que ter consciência 
com a cidadania e respon-
sabilidade, de cada um 
fazer sua parte”.

o interventor do Hos-
pital de Caridade de Ca-
nela, Luiz Cláudio da Silva 

falou que desde o início 
do monitoramento do nú-
mero de pacientes aten-
didos na tenda de tria-
gem para pacientes com 
sintomas respiratórios, o 
HCC atendeu até 22 de 
outubro, 5.556 pessoas e 
que atualmente a UtI da 
casa de saúde está com 
os cinco leitos ocupados, 
mas ainda possuem leitos 
de suporte intermediário 
e enfermaria. “Apelamos 
para que as pessoas evi-
tem aglomerações e sigam 
os protocolos de saúde”.

outra preocupação 
é o grande número de 
casos confirmados “de 92 
pessoas testadas de 19 a 
23 de outubro, 52 foram 
positivos e precisamos da 
consciência de cada um 
para evitar que o sistema 
de saúde fique sobrecar-
regado”, desabafou Luiz 
Cláudio.

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


5 anos da Bela, Agnes!
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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!

A pequena Isadora no seu
ensaio fotográfico de 1 aninho!

Olívia, que no dia 16 de novembro
completa 4 aninhos!

Toda a fofura da Laura!

Foto: GABI tHEISEN FotoS Foto: CANElA Foto E ArtEFoto: JENIFEr lAUFFEr FotoS

Isabela linda no seu acompanhamento 
mensal, 4 meses!

Gabriel se divertindo na escolinha!

Foto: rEprodUção

Foto: rEprodUção

Foto: GrAZI SEStrAIN FotoGrAFIA

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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112 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Kalinca Riva e Fran Henriques da
Sacola de Luxo em intimista evento

na Giverny, loja de calçados que
tem sido a sensação de Gramado.

Elodir Silva, gerente geral do
Grupo Dreams apresentou a mais
nova atração em Gramado, um
amplo espaço temático para diferentes 
fotografias, é o Selfie Gramado.

Bárbara Arnecke participou
do evento sobre as tendências

da primavera, na Giverny.

O Aniversário de 38 anos do Nonno Mio foi celebrado
com Drive-thru solidário em prol da APAE Canela com
ajuda do Rotary Clube Canela. Na foto Angelita Ecker,

Pedro Andreis e Vanderlei Ecker

Sabina Fur e Alexandre Teixeira curtindo os melhores
momentos que a Cantibello proporciona com uma

gastronomia italiana em uma casa centenária, além do
paraíso em meio à natureza.

FOTO:  GRAMADO MOMENTS

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

Toda gata,
Rosi arrasou 

em seu ensaio!

Ensaio de 15 anos da Maria Eduarda
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Hoje foi a vez da fotógrafa Marione Fernandes se permitir no
projeto A FoToGRAFIA CoMo PRoMoToRA DA AUToESTIMA.

Ensaio dessa família linda, Diana e seus meninos!

Loiseane, Ronaldo e a pequena Isadora na espera da Helena.
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Bruna à espera da Sofia!
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A linda
Elisângela à 
espera da filha 
Angelina

Fo
To

: M
ARIo

N
E FERN

AN
D

ES Fo
To

G
RAFIAS

Fo
To

: G
RA

ZI
 S

ES
TR

AI
N

 F
o

To
G

RA
FI

A

FoTo:CAMILA DEDÉ FoToGRAFIA Fo
To

:C
AM

ILA D
ED

É Fo
To

G
RAFIA

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!   
  
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  
 
CURSO NA ÁREA DO DIREITO 
  
Temas Contemporâneos de Direito de Família  
Sábado, 31 de outubro, das 8h30 às 12h30   
Mais informações em: encurtador.com.br/oyGV9 

Mercado imobiliário
em alta: Jogadores
direcionam investimentos 
para Gramado e Canela

A procura dos craques da 
bola por investimentos do mer-
cado imobiliário na Serra Gaúcha 
vem aumentando nos últimos 
anos e cresceu significativamen-
te durante a pandemia.

E a confirmação vem de uma 
das mais tradicionais empresas 
do ramo no Rio Grande do Sul: 
a Construtora PRG. A empresa  
gramadense formou uma parce-
ria de negócios com o executivo 
Marcelo Albert, que assessora 
alguns jogadores na tomada 
das melhores decisões para os 
investimentos em Gramado e 
Canela. Esta parceria vem ren-
dendo ótimos negócios e foi po-
tencializada nos últimos meses.

É o caso de um dos princi-
pais destaques do Sport Club 
Internacional: o jogador argenti-
no Víctor Cuesta. Cuesta investe 
no mercado imobiliário da Serra 
Gaúcha e acaba de adquirir, em 
uma parceria do Marcelo Albert 
com a Construtora PRG Exclusi-
ve, duas unidades do novíssimo 
Loft Canela.

O empreendimento fica 
localizado no Centro de Canela, 
na Avenida principal da cidade: 
a Osvaldo Aranha. O Loft Canela 
possui ambientes integrados em 
um complexo com 12 lofts com 
pé direito duplo e 1 dormitório 
com suíte, 12 apartamentos com 
1 dormitório, 9 apartamentos 
com 2 dormitórios e 9 lojas. 
Além de Víctor Cuesta, estão 
na carteira da Construtora PRG 

jogadores como Arthur (Juven-
tus da Itália), Everton Cebolinha 
(Benfica de Portugal), Rafael 
Sóbis (Ceará), entre outros.

Mesmo em um ano atípico e 
de pandemia, o setor imobiliário 
prevê terminar o ano no azul. 
Segundo a Associação Brasileira 
de Incorporadoras Imobiliárias 
(Abrainc), os resultados já apa-
recem. No segundo semestre do 
ano as vendas subiram 10,5% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado.

“Os indicativos são de que 
estes números podem ser ainda 
melhores até o fim do ano, temos 
uma tendência sólida de cresci-
mento. Hoje, Gramado é um case 
de sucesso no mercado imobiliá-
rio. A cidade recebe sete milhões 
de turistas, ao ano, e possui o 
metro quadrado entre os mais 
valorizados do país. A chegada 
dos investimentos de grandes 
jogadores na Serra Gaúcha é uma 
métrica para nós”, explica o dire-
tor da Construtora PRG, Giovani 
Ghisleni.

A Construtora PRG
Fundada em 2011, e com 

sede em Gramado, a PRG mudou 
a forma de construir e ven-
der imóveis na Serra Gaúcha e 
região, sendo atualmente espe-
cialista em empreendimentos 
de alto padrão. Já são mais de 
150.000 metros quadrados de 
área construída em Gramado e 
Canela.

FOtO: DIVuLGAçãO
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Gramado 
já é a
cidade 
mágica
do Natal

O 35º Natal Luz 
de Gramado 
iniciou em 

grande estilo. Grande 
público, atrações gratui-
tas e uma decoração que 
vem enchendo os olhos 
de adultos e crianças. 
Conhecida como a Cidade 
Mágica do Natal, Grama-
do é lugar de encontros, 
de imaginação e de fé.

O conceito de de-
coração projetado pela 
diretora de decoração, 
Cláudia Casagrande, cria 
um conceito fantástico e 
convida a momentos úni-
cos.  A cenografia propõe 
conciliar de maneira su-
blime a alegria e o encan-
tamento do Natal e está 
presente em tempo inte-
gral com originalidade e o 
costumeiro bom gosto ao 

longo dos muitos cami-
nhos de Gramado.

Guirlandas, bolas de 
Natal, muitas luzes, rota-
tórias mágicas e soldadi-
nhos quebra-nozes são 
alguns dos elementos 
que dão vida a esse so-
nho que pode ser conferi-
do e apreciado pelas ruas 
da cidade em meio aos 
pontos turísticos e esta-
belecimentos comerciais 
que encantam a todos.

Para o Presidente da 
Gramadotur, Rafael Car-
niel de Almeida, “o Natal 
Luz reserva novas atra-
ções: não deseja aglome-
rar, mas reunir as pessoas, 
mesmo as de longe, atra-
vés do amor e da lembran-
ça. Aproximar no coração, 
relembrar o sentido do 
Natal”, disse. Segundo o 

dirigente, “vamos trazer 
oportunidades para relem-
brar grandes momentos 
que marcaram a história 
que nos trouxe até aqui, 
através de lindos atos e 
sinais concretos, trazendo 
o que, afinal, importa no 
Natal: o amor que nos une 
e a esperança que temos. 
Estamos todos solidários 
e conectados neste ano 
de tantos sofrimentos. 
Toda a inovação precisa 
fazer sentido para aliviar a 
dor das pessoas”, relatou 
Rafael.

Diariamente, sempre 
às 20 horas, acontece o 
acendimento, onde as 
luzes da Avenida Borges 
de Medeiros e os arcos da 
Avenida das Hortênsias 
se acendem e renovam 
os bons sentimentos do 

Natal.
O Presidente da 

Autarquia, Rafael Almei-
da, pede a todos “que 
respeitem os protocolos e 
aproveitem a cidade com 
o distanciamento neces-
sário. Assim, oferecere-
mos mais de 100 dias de 
oportunidades para que os 
maiores e mais brilhantes 
espetáculos aconteçam 
dentro dos nossos cora-
ções”, destacou. Cabe 
salientar que todas atra-
ções do 35º Natal Luz 
são gratuitas, “é um Natal 
para todos”, afirma Rafael.

O 35º Natal Luz de 
Gramado iniciou no últi-
mo dia 22 de outubro e 
prossegue até o dia 30 de 
janeiro de 2021.

Ministério do Turismo 
e Grupo Record apresen-

tam o Natal Luz 35 Anos, 
Natal Luz para Todos. Lei 
de Incentivo à Cultura. 
Patrocínio: XP Investimen-
tos, Mundo a Vapor, Ste-
mac Grupos Geradores. 
Apoio: Grupo Dreams/
American Old Truck, Coca-
Cola, Caracol, Planalto 
Chocolates, Adylnet/Con-
nect City. Colaboradores: 
Miolo Wine Group, Cria-
migos, Villa Bertti, Jasmin 
Tapetes. Agência oficial: 
Vento Sul Agente cultural: 
AM Produções. Promoção: 
Prefeitura de Gramado. 
Realização: Gramadotur, 
Secretaria Especial da 
Cultura, Ministério do 
Turismo, Governo Federal, 
Pátria Amada Brasil.

Mais informações: 
www.natalluzdegramado.
com.br.
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Bustour Illumination Show abre
temporada de Natal na Serra Gaúcha

O Bustour Illumination 
Show, atração da Brocker 
Turismo em Gramado e 
Canela, teve sua grande 
noite de estreia na última 
quinta-feira, dia 22/10. 
O primeiro passeio abriu 
a temporada de Natal na 
região, com os passagei-
ros a bordo do ônibus 
panorâmico de turismo 
da região, o Bustour. Todo 
iluminado e tematizado 
com elementos natali-
nos, o primeiro Bustour 
Illumination Show veio 
com a proposta de levar a 
alegria, magia e esperança 
do Natal ao público. Os 
veículos circularam pelas 
ruas enfeitadas com as lu-
zes de Natal em Gramado 
e Canela, com decoração 
especial, músicas natali-
nas e intervenções artís-
ticas durante o percurso, 
incluindo a presença do 
Papai Noel.

“Este foi o primeiro de 
diversos passeios que tere-
mos no Bustour Illumina-
tion Show, uma experiência 
inédita, com proposta inu-
sitada, segura e totalmente 
inovadora”, revela Adriane 
Brocker Boeira Guimarães, 
CEO do Grupo Brocker. 
O percurso, que começa 
com as boas vindas do 
Papei Noel aos passagei-
ros, traz a magia das luzes 
de natal nas cidades de 

Gramado e Canela, que o 
turista pode apreciar du-
rante o passeio. Os espe-
táculos acontecem dentro 
do ônibus, e também fora 
em locais especiais que 
serão o palco das apre-
sentações para os artistas, 
finalizando com show de 
sons, luzes e projeções 
na Catedral de Pedra de 
Canela.

Os passeios do Bus-
tour Illumination Show, 
com aproximadamente 
3 horas de duração, se-
rão realizados até o dia 
30/01/21, todas as se-
gundas, terças, quintas, 
sextas, sábados e domin-
gos. As saídas serão às 
18h30 e 19h30, partindo 
da loja Bustour Canela 
(Praça da Matriz, 69 - sala 
09), e também da loja 
Brocker Turismo Gramado 
(Av. das Hortênsias, 1845) 
às 19h e 20h. Nos dias 
23 e 30/12 (quarta-feira) 
haverá saída extra.

Atrações do Bustour
Illumination Show:

Papai Noel
O Bom Velhinho canta 

e encanta o público com 
uma música natalina 
cantada ao vivo, dando as 
boas vindas e iniciando 
o Bustour Illumination 
Show.
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 Sons do Natal
um grupo de coral na-

talino reúne em 10 vozes 
a magia e o encanto do 
natal através de um me-
dley natalino de encher 
os olhos, os ouvidos e o 
coração, na avenida cen-
tral que une as cidades 
de Gramado e Canela.

 
O Brilho do Natal
uma intervenção 

artística musical, onde o 
cantor(a) interpreta uma 
canção clássica de natal, 

revelando o brilho e o 
glamour desta época do 
ano.

 
A Alegria do Natal
Durante o passeio, o 

público recebe a presen-
ça de um personagem na-
talino dentro do próprio 
Bustour. A ludicidade e a 
alegria são protagonistas 
desta atração que, de 
forma segura, irá interagir 
com os passageiros.

 
A Fábrica dos Sonhos

um espetáculo de 
som, luz e projeção 
integrando a decoração 
natalina com a ilumina-
ção da Catedral de Pedra 
de Canela. uma trilha 
sonora pontua o espetá-
culo onde não poderia 
faltar a tradicional Des-
cida do Papai Noel e de 
seus ajudantes do alto da 
torre (não acontecerá nos 
períodos de 22/10/2020 
à 29/10/2020 e 
de 11/01/2021 à 
30/01/2021).

https://portaldafolha.com.br/
https://linktr.ee/5tintas
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Sonho de Natal
inicia com foco
na segurança
das pessoas

Espetáculo Vida (foto)
foi gravado na madrugada 
de quinta (29)

Coletiva de imprensa apresentou atrações e protocolos de saúde
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As atrações do 33º sonho de natal de canela 
foram apresentadas em coletiva de impren-
sa realizada na noite de quarta-feira, 28, 

na churrascaria Garfo e Bombacha. também foram 
divulgados os protocolos de segurança em saúde que 
estão sendo aplicados no evento, que teve início no 
dia 22, com a realização do projeto Árvores do so-
nho, e se estenderá até o dia 10 de janeiro de 2021. 
A surpresa ficou por conta da chegada antecipada do 
Papai noel.

sob a direção de anderson Moraes, diversos 
talentos locais se revezaram no palco mostrando que, 
mais uma vez, Canela valoriza os profissionais locais 
e acredita que um evento comunitário precisa ter, na 
sua essência, a efetiva presença e participação da 
comunidade. Músicos, cantores, bailarinos e atores 
contaram a história do sonho de natal dos três últi-
mos anos.

no palco e no telão, o público pode acompanhar a 
evolução do evento a cada edição. a chegada da co-
vid-19 foi lembrada, mostrando o quanto a pandemia 
impactou o mundo e como ela ainda está presente e 
é perigosa.

O DESAFIO
a edição de 2020 do sonho de natal vem sendo 

trabalhada pela equipe de secretaria de turismo e 
cultura de canela desde o início do ano. Quando o 
vírus se estabeleceu e se alastrou pelo mundo, todos 
ficaram apreensivos com o futuro do evento, mas 
ninguém deixou de trabalhar e acreditar que ele iria 
acontecer. Mas para que isso fosse possível, uma série 
de mudanças foram necessárias. tudo foi repensado 
para que a arte e o encantamento de milhares de 
pessoas pudessem ser mantidos, mas que a saúde 
estivesse em primeiro lugar.

PROGRAMAÇÃO
o diretor artístico Elias da rosa fez 

a apresentação das atrações progra-
madas, destacando que neste ano o 
evento é uma mescla das atrações de 
contemplação (como a decoração da 
cidade) e as virtuais (como as Lives). 
além do projeto Árvores do sonho, 
foram apresentados a Parada de na-
tal, que inicia nesta sexta-feira, 30 (e 
segue até o dia 08/01, de quintas a 
domingos) e consiste em um cortejo 
com carros decorados que irão passar 
pelo centro de canela; o Louvores do 
sonho, apresentações de músicas que 
fazem referência ao nascimento de 
Jesus, sendo transmitidas on-line (nos 

dias 06, 07 e 08/11); a casa do Papai 
noel (que inicia no dia 19/11 e se 
estende até o dia 25/12, na Praça João 
corrêa); o acordes Live, que são shows 
com músicas natalinas transmitidos on
-line (nos dias 20, 21 e 22/11); e o Fes-
tival Gastronômico de canela, que será 
realizado nos dias 08, 09, 10, 15, 16 
e 17/01, na Praça João corrêa. “Nesse 
ano procuramos tratar a programação 
artística não apenas como um festejo, 
mas como uma reflexão de que esta-
mos em busca da cura e da nossa saúde 
mental. O momento em que vivemos faz 
com que tenhamos um cuidado maior 
com a nossa família, conosco e com o 
próximo”, destacou Elias da rosa.

Talento local é valorizado no Sonho
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ESPETÁCULOS
Dois espetáculos considerados 

os destaques da programação do 33º 
Sonho de Natal de Canela serão reali-
zados de forma virtual. “A Fábrica de 
Sonhos” – que apresenta a tradicional 
descida do Papai Noel (executada por 
um grupo de alpinistas) do alto da torre 
de 65 metros de altura da Catedral de 
Pedra e o espetáculo “Vida”, a nova 
atração dessa edição, serão transmiti-
dos diariamente nos canais digitais do 
Sonho de Natal de Canela e do Canela 
Paixão Natural.

HOMENAGEM
Uma homenagem ao diretor artís-

tico do Sonho de Natal, Elias da Rosa, 
também foi realizada. Ele recebeu uma 
placa em reconhecimento a sua dedica-
ção e empenho para tornar o Sonho de 
Natal um evento inesquecível e gran-
dioso.

A Fábrica dos Sonhos tem a chegada do Papai Noel
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PROTOCOLOS DE SEGURANÇA
Seguindo a programação prevista para a noite, a diretora de eventos da 

Secretaria de turismo e Cultura de Canela, Camila Pavanatti, apresentou 
os protocolos sanitários destinados a promover a segurança em saúde da 
comunidade e visitantes durante todo o evento:

1 – Orientação de público por monitores treina-
dos;

2 – Disponibilização de totens de álcool gel;
3 – Distribuição gratuita de máscaras;
4 – Sanitização quinzenal dos espaços públi-

cos;
5 – Higienização constante das superfícies 

de contato;
6 – Projeção de orientações na fachada da 

Catedral de Pedra;
7 – Utilização do sistema de sonorização 

para reforço constante das orientações acer-
ca das medidas de proteção;

8 – Demarcação do solo em frente à 
Catedral de Pedra para manter distancia-
mento entre o público;

9 – Instalação de comunicação visual 
em frente à Catedral de Pedra com orien-
tações;

10 – Utilização de EPIs por toda a 
equipe e colaboradores;

11 – Transmissão online diária 
dos espetáculos  pelas redes sociais 
da Secretaria  de Turismo e Cultura;

Elias (à direita) foi homenageado

https://portaldafolha.com.br/
https://pt-br.facebook.com/18anosciadoalarme/
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CHEGADA DO
PAPAI NOEL
Mas a noite reservou 

uma surpresa, a che-
gada do Papai Noel. O 
principal personagem 
do evento fez sua apari-
ção para comunicar que 
neste ano, em virtude 
do alerta com a saúde 
em função da pandemia, 
a sua tradicional chega-
da escalando a torre da 

Catedral de Pedra preci-
sou ser repensada.

Ao lado do Papai 
Noel, o secretário de Tu-
rismo de Cultura, Ângelo 
Sanches, explicou que, 
para evitar qualquer 
tipo de aglomeração de 
pessoas no entorno da 
catedral, o evento ga-
nhará um novo formato, 
será virtual. “Canela se 
reinventou, ousou, teve 

coragem. Mas nesses 
últimos dias fomos sur-
preendidos pelo aumen-
to da curva do Covid. 
Respeitar a integridade e 
a saúde de cada cidadão 
é uma obrigação. Então, 
precisamos recuar neste 
momento. Temporaria-
mente nossos espetácu-
los serão apresentados 
na versão virtual”, expli-
cou Ângelo.

Papai Noel, de escudo protetor facial, esteve presente no evento

UMA IDEIA
“Quando vocês eram 

crianças, esperavam pelo 
Papai Noel, mas não 
viam ele chegar em suas 
casas não é mesmo? Pois 
esse será o espírito desse 
Sonho de Natal, no qual 
não veremos o Papai 
Noel chegar ao vivo, mas 
teremos a oportunidade 
de vê-lo descer a torre 
todos os dias, de forma 

virtual, cada um em sua 
casa, através de seus ce-
lulares e computadores”, 
revelou Ângelo. A trans-
missão dos espetáculos 
“A Fábrica de Sonhos” e 
“Vida” será feita diaria-
mente nos canais digi-
tais dos perfis Canela 
Paixão Natural e Sonho 
de Natal de Canela, no 
Facebook, Instagram e 
YouTube.

Angelo Sanches destacou o formato da edição 2020 do evento

https://portaldafolha.com.br/
https://umzap.com/FONOPRISCILLAJORNAL
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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
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

RETIFICAÇÕES DE COMPLEMENTAÇÕES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Fica RETIFICADO o seguinte ato que concede Complementação de Proventos de Aposentadoria:

Nome do Servidor Inativo   Ato Concessor   Ato Retificatório
Omar Victor Veeck Filho   Portaria nº 2.241/2019  Portaria nº 1.335/2020

Em 29 de outubro de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

RETIFICAÇÕES DE COMPLEMENTAÇÕES
DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA

EXTRATO DE EDITAL Nº 37/2020, DA
SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO

DE ESTAGIÁRIOS Nº 02/2020

Conforme Edital nº 37/2020, no periodo de 30/10/2020 
a 13/11/2020 estarão abertas inscrições aos estudan-
tes de nível médio, técnico e superior, com idade mí-
nima de 16 anos, que estejam interessados em par-
ticipar da seleção pública mediante provas objetivas 
online e de semestralidade (nível superior), visando a 
realização de estágio não obrigatório remunerado nes-
ta Prefeitura, para suprimento de vagas e formação de 
cadastro reserva. As inscrições podem ser realizadas 
junto ao Posto de Atendimento do CIEE Gramado (Av. 
das Hortênsias, 2040, sala 20 A, Centro de Gramado/
RS) ou via internet através do site www.cieers.org.br. 
O Edital na íntegra pode ser consultado no mural ofi-
cial, no site do CIEE-RS e site www.canela.rs.gov.br, 
onde podem ser verificadas as vagas por nível/curso/
valores e demais requisitos para inscrição e ingresso 
em estágio.

Em 29/10/2020.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Banco de Sangue realiza campanha de doação em Canela
Para evitar aglomerações e agilizar o atendimento do voluntário,

as doações devem ser agendadas pelo telefone 3282.5120
O Banco de Sangue 

de Caxias do Sul em par-
ceria com a Secretaria da 
Saúde de Canela, reali-
zará dia 11 de novembro 
das 9h às 16h na Escola 
Municipal Santa Terezi-
nha, campanha de doação 
de sangue para os mora-
dores de Canela e região.

Com a chegada das 
festividades e feriados do 
final de ano, o Banco de 
Sangue reitera a neces-
sidade de manter em 
estabilidade e segurança 
os estoques de todos os 
tipos sanguíneos para 
atender com tranquilida-
de os hospitais e pacien-
tes que permanecem 
em tratamento contínuo, 
além de garantir a as-
sistência necessária nos 
casos de urgências e 
emergências.

Curados da covid-19 
também podem doar, 
desde que apresentem 
o teste confirmatório 
e estejam 30 dias sem 
sintomas/ alta médica. 
Através da doação de 

REQUISITOS PARA SER UM DOADOR
• Ter entre 18 e 69 anos (pode doar a
partir dos 16 desde seja autorizado pelos respon-
sáveis).
• Ter peso mínimo de 50kg.
• Não estar em jejum.
• Apresentar documento oficial com foto.
• Mulheres podem doar três vezes em 12 meses.
• Homens podem doar quatro vezes em 12 meses.

O QUE IMPEDE A DOAÇÃO
• Tatuagem ou maquiagem definitiva
há menos de um ano
• Resfriado ou gripe (aguarde 15 dias
após o término dos sintomas)
• Endoscopia, colonoscopia,
broncoscopia há menos de seis meses
• Ter doado sangue em menos de 60
dias (homens) e 90 dias (mulheres)
• Ter herpes
• Estar com alergia em crise (asma,
rinite ou urticaria)
• Piercing em genital ou oral
• Estilo de vida que inclua uso de drogas ou sexo 
sem o uso de preservativo com múltiplos parceiros.

plasma convalescente, 
estes doadores, poderão 
ajudar pessoas que ainda 
estão enfrentando o vírus 
e encontram-se em situa-
ção grave.

"Convidamos a comu-
nidade de Canela para 
participar desta corrente 
de solidariedade e amor, 
uma doação de sangue 
pode salvar até quatro 
vidas" falou a secretária 
adjunta da Saúde, Milena 

dos Santos.
Para evitar aglome-

rações e agilizar o aten-
dimento do voluntário, 
as doações devem ser 
agendadas pelo telefo-
ne 3282.5120 falar com 
Nádia ou Ingrid.

A secretária Milena 
reforça que no dia 11 de 
novembro serão coleta-
dos sangue dos voluntá-
rios que foram agendados 
e passaram pela triagem.
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As emoções à flor da pele 
podem deixar seus nervos 
também mais à flor da 
pele. É importante ouvir os 
outros e sentar para con-
versar para resolver o que 
for necessário. Você pode 
ter algumas boas surpresas 
e novidades nos próximos 
dias, mas é importante se 
abrir para essas mudanças.

Com a chegada do seu re-
gente, Vênus, em Libra, você 
pode sentir que o astral fica 
mais calmo e tranquilo e 
que as coisas do dia a dia 
vão se resolvendo melhor. 
Aliás, é um ótimo momento 
para colocar sua vida em 
ordem, organizando melhor 
seu tempo e rotina. 

É importante ir retomando 
tudo que você considera 
bom e saudável pra você, 
geminiano, lembrando de 
se priorizar e incluir prazer 
e alegria em tudo que faz. 
O céu da semana pede 
reflexões profundas sobre 
seu bem estar e pede mais 
momentos de lazer no dia 
a dia.

Não é hora de dar grandes 
passos sem ter certeza 
do que está fazendo. Os 
assuntos familiares ganham 
especial importância, assim 
como as coisas da casa e 
seus projetos bem pessoais. 
Aliás, alguns deles podem 
até ser retomados.

Tente manter a calma, 
leonino, e não se deixar 
levar pelas turbulências e 
pressões do mundo lá fora. 
Quanto aos imprevistos que 
podem surgir, seja criativo 
e mantenha o bom humor, 
o otimismo, a capacidade 
de contornar qualquer 
situação. 

Um ótimo momento para 
rever valores, virginia-
no, e aproveitar o céu do 
momento para deixar suas 
coisas práticas em dia. Vale 
cuidar dos assuntos ligados 
ao dinheiro e também 
tudo que envolva papeis, 
documentos e burocracias. 
Se você ler alguma coisa 
diferente, pode ter ótimas 
ideias.

Tem uma movimentação 
importante no seu signo. 
Mercúrio voltando para 
Libra enquanto Vênus, seu 
próprio regente, chega por 
ali. Tome cuidado com os 
gastos e investimentos, não 
é hora de fazer nada sem 
pensar que possa trazer 
algum arrependimento.

Você está aproveitando 
bem esse início de ciclo? 
Não é hora de fazer nada 
sem certeza e nem sem 
consistência. Céu do mo-
mento é favorável para olhar 
para dentro e buscar autoco-
nhecimento. Nas relações, 
saber ouvir é fundamental.

Olhe para o futuro, e 
planeje sua vida pensando 
em onde quer chegar. Mas 
não tenha pressa, o céu não 
pede velocidade, mas sim 
certezas sobre o que quer 
na vida. O momento é favo-
rável para olhar para dentro 
e resolver questões inter-
nas e coisas do passado. 

Olhe para os assuntos de 
trabalho com mais leveza. 
Você precisa conhecer os 
seus limites para não ultra-
passar nenhum deles. O céu 
é favorável para a retoma-
da de contatos e projetos 
profissionais e também de 
assuntos pessoais. Mas cui-
dado para não se estressar 
com o que não precisa.

Você precisa aprender a 
conciliar vida pessoal e 
profissional, aquariano. É 
fundamental priorizar e ser 
organizado para dar conta 
de tudo. Para lidar com os 
imprevistos, peça ajuda. 
Mas tenha clareza sobre o 
que você quer e o que os 
outros desejam de você.

Um ótimo momento para 
rever algumas coisas práti-
cas, e mudar de ideia, se for 
o caso. É um ótimo momen-
to para estudos e cursos 
e para planejar viagens e 
projetos, especialmente em 
grupo. Se você quer fazer 
qualquer mudança na vida, 
a hora é agora.

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)
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• Casa Residencial, conta 02 
dormitórios, mais 01 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia, banheiro 
social, banheiro c/ banheira de 
hidromassagem, garagem e pá-
tio fechado. Localizada na Rua 
Bolívia, n° 19, Palace Hotel. Aluguem R$2.100,00 + taxas.

• Apartamento, 101, MOBILIADO, 
com 1 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, box descoberto 
para carro. localizado na Rua Rodol-
fo Schilieper, nº279, Edifício Caúna, 
Centro. Aluguel R$1.450,00 + taxas.

• Apartamento nº 407, SEMI MOBILIADO, com 01 dormitório 
(suíte), sala com lareira, cozinha com lavanderia, banheiro 
social, mezanino. SEM GARAGEM. Localizado na Rua Bor-
ges de Medeiros nº 411, Condomínio Portal dos Pinheirais, 
Centro. Aluguel R$1.200,00 + taxas.

• Casa residencial, conta com 02 dormitórios, sala de estar, 
cozinha, banheiro, box para carro. Localizada na Rua Colo-
nial, nº121, Santa Terezinha. Aluguel R$1.200,00 + taxas.

• Apartamento, nº 201, conta com 02 dormitórios, sala de 
estar e cozinha conjugadas, banheiro, box para carro n°01. 
Localizado na Rua Londres, nº138, Eugênio Ferreira. Alu-
guel R$950,00 + taxas.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 10/2020

O MUNICÍPIO DE CANELA/RS, instituição de direi-
to 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 os contribuintes que não foram localizados nos 
endereços cadastrados nesta municipalidade, de que 
eles, a contar da data da publicação do presente EDI-
TAL, dispõem de 10 (dez) dias para quitar, parcelar ou 
impugnar administrativamente os créditos inscritos em 
Dívida Ativa, conforme legislação vigente.

Após o prazo fixado acima, o MUNICÍPIO DE CANE-
LA promoverá o protesto e/ou a Execução Fiscal do 
débito.

A relação dos contribuintes que se encontram nessa 
situação está disponível na Secretaria Municipal da 
Fazenda e Desenvolvimento Econômico.

Canela/RS, 30 de Outubro de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Álvaro Ricardo Grulke
Secretário Municipal da Fazenda
e Desenvolvimento Econômico

• Faleceu em 24/10/2020 Assis dos Santos, 
66 anos. Solteiro, morador do bairro São Lucas. 
Deixa filhos, netos e sobrinhos. Foi sepultado
no dia 25/10/2020 no Cemitério Municipal de
Canela. Serviços fúnebres realizados pela
Funerária Divina Paz

• Faleceu no dia 27/10/2020 Igo Alfonso
Henkes, 65 anos, casado, morador da Vila
Dante. Deixa esposa, filhos e netos. Foi
sepultado no mesmo dia no Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias. Serviços 
fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 27/10/2020 Pradelino Rosa de 
Paula, 50 anos, morador do bairro São Luis. 
Deixa esposa e filhos. Foi sepultado no mesmo 
dia no Cemitério Municipal de Canela. Serviços 
fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 28/10/2020 Paulo César Milke 
Barcarolo, 47 anos, solteiro, morador do bairro 
Santa Marta. Deixa pai, filho, netos e irmãos.
Foi sepultado no mesmo dia no Cemitério
Municipal de Canela. Serviços fúnebres
realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 21/10/2020 Bryan Barreto
Kolhrausch. 4 dias. Deixa os pais, avós e tios. 
Foi sepultado no dia 22/10/2020 no Cemitério 
Municipal de Canela. Serviços fúnebres
realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 21/10/2020 Nathaniel Gheber 
da Silva, 22 anos. Solteiro, morador do bairro 
São Lucas. Deixa amigos. Foi sepultado no dia 
22/10/2020 no Cemitério Municipal de Canela. 
Serviços fúnebres realizados pela Funerária 
Divina Paz.

• Faleceu em 22/10/2020 Vanderlei de
Paula. 60 anos. Solteiro, morador do centro. 
Deixa tios e primos. Foi sepultado no mesmo
dia no Cemitério Ecumênico Parque das
Araucárias. Serviços fúnebres realizados pela 
Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 23/10/2020 Isaias Abraham.
88 anos, viúvo. Morador da Vila Magi.
Deixa filho. Foi Cremado no mesmo dia
no Crematório da ACM. Serviços fúnebres
realizados pela Funerária Divina Paz.

https://portaldafolha.com.br/
https://serraelar.com.br/imoveis
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Caro leitor, as vezes pare-
ce que está correndo atrás do 
tempo? Você trabalha muito e 
não vê resultados positivos na 
sua vida financeira? Calma, isso 
é muito comum.

Quando as pessoas não 
sabem o que querem, fica muito 
difícil de conquistar algo, estão 
sujeitas ás situações corriqueiras 
da vida. E aí você houve falar 
em objetivos, sonhos e metas, 
e tudo é muito parecido, então 
hoje eu vou te contar como atin-
gir suas metas de forma organi-
zada, mas primeiro preciso que 
você saiba o que é uma meta e o 
que diferencia ela do sonho e do 
objetivo.

Pois bem, sonhos são pen-
samentos, desejos e emoções 
que quando misturados, lhe 
induzem para um futuro incerto 
e sem data para acontecer. Já o 
objetivo é quando este sonho 
que antes não tinha data para 
ocorrer, passa a ter uma data e 
está mais claro, conectando-se a 
sua realidade. E por fim, a meta é 
o objetivo em frações menores, 
torna mais fácil visualizar todo 
percurso até seu sonho, quando 
se conhece o caminho a ser per-
corrido. E todo mundo precisa de 
metas na vida, não é mesmo?

Existem vários tipos de me-
tas vamos falar sobre a SMART, 
o nome é americanizado, mas o 
conceito é bem simples. A meta 
precisa ser Específica, Mensurá-
vel, Atingível, Relevante e Tem-
poral.

“S” – Specific (Específica) - 

Quando os objetivos são genéri-
cos como “ganhar mais dinheiro” 
ou “vender mais”, eles raramen-
te são atingidos. Isso ocorre por-
que o objetivo não é específico 
o suficiente para ser acionável. 

“M” – Measurable (Mensu-
rável) - Se a sua vida financeira 
está estagnada, pode ser porque 
os objetivos que você está de-
finindo não são mensuráveis ou 
concretos. A meta de trabalhar 
mais em determinado projeto 
é muito mais vaga do que uma 
que estipula trabalhar 30 minu-
tos a mais por dia nesse projeto

“A” – Attainable (Atingível) - 
Metas atingíveis são aquelas que 
podem ser alcançados com os 
recursos materiais, financeiros e 
humanos disponíveis para você. 
Estabelecer e alcançar metas 
atingíveis pode proporcionar um 
aumento na confiança.

“R” – Relevant (Relevante) - 
Nem todas as metas que podem 
ser alcançadas valem a pena ser 
estipuladas. Determinados ob-
jetivos não são relevantes para 
suas necessidades, suas habili-
dades ou a sua realidade atual.

“T” – Time based (Temporal) 
- Sempre defina um cronograma 
realista para o escopo de acordo 
com o esforço que pode colocar 
para essa meta. Com um prazo 
claro, você pode planejar um 
objetivo, progredir em direção a 
ele e alcançá-lo.

Lembre-se do já dizia Napo-
leon Hill - TUDO que a MENTE 
do homem pode CONCEBER e 
ACREDITAR, pode ALCANÇAR.

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

CLIQUE AQUI E SIGA A JULIANA NO INSTAGRAM!

COMO ATINGIR AS MINHAS METAS?

CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE DA JULIANA!

FOTO E BAR MOTO SHOW LTDA.
19.916.556/0001-50

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Gramado a Licença de Operação de Regularização, para a ativida-
de de Restaurante/Refeitório/Bar/Quiosque/Lanchonete localizado na 
Av. das Hortênsias, n°5507, subsolo sala 02, Bairro Carniel, Gramado/
RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

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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Direito e Ciências Contábeis são 4 estrelas em guia nacional
Os cursos de Ciências Contá-

beis e de Direito da UCS Hortên-
sias foram avaliados com 4 estrelas 
(conceito "muito bom") pelo Guia 
da Faculdade 2020, promovido 
pela empresa Quero Educação e 
pelo Estadão. O resultado foi divul-
gado neste domingo (25).

 Para o processo, o coordenador 
de cada curso recebe um questioná-
rio para apresentar as características 
da sua graduação em três aspectos: 
projeto pedagógico (proposta de 
ensino do curso); corpo docente 
(perfil dos professores) e infraes-
trutura (materiais e equipamentos 
disponibilizados aos acadêmicos). 
Administração e Nutrição, outros 
cursos do campus avaliados, tiveram 
conceito 3.

O Guia da Faculdade, cuja cre-
dibilidade é significativa em âmbi-
to nacional, verificou a qualidade 
de mais de mil cursos superiores 
de instituições brasileiras cadastra-
das no Ministério da Educação. No 
processo, cada uma delas indica 
todos os seus cursos superiores na 
modalidade presencial que este-
jam recebendo novos estudantes.

"Fico muito feliz com esse 
resultado. Isso demonstra que o 
bacharelado em Direito da UCS 
Hortênsias é um curso de excelên-
cia. Esse reconhecimento nacional 
revela a qualidade do corpo docente 
e da estrutura do campus", avalia o 
advogado e professor Guilherme 
Drago, coordenador desse curso no 
campus.
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Cemitério Municipal é preparado para Finados
A Secretaria de Meio 

Ambiente, por meio da 
administração do Cemi-
tério Municipal intensi-
ficou nos últimos dias a 
preparação para o Dia de 
Finados, já que o local 
recebe um grande núme-
ro de visitantes, inclusive 
de outros municípios, 
que aproveitam o feriado 
para prestarem home-
nagens aos seus entes 
queridos. O responsável 
Altair José tomazelli ex-
plica que a conservação 
do cemitério é realiza-
da periodicamente, no 
entanto, o trabalho de 
manutenção é intensifi-
cado pela equipe neste 
período do ano. Serviços 

de limpeza dos canteiros, 
capinagem, varrição das 
ruas, pintura de meio-fio, 
recolhimento de lixo acu-
mulado nas proximida-
des dos jazidos e a poda 
de árvores foram algu-
mas das ações realizadas.

Na segunda-feira (2), 
a Secretaria de Saúde 
vai orientar a popula-
ção sobre a importância 
de reforçar os cuidados 
contra o coronavírus, 
alertando também so-
bre o uso obrigatório de 
máscara. O Cemitério 
Municipal funciona até o 
Dia de Finados (2) das 8h 
às 19h, após volta ao seu 
horário normal das 8h às 
17h.
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Secretarias de Obras e Meio Ambiente trabalham

na revitalização do Parque do Palácio
As secretarias de 

Meio Ambiente, Urbanis-
mo e Mobilidade Urbana 
e de Obras, Agricultura 
e Serviços Urbanos tra-
balham na revitalização 
do Parque do Palácio. O 
local, com área total de 
91.230 m², apresenta 
uma vegetação de es-
pécies arbóreas nativas 
e exóticas e é utilizado 
principalmente para lazer 
e prática de esportes, 
como corrida e ciclismo.

As obras devem pro-
porcionar um espaço com 
melhores condições de 
lazer, segurança e qualifi-
cação das estruturas exis-
tentes. Segundo o secre-
tário de Meio Ambiente, 
Urbanismo e Mobilidade 
Urbana Jackson Müller, é 
importante destacar que, 
nesta primeira fase de re-
vitalização, são realizadas 
remoções dos exemplares 
de pinos, de acordo com 

a Instrução Normativa da 
Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (Sema), 
que trata da necessidade 
de controle e erradicação 
de plantas exóticas inva-
soras.

Já o secretário de 
Obras Luiz Cláudio da Sil-
va comenta que também 
estão sendo executadas 
reformas no pórtico de 
acesso ao Parque e nos 
banheiros, assim como 
na pista de caminhada. 
Inclusive, o parque ga-
nhou câmeras de monito-
ramento recentemente.

Na segunda fase, 
serão plantadas espé-
cies nativas em diversos 
pontos do parque em 
substituição às espé-
cies exóticas invasoras. 
Quanto à parte de obras, 
serão marcadas trilhas, 
os pergolados receberão 
serviços e serão coloca-
das lixeiras.

FOtOS: DIvULgAçãO
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Brigada Militar prende casal por 
tráfico de drogas em Canela

Na noite de terça-fei-
ra (27/10), por volta das 
21h45, a Brigada Militar 
prendeu na Rua Osval-
do Aranha, no centro 
de Canela, um casal por 
tráfico de drogas. Eles 
estavam com 191 gramas 
de maconha e relevante 
quantia em dinheiro.

As guarnições já 
tinham informações que 
um veículo VW/ UP, cor 
vermelha, estaria sendo 
utilizado na tele entrega 
de entorpecentes. Após 
uma nova denúncia que 
que iria efetuar uma 
venda na área central, 
as guarnições da BM de 
Canela e da Força Tática 
visualizaram o carro sus-
peito, placas de Gramado, 
estacionado.

Ao perceber a presen-
ça da viatura foi dispen-
sado de dentro do carro 
uma porção de maconha 
pesando 153 gramas. No 
interior do mesmo esta-
vam três pessoas, o mo-
torista de 38 anos e um 

casal, ela de 21 anos e 
ele de 29 anos, com vasta 
ficha criminal por roubo, 
furtos, posses e tráfico de 
drogas. Com a mulher foi 
encontrado 36 gramas de 
maconha fracionadas e 

com ele relevante quantia 
em dinheiro.

O casal de traficantes 
foi preso em flagrante 
por tráfico de drogas e 
encaminhado ao sistema 
prisional.
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Acidente grave na
manhã de hoje na
Canela/Gramado

Um acidente grave, 
manhã desta quinta (29), 
deixou pelo menos duas 
pessoas feridas, na RS 
235 – Estrada Canela – 
Gramado, na altura do 
Monumento na divisa 
entre as duas cidades.

Um Chevette rodou 
na pista, no sentido Ca-
nela – Gramado, e acabou 

virado na contramão.
Um segundo veículo, 

que trafegava na mesma 
pista, acabou colidindo 
frontalmente. Os dois 
condutores ficaram feri-
dos. O trânsito ficou lento 
no local.

Os bombeiros alertam 
sobre óleo na pista e pe-
rigo de novos acidentes.

Brigada Militar de Canela prende mulher por dirigir embriagada
Na noite de quarta-

feira (28/10), por volta 
das 20h30, a Brigada 
Militar de Canela foi acio-
nada, via 190, nNa Rua 
José Luiz Correa Pinto, 
área central, para averi-
guar informação que um 

veículo Gol havia colidido 
em um poste de energia 
elétrica e que a conduto-
ra havia desembarcado e 
estava com visíveis sinais 
de embriaguez.

Os Policiais Milita-
res foram ao local e não 

visualizaram o carro. um 
popular relatou que a 
condutora recém havia 
deslocado com o veículo, 
sendo realizado buscas 
e visualizado o mesmo 
deslocando em zigueza-
gue e pela contramão de 

direção, sendo abordado.
Foi identificada a con-

dutora de 33 anos, que 
estava com fala arrastada 
e dificuldade de equilí-
brio. Ela relatou ter inge-
rido um copo de vinho. 
Ela foi encaminhada ao 

hospital onde o médico 
plantonista atestou o es-
tado etílico. Ela foi presa 
em flagrante por dirigir 
embriagada, sendo con-
duzida a delegacia onde 
foi registrada a ocorrên-
cia.
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Rotary se
engaja em
campanha
contra a
poliomielite

O Rotary Club de 
Canela, com apoio da 
Secretaria de Turismo, en-
gajado com a campanha 
para erradicação da po-
liomielite no mundo, fez 
a projeção do logotipo 
End Polio Now (Elimine a 
Polio Agora) na Catedral 
de Pedra, além da coloca-
ção de banners alusivos 
à campanha ao lado do 
letreiro Canela, em frente 
à Igreja.

A poliomielite é uma 
doença altamente infec-
ciosa e afeta principal-
mente crianças menores 
de 5 anos de idade.

Nenhuma criança 
deve sofrer por causa de 
uma doença que não tem 
tratamento.

A vacina é a única 
proteção e é por isso que 
o Rotary Club de Canela 
segue trabalhando incan-
savelmente para cons-
cientizar a sua comunida-
de, turistas e visitantes a 
vacinarem as crianças.

Outro projeto do 
clube foi a criação de um 
vídeo de rotarianas com 
Carlão O Boneco, para 
divulgação nas escolas da 
rede municipal, unidades 
de saúde e redes sociais, 
falando sobre a importân-
cia da vacinação na pre-
venção da poliomielite.

Faça parte dessa 
história, vamos juntos 
garantir que toda criança 
seja vacinada e protegida 
contra a paralisia infantil.FO
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Turismo em Gramado: de maio a setembro,
37,8% dos visitantes foram do RS

Entre os meses de 
maio e setembro deste 
ano, 37,8% do público 
que visitou Gramado tem 
origem no Rio Grande do 
Sul. Em seguida apare-
cem moradores naturais 
de Santa Catarina, com 
15,6%. O terceiro Estado 
com maior número de 
turistas é São Paulo, com 
uma soma de 13,8%.

Os índices são o re-
sultado de uma pesquisa 
elaborada pela Secreta-
ria Municipal de Turismo 
junto a 1.489 visitantes 
que entraram em contato 
com os postos de infor-
mações do município 

(presencial e remota-
mente).

Perfil do viajante
A pesquisa aponta, 

ainda, que a maioria 
destes visitantes são 
casais (39,1%), somente 
adultos (20,7%), famílias 
(11,9%) e turistas que 
viajam sozinhos (7,6%). 
A maior parte do público 
chega a Gramado de car-
ro (59,7%) e permanece 
no município de três a 
quatro dias (37,5%).

Entre os 1.489 vi-
sitantes consultados, 
35,9% veio a Gramado 
pela primeira vez.
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