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Louvores
do Sonho
vai exaltar
nascimento de 
Jesus Cristo no 
33° Sonho de 
Natal Canela

Conheça os locais 
de votação em

Canela e Gramado
Páginas 4 e 5

Programação on-line vai oferecer
cantos cristãos para celebrar o
espírito natalino. Página 12
Na foto: Espetáculo Vida 
Catedral de Pedra de Canela

Foto: Anderson spinelli/destinos im
perdíveis

Bugios passam
por tratamento

intensivo no
GramadoZoo
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Desemprego
recua no mês
de setembro,

em Canela
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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!

É orgulho que se diz?
Tivemos, nesta quarta (4), a 

oitava edição do prêmio Desta-
que Folha.

Foi, talvez, o maior desafio 
colocado para a equipe da Folha 
de Canela nesta pandemia do 
novo coronavírus, dentre to-
dos os que enfrentamos desde 
março. Nos debruçamos sobre 
modelos de eventos testes, já 

realizados na região, buscamos 
ideia e criamos protocolos para 
que pudéssemos realizar nosso 
evento com as melhores condi-
ções sanitárias possíveis.

Os nossos convidados, públi-
co 100% canelense, entendeu 
o momento e cumpriu todas as 
orientações, desde os horários 
estabelecidos para a chegada 

aos protocolos de distanciamen-
to durante o evento.

Foi lindo! Muito obrigado a 
todos, muito obrigado aos ho-
menageados, a equipe Folha de 
Canela e equipe Garfo e Bomba-
cha.

Evitamos filas e aglomera-
ções em todos os locais, na che-
gada, nos bufês, na foto oficial, 

mantivemos o distanciamento 
entre as empresas nas mesas e 
ainda na entrega dos troféus.

Na próxima semana, dia 13, 
teremos o caderno especial com 
a cobertura deste evento mais 
que especial.

É orgulho que se diz, né?
Mais uma vez, muito obriga-

do a todos!

Um passo atrás
Quero falar um pouco sobre a suspensão 

dos espetáculos de projeção da Catedral de 
Pedras, após sugestão do Ministério Público.

Antes de mais nada, é necessário es-
clarecer que sou um admirador do nosso 
promotor, Dr. Paulo Eduardo de Almeida 
Vieira. Pude cobrir várias ações em que o MP 
foi determinante para avanços, em Canela, 
principalmente na questão do saneamento 
básico.

Mas, e como sempre há um más em tudo, 
acredito que a suspensão dos espetáculos 
da Catedral tenha sido uma medida dura 
demais e que não teve a eficiência desejada.

Precisamos entender que Canela não 
é uma ilha, estamos no contexto do maior 

polo turístico do sul do país, principalmente 
por nossa natureza e parques. Assim, mesmo 
que Canela não tivesse uma luzinha de Natal 
nas ruas, a cidade, ainda assim, estaria com 
um bom número de turistas.

E foi o que se observou no final de se-
mana que passou, durante qualquer horário 
do dia, as pessoas estavam nas ruas, em 
frente a Catedral, nos parques e na Praça.

Então, não seriam os espetáculos de pro-
jeção da Catedral que propagariam terrivel-
mente a Covid-19 em nossa cidade.

Mas, por outro lado, essas duas atrações, 
o espetáculo Vida e a A Fábrica de Sonhos, 
fazem muita diferença na programação do 
Sonho de Natal.

A cidade está linda e somos uma cidade 
que tem o turismo como mola mestra da 
economia.

Precisamos do turista e temos de enca-
rá-lo como amigo e não como uma ameaça. 
Outras cidades, que são industriais, Gari-
baldi e Passo Fundo, por exemplo, tiveram 
surtos da doença mesmo sem receberem 
visitantes.

Turistas e comunidade desejam os espe-
táculos. A economia necessita deles.

Passado o feriadão de Finados, acredito 
que seria, no mínimo razoável, rever essa 
decisão e autorizar a realização dos espetá-
culos na igreja, afinal, o remédio não pode 
ser pior que a doença.

Bons resultados com a transmissão
Apesar de não realizar os espetáculos na Catedral, o Sonho de 

Natal tem obtido ótimo engajamento nas redes sociais. São milhares 
de visualizações dos espetáculos Vida e A Fábrica de Sonhos, pelos 
canais digitais Canela Paixão Natural.

Isso mostra a capacidade de Canela de se reinventar e rapida-
mente buscar soluções para os problemas apresentados.

As próprias redes sociais são, também, um termômetro de que 
comunidade e turistas querem a realização dos espetáculos presen-
cias.

Acredito no bom censo
Eu acredito no bom censo das autoridades, afinal, é um direito 

do cidadão decidir se ele quer ou não ir às ruas.
Não cabe ao Estado proibir o ir e vir. Nesta altura da pandemia, 

o cidadão já pesou pós e contras e decidiu que vai sair de casa e 
tentar encontrar uma normalidade na sua vida.

Assim como respeitamos quem segue em isolamento, é necessá-
rio respeitar a decisão individual de quem optou por deixar o isola-
mento.

Simples assim.

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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O NOVO NORMAL
NAS ELEIÇÕES 2020

https://portaldafolha.com.br/
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Divulgados locais para
votação em Canela e Gramado

O TRE divulgou infor-
mações sobre as eleições 
municipais deste ano, 
dando destaque para que 
os eleitores que estão 
fora de seu domicílio 
eleitoral, que devem, pre-
ferencialmente, justificar 
através do app e-titulo 
(no dia das eleições) ou 
no site justifica.tse.jus.
br (em até 60 dias após o 
pleito) – uma vez que, em 
virtude da falta de urnas, 
não haverá seções de 
justificativas este ano.

Enfatizou também 
que, se possível, o eleitor 
deve levar sua caneta 
para assinar o caderno de 
votação do eleitor, bem 
como respeitar o horá-
rio PREFERENCIAL para 
os eleitores acima de 
60 anos – das 7h às 10 
horas.

Os eleitores devem 
observar atentamente 
seu local de votação.

As consultas poder 
ser realizadas através do 
aplicativo e-título ou do 
site https://www.tse.jus.
br/eleitor/titulo-e-lo-
cal-de-votacao/consulta
-por-nome.

Principalmente em 
Gramado, a consulta 
facilitará e muito a vida 
do eleitor, uma vez que 
em 2018, em virtude do 
rezoneamento e conse-
quente renumeração das 
seções, muitos eleitores 
tiveram dificuldade de 
achar a sua seção elei-
toral. Além disso, em 
virtude das necessidades 
locais, muitos locais de 
votação foram alterados, 
conforme documentação 
em anexo.

Locais de votação de Canela:

Nome do Local Seções Eleitores
EEEF JOÃO CORREA 4 1512
ESPORTE CLUBE SERRANO 3 1030
COLÉGIO MARISTA MARIA IMACULADA 8 2803
COLÉGIO CIDADE DAS HORTÊNSIAS – COOPEC 4 1505
PAVILHÃO DE ESPORTES DA COMUNIDADE EVANGÉLICA 2 506
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 3 1118
SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA NOSSA SENHORA DE LOUR-
DES

3 778

EMEF ERNESTO DORNELLES 4 1299
ESCOLA ESTADUAL NEUSA MARI PACHECO – CIEP 8 3028
EMEF MACHADO SE ASSIS 1 199
CENTRO AGRÍCOLA DA ESCOLA NEUSA MARI PACHECO 1 173
EMEF BALDUÍNO BOELTER 1 133
EMEF ZEFERINO JOSÉ LOPES 1 200
EMEF BARÃO DO RIO BRANCO 3 936
ESCOLA ESTADUAL ADOLFO SEIBT 7 2306
EEEF LUIZA CORREA 5 1878
ESCOLA ESTADUAL DANTON CORREA DA SILVA 6 2159
EMEE RODOLFO SCHLIEPER – APAE 6 2221
EMEF SANTA TEREZINHA 4 1381
EMEF CÔNEGO JOÃO MARCHESI 2 548
EMEF SEVERINO TRAVI 4 1358
EMEF BERTHOLDO OPPITZ 4 1463
EEEF PEDRO OSCAR SELBACH 3 1064
EMEF DANTE BERTOLUCI 5 1894
EMEF JOÃO ALFREDO CORREA PINTO 2 782
EEEF CARLOS WORTMANN 1 286
UCS – CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO DAS HORTÊNSIAS 1 281
EMEI DIVA PEDROSO DA CUNHA 1 150

Confira abaixo os locais
onde isso ocorreu:
• Escola Marista Maria Imaculada – seção 50.
• Escola Estadual Adolfo Seibt – seção 72.
• Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de 

Lourdes – seção 76.

Na cidade de Canela houveram seções equa-
lizadas, ou seja, em alguns locais os eleitores 
foram re-distribuídos em outras seções dentro do 
mesmo local de votação.

https://portaldafolha.com.br/
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Locais de votação de Gramado:

Nome do local Seções Eleitores
E.M.E.F. ALBERTO PASQUALINI 1 303
E.E.E.F. JOAO BENETTI SOBRINHO 1 243
E.E.E.F. CARAMURU 4 1582
E.M.E.F. CARLOS BARBOSA 1 227
SALÃO PAROQUIAL- IGREJA SÃO JOSÉ OPERÁRIO 8 2584
E.E.E.M. BOAVENTURA RAMOS PACHECO 6 2147
SALÃO DA IGREJA SANTA TERESINHA 1 181
ESPORTE CLUBE LINHA BONITA 1 251
INSTITUTO SANTÍSSIMA TRINDADE 1 180
SOCIEDADE RECREATIVA CULTURAL REUNIDAS 1 306
E.E.E.F. NOSSA SENHORA POMPEIA 3 981
E.M.E.F. SENADOR SALGADO FILHO 9 3373
SOCIEDADE SAO GOTHARDO 1 177
COLÉGIO CENECISTA VISCONDE DE MAUÁ – CENEC 4 1523
CENTRO DE TREINAMENTOS E EVENTOS DA UFRGS 10 3635
ESPORTE CLUBE UNIAO 1 237
PAVILHAO DA IGREJA SANTO ANTONIO 1 250
E.M.E.F. PRESIDENTE VARGAS 5 1954
E.M.E.F. MOSES BEZZI 7 2434
SOCIEDADE SAO LUIZ 4 1569
E.E.E.F. DAVID CANABARRO 2 749
E.M.E.F. MAXIMILIANO HAHN 2 586
E.M.E.F. GENTIL BONATO 1 136
E.M.E.F. HENRIQUE BERTOLUCI SOBRINHO 4 1226
E.M.E.F. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – NOVO 1 170
E.M.E.F. VICENTE CASAGRANDE 1 81
E.E.E.M. SANTOS DUMONT 4 1499
ESPORTE CLUBE 11 CANARINHOS 1 58
EXPOGRAMADO 6 2032
UAB – UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL 3 1166
UNOPAR 1 52
SOCIEDADE 6 DE JUNHO 0 0

Na cidade de Gramado houveram seções 
equalizadas, ou seja, em alguns locais os eleitores 
foram re-distribuídos em outras seções dentro do 
mesmo local de votação.

Confira abaixo os locais onde isso ocorreu:
• Salão Paroquial São José Operário – seção 

105 e 107.
• Escola Estadual Ramos Pacheco – seção 118.
• Escola Municipal Senador Salgado Filho – 

seção 136.
• ExpoGramado – seção 139.
• Escola Municipal Henrique Bertoluci Sobri-

nho – seção 182.

Mudanças nos locais de 
votação em Gramado, a 
partir das eleições Munici-
pais – 2020
• SOCIEDADE 6 DE JUNHO 
– eleitores que votavam 
no INSTITUTO SANTÍSSIMA 
TRINDADE

• COLÉGIO SANTOS DU-
MONT – eleitores das se-
ções 149, 150, 151 e 152 
que votavam no COLÉGIO 
CENECISTA VISCONDE DE 
MAUÁ – CENEC

• CENTRO DE TREINAMEN-
TOS E EVENTOS DA UFRGS 
– eleitores que votavam na 
APAE;

• E.M.E.F. HENRIQUE BERTO-
LUCI SOBRINHO – eleitores 

que votavam na ESCOLA 
25 DE JULHO E TIA ALICE

• EXPOGRAMADO – eleito-
res que votavam no PAVI-
LHÃO DA PREFEITURA

• UAB – UNIVERSIDADE 
ABERTA DO BRASIL – elei-
tores que votavam na 
ESCOLA CAIC

NOVOS LOCAIS
DE VOTAÇÃO

• E.M.E.F. GENTIL BONATO.
• E.M.E.F. NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA.
• E.M.E.F. VICENTE CASA-
GRANDE.
• ESPORTE CLUBE 11 CA-
NARINHOS.
• UNOPAR.

IMPORTANTE:
• Horário prefe-

rencialpara eleitores 
idosos: 7:00 às 10:00.

• Verificar seu lo-
cal de votação, antes 
de sair de casa – baixe 
o app e-título em seu 
celular ou verifique no 
site www.tre-rs.jus.br.

• Uso obrigatório 
da máscara.

• A justificativa po-
derá ser feita através 
do aplicativo e-título 
ou até 60 dias após o 
pleito pelo site www.
tre-rs.jus.br.

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

Concurso Literário "Gramado, a casa do
Natal Luz" terá exposição na Rua Coberta

Com o objetivo de 
incentivar a cultura em 
Gramado o Natal Luz 
proporciona um espaço 
para artistas gramaden-
ses participarem de um 
concurso literário e apre-
sentarem suas crônicas e 
poesias dentro do proje-
to "Gramado, a casa do 
Natal Luz", uma iniciativa 
e promoção da Academia 
Gramadense de Letras 
e Artes e do Conselho 
Municipal da Cultura com 
apoio da Gramadotur e 
Secretaria Municipal de 
Cultura.

O Edital do Concurso 
Literário está disponível 
na página da Academia 
no facebook. Poderão 
participar gramadenses 
ou moradores de Gra-
mado, com crônicas até 
1.800 caracteres e poe-
sias até 40 linhas relati-
vas ao tema, sendo pos-

sível a inscrição de uma 
unidade por autor.

Uma Comissão de 
Avaliação irá selecionar 
dez entre os trabalhos 
enviados, que ficarão 
expostos na Rua Cober-
ta a partir do dia 09 de 
dezembro até o final do 
Natal Luz. Os trabalhos 
expostos terão a parceria 
dos restaurantes da Rua 
Coberta onde cada pai-
nel ficará exposto. Cada 
selecionado receberá do 
restaurante em que seu 
painel estiver exposto 
um jantar para quatro 
pessoas acompanhado de 
espumante. Os selecio-
nados também receberão 
um Diploma especial-
mente confeccionado 
para o Concurso Literário.

As crônicas e as poe-
sias deverão ser enviadas 
em PDF, junto com uma 
foto em alta resolução 

do autor (e informações 
como nome completo, 
endereço residencial e 
cidade), para o e-mail: 
aglaletraseartes@gmail.
com até o dia 23 de 

novembro de 2020. 
Os selecionados serão 
anunciados no dia 26 de 
novembro.

O Concurso Literário é 
mais uma atração gratuita 

que integra o "Natal Luz 
Para Todos".

O 35º Natal Luz de 
Gramado acontece até 
o dia 30 de janeiro de 
2021.

FO
TO

: G
ERSO

N
 SO

RG
ETz

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!

Setembro teve queda no desemprego em Canela
Em Canela houve 291 

admissões e 250 demis-
sões, resultando, então, 
em 41 empregos formais 
abertos, representando 
um acréscimo de 0,53% 
dos empregos com cartei-
ra assinada em compara-
ção com o mês anterior.

Dessa forma, a cida-
de contou com um es-
toque de 7,8 mil postos 
de trabalho. Os setores 
que mais influenciaram o 
desempenho positivo em 
setembro foram a Cons-
trução e o Comércio, com 
32 e 26 novos empregos, 
respectivamente.

Apesar do saldo 
positivo, os Serviços 
registraram contração de 
empregos, com 36 em-
pregos encerrados, sendo 
o único setor a apresen-
tar mais demissões que 
admissões no mês.

No acumulado do 
ano houve 719 postos 
de trabalho encerrados, 
uma redução de 8,45% 
do nível de empregos no 

município. Este resultado 
foi influenciado, princi-
palmente, pelos Serviços, 
que fecharam 518 postos 
de trabalho. Ao mesmo 
tempo, houve destruição 
de empregos nos últi-
mos 12 meses, com 684 
empregos encerrados, 
motivado, também, pela 
performance negativa dos 
Serviços.

O desempenho de se-
tembro marcou o terceiro 
mês consecutivo de saldo 
positivo.

Em 2019 foram fecha-
dos 6 empregos na cida-
de, contra a criação de 41 
postos no ano vigente. No 
acumulado do ano houve

719 empregos for-
mais fechados, contra 6 
empregos com carteira 
assinada encerrados em 
2019. Nos últimos 12 
meses, o município re-
gistrou 684 empregos 
encerrados, sendo que 
no mesmo período do 
ano anterior houve de 87 
empregos abertos.

Os dados são da 
Carta Mensal do Mercado 
Formal de Trabalho, que 
apresenta à comunidade 
dados do Cadastro Geral 

de Empregados e Desem-
pregados (CAGED), do 
Ministério da Economia 
(ME). Nesta Carta, são 
apresentados os dados 

referentes ao mês de 
setembro de 2020 para 
o Brasil, o Rio Grande do 
Sul e os municípios de 
abrangência da UCS.
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https://portaldafolha.com.br/
https://www.claro.com.br/


6 meses dessa princesa, Romana!
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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!

1 mês de fofura da Ayla.

A felicidade do Joaquim Mawer
no berçário da Oficina da Criança!

Ana Júlia no registro dos seus 9 meses

Foto: GABI tHEISEN FotoS

Linda Manuella no ensaio de Natal!Quinto mês dessa fofura, Manu!

Foto: GRAZI SEStRAIN FotoGRAFIA

Foto: JENIFER LAUFFER FotoS

Foto: GABI tHEISEN FotoS

Foto: GABI tHEISEN FotoS

Foto: REpRodUção

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

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Yves recebeu o prêmio como
empresa de sonorização, a Fredyy
Sonorização que faz os eventos

da região acontecerem.
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Minha homenagem a Francisco rocha
e Bethy Schons que estiveram à

frente da idealização e organização
da premiação Destaque Folha 2020.

como Escritório de arquitetura,
renata e Patrícia levaram o troféu

do Destaque na última quarta-feira.

o Secretário de turismo Ângelo
Sanches em noite de prêmios e

homenagens do Destaque Folha.

Lucas Sartor Machado que
representa Wilma confecções,

recebeu o prêmio de Empresa de
confecções em noite de homenagens.

o jovem empresário Peterson
Secco, que está à frente da Pizzaria
the Petit levou prêmio de melhor

pizzaria e melhor pizza de tele-entrega.

COLUNA ESPECIAL DO DESTAQUE FOLHA 2020!

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

Raquel Santos simplesmente
arrasando!

3 gerações num registro emocionante
Márcia, Laura e dona  Elsi Port.

Fotografia para perfil Profissional da Laila!

Tainá, João Miguel, Ernesto Antônio e
Guilhermo, aniversário 1 aninho do João!

Lorrana Nathaly Brião Rezende no 
Halloween da Oficina da Criança.

Fernanda em seu ensaio pessoal
pelas lentes da Gabi Theisen.

No último dia 
28 foi o dia de 
registrar os 15 
anos da Camily, 
felicidades
sempre pupila!
Homenagem da 
Marione
Fernandes!

FOtO: CamiLa dedé FOtOgraFia

FOtO: rePrOdUÇÃO

FOtO: gaBi tHeiSeN

FOtO: mariONe FerNaNdeS FOtOgraFiaS

FOtO: mariONe FerNaNdeS FOtOgraFiaS

FoTo: NAY HoFFMANN
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https://portaldafolha.com.br/
https://portaldafolha.com.br/category/social/


GERAL • Quinta-feira, 5 de novembro de 2020 • www.portaldafolha.com.br11
CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

VESTIBULAR DE VERÃO

As inscrições para o Vestibular de Verão estão abertas até o dia 15, 
com prova no dia 22 deste mês.
Venha para uma das melhores universidades da América Latina, 
onde você tem descontos como o da segunda graduação e para alu-
nos a partir de 55 anos de idade, além de bolsas de estudo e vários 
benefícios. 

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 experiên-
cia de estudar onde você quiser! 
  
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  
 
Piadina com Cogumelos e Queijo Serrano
Dia 27 de novembro
Sexta-feira, das 19h às 22h 

Red Velvet e Biscoitos - Inove nos Presentes de Natal
30 de novembro
Segunda-feira, das 18h às 22h

Bugios passam por
tratamento intensivo 
no Gramadozoo

O Gramadozoo está tratando 
dois bugios-ruivos feridos: um 
filhote e um adulto. Os macacos 
foram resgatados e encaminha-
dos ao zoo com autorização da 
Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente (Sema). Com graves 
lesões, os animais receberam 
atendimento veterinário e me-
dicação diária no hospital do 
parque. O adulto está apto a ser 
reinserido na natureza.

Conforme o veterinário 
responsável técnico do Grama-
dozoo, Renan Alves Stadler, o 
bugio filhote, que chegou ao 
zoo em 12 de outubro, tinha 
lesão na perna e nas mãos. “Não 
sabemos exatamente o que oca-
sionou. Na perna, a área estava 
necrosando. Pode ter sido mor-
dida de cachorro ou briga com 
outro macaco”, diz. O veterinário 
explica que o animal recebeu 
medicação e atenção especial. 
“Durante 16 dias, realizamos a 
troca diária do curativo na perni-
nha. Agora, ele está conseguindo 
realizar os movimentos das mãos 
e da perna. Em breve, estará 

totalmente recuperado”, afirma. 
Conforme Stadler, o destino 
do primata será decidido pela 
Sema. “Nós o recebemos para o 
atendimento emergencial. Nosso 
trabalho de recuperação sempre 
busca a reintrodução, mas é pou-
co provável por se tratar de um 
filhote”, afirma.

Adulto
Já o bugio adulto, foi vítima 

de choque elétrico ao pular em 
árvores que estavam próximas 
da rede de energia. O animal 
foi resgatado por populares e 
trazido ao zoo pela Prefeitura 
de Gramado. Em situação grave, 
o macaco chegou ao parque em 
24 de outubro e será reintrodu-
zido na natureza nesta quinta-
feira, dia 5. “O quadro dele era 
muito delicado. Ele passou vários 
dias sem comer. Tinha lesões na 
face, rabo e mão. Com medicação 
diária, conseguimos recuperar o 
animal, que está apto a ser solto. 
Todas as lesões cicatrizaram 
bem. Felizmente, ele reagiu bem 
ao tratamento”, salienta.

Bugio adulto está
apto a ser solto

Bugio filhote
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Louvores do Sonho vai exaltar nascimento
de Jesus Cristo no 33° Sonho de Natal Canela
Programação on-line vai oferecer cantos cristãos para celebrar o espírito natalino

O Natal, acima tudo, é a celebração 
do nascimento de Jesus Cristo. Com o 
objetivo de enaltecer a religiosidade, 
o 33º Sonho de Natal Canela traz uma 
programação inovadora, o Louvores do 
Sonho, que, através do talento das co-
munidades cristãs de Canela, vai ofere-
cer três noites de música, com referên-
cia ao nascimento de Cristo.

De sexta-feira (6) até domingo (8), 
artistas de nove bandas da cidade pas-
sarão pelo palco, especialmente mon-
tado no Parque do Caracol, brindando a 
todos com seus louvores.

O espetáculo terá um formato total-
mente on-line, com transmissão pelos 
canais digitais Canela Paixão Natural no 
Youtube e no Facebook. A proposta é trazer 
uma mensagem de paz, união e amor, tão 
próprios desta época do ano, renovando a 
energia de todos após um ano tão difícil.

Segundo o secretário de Turismo, 
Ângelo Sanches, é preciso destacar a 

variada programação desta edição do 
Sonho de Natal. “O formato virtual foi 
consagrado após o sucesso da Tempora-
da de Inverno, com suas transmissões ao 
vivo”, diz.

Conforme Sanches, artistas de todas 
as manifestações cristãs de Canela 
foram convidados a participar do en-
contro. “Com isso, estaremos trazendo 
nossos artistas canelenses para um 
palco qualificado e valorizando este tra-
balho, além de convidar a comunidade 
canelense e os turistas de toda a parte, 
que estarão assistindo pela internet, a 
um momento de fé e reflexão”, finaliza 
o secretário.

 
SERVIÇO
O que: Louvores do Sonho
Quando: de 6 a 8 de novembro,  

partir das 20h
Onde: pelos canais digitais Canela 

Paixão Natural no Youtube e Facebook

Edison e Emerson apresentam 
anções autorais no domingo (8)

Jankiele Souza Ivo também é atração do domingoSissa Colombo e família abrem a programação nesta sexta (6)

https://pt-br.facebook.com/stopassolaodontologia/
https://portaldafolha.com.br/
https://portaldafolha.com.br/2020/07/01/gramado-vacinacao-contra-o-influenza-e-aberta-ao-publico-em-geral/
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Acendimento das luzes do
Natal Luz terá novo horário

Com o objetivo de proporcionar 
maior segurança, bem-estar e conve-
niência, a organização do Natal Luz de 
Gramado passará a realizar o Acendi-
mento das Luzes uma hora mais cedo. A 
partir deste sábado, 7 de novembro, as 
luzes do centro de Gramado irão acen-
der às 19 horas.

“É o segundo ano consecutivo sem o 
horário de verão. Ruas mais iluminadas 

convidarão o visitante a circular desde o 
início da noite, descobrir novas áreas da 
cidade, o que ajudará a evitar aglomera-
ções nas áreas mais centrais e favorecerá 
a economia”, afirma o presidente da 
Gramadotur, Rafael Carniel de Almeida.

O 35º Natal Luz de Gramado acon-
tece até o dia 30 de janeiro de 2021.

Mais informações: www.natalluzde-
gramado.com.br
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Ofício SMGPG/DLC n.º 234/2020

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 
suas atribuições legais,  informa a publicação dos seguintes edi-
tais:
Pregão Eletrônico 42/2020 – Aquisição de equipamentos para 
UBS, Consulta Popular 2018/2019.
Pregão Eletrônico 43/2020 – Registro de Preços para aquisição 
de gás P13 e P45.
Pregão Eletrônico 44/2020 – Registro de preços para aquisição 
material de procedimentos.
Pregão Eletrônico 45/2020 – Contratação dos serviços, Pesso-
al e Equipamentos, para separação, Triagem e Comercialização 
dos seletivos recicláveis.
Pregão Eletrônico 46/2020 -  Contratação dos serviços de trans-
porte com recipientes estanques para disposição final ambiental-
mente adequada dos rejeitos gerados a partir dos procedimentos 
coleta e processamento dos resíduos.
Pregão Eletrônico 47/2020 – Contratação do serviço de dis-
posição final ambientalmente adequada dos resíduos e rejeitos 
gerados.
Pregão Eletrônico 48/2020 – Contratação dos serviços de em-
presa especializada para execução da coleta seletiva dos resí-
duos sólidos urbanos recicláveis, orgânicos compostáveis e re-
jeitáveis, especiais e verdes, gerados no município de Canela e 
disponibilização de 100 contêineres.
Pregão Eletrônico 49/2020 – Registro de preços para aquisição 
de câmara refrigerada para salas de vacinas das UBS.
Pregão Eletrônico 50/2020 -  Registro de preços para Cargas e 
Rastreamento de extintores.
Os editais completos estão disponíveis no site www.canela.
rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento 
de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/
RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do       
e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br – pregao@canela.rs.gov.br

Canela, 05 de novembro de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Edital nº 6392 - REPUBLICAÇÃO

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Subs-
tituta do Registro Civil desta cidade de Canela, 
RS, faz saber que pretendem casar: GILMAR 
CUMERLATTO DOS SANTOS, natural deste Es-
tado, nascido nesta Cidade, comerciante, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Ruy Barbosa, nº 
193, Bairro Vila Maggi, fundos, nesta Cidade e 
MARISA CLAUDETE SILVA DE SOUZA, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de São Francis-
co de Paula, do lar, divorciada, domiciliada e re-
sidente na Rua Ruy Barbosa, n° 193, Bairro Vila 
Maggi, fundos, nesta cidade. Quem conhecer im-
pedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 26 de Outubro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6398

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substitu-
ta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar:
WILLIAN RODRIGUES SILVA SANTOS, natural 
deste Estado, nascido na Cidade de Santa Maria, 
instalador técnico, solteiro, domiciliado e residente 
na Rua São João, nº 565, Bairro Eugênio Ferreira, 
nesta Cidade e BRENDA NERY BORGES, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de São Francis-
co de Paula, do lar, solteira, domiciliada e residen-
te na Rua São João, n° 565, Bairro Eugênio Fer-
reira, nesta cidade. Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 03 de Novembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6399

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substitu-
ta do Registro Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar:
GENILDO PIMENTEL DOS SANTOS, natural do 
Estado do Pernanbuco, nascido na Cidade de 
Ribeirão, azulejista, divorciado, domiciliado e re-
sidente na Rua Papa João XXIII, nº 147, Bairro 
Centro, nesta Cidade e JOSICLEIDE MENDES 
RODRIGUES, natural do Estado da Paraíba, nas-
cida na Cidade de Mamanguape, caixa, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Papa João XXIII, 
n° 147, Bairro Centro, nesta cidade. Quem conhe-
cer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 05 de Novembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

https://portaldafolha.com.br/
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Deputado destina emenda para projeto em Canela
Bairro Santa Marta será contemplado com projeto que evolve esporte, cultura e emprego 

O deputado estadual 
Neri o Carteiro (Solida-
riedade) protocolou oito 
emendas ao Projeto de 
Lei 208/2020, que dis-
põe sobre o orçamento 
do Estado para 2021. 

Uma das emendas 
prevê a destinação de R$ 
50 mil para Canela, obje-
tivando a efetivação do 
projeto Acolher, que será 
realizado pela Associação 
dos Moradores do Bairro 
Santa Marta.  

O projeto, a ser de-
senvolvido ao longo do 
ano 2021, prevê o aten-
dimento a 150 pessoas, 
com prioridade ao públi-
co dos 14 aos 21 anos, 
que contará com ativi-
dades multidisciplinares 
a partir da formação de 

atletas, promoção de tor-
neios e participação em 
campeonatos em diferen-
tes modalidades como 
futebol de campo, fute-
bol de salão, atletismo e 
futebol feminino.  

O diferencial deste 
projeto, construído a 
partir das propostas e 
sugestões coletadas por 
Afrânio Monteiro, presi-
dente da Associação, é 
a integração do esporte 
com atividades culturais, 
reforço escolar e prepa-
ração para o mundo do 
trabalho, gerando aten-
ção integral e gratuita aos 
participantes. “O próximo 
passo deste projeto trans-
formador viabilizado pelo 
deputado Neri é envolver 
CRAS, UBS, Escola Esta-

dual Adolfo Seibt e outras 
instituições”, diz Afrânio.

Os recursos da emen-
da parlamentar serão 
repassados no decorrer 
de 2021 pelo Governo do 
Estado para a Prefeitura, 
que executará os proce-
dimentos legais e poste-
riormente irá encaminhar 
à entidade responsável 
pelo projeto. “No começo 
deste ano, com a Prefei-
tura e a UCS, oferecemos 
uma oficina de elaboração 
de projetos ministrada 
pelo Marco Aurelio Alves, 
que é canelense e integra 
meu gabinete. Na ocasião, 
conheci o presidente da 
Associação do Bairro San-
ta Marta e fiquei impac-
tado com o projeto que 
estava sendo elaborado 

naquela oficina. O nosso 
mandato é feito assim, ou-
vindo demandas e fazendo 
o possível para contribuir 
com as pessoas”, afirmou 
Neri.

Para o Deputado Neri, 
que é natural de Bom 
Jesus e iniciou sua vida 
pública em Caxias do Sul, 
as emendas são a possi-
bilidade de entregar algo 
concreto para contribuir 
com a vida das pessoas. 

“Recebemos do gover-
no estadual a possibilida-
de de definir a utilização 
de uma parte do orça-
mento do ano que vem e 
aceitamos com alegria. 
Desejamos poder ajudar 
mais pessoas, projetos e 
municípios, já que dia-
riamente nos chegam as 

mais diversas demandas 
da comunidade. Sempre 
encaminhamos as reivin-
dicações ao governo do 
Estado, mas agora pode-
mos ter a certeza de que 
algumas delas terão os 
recursos garantidos”, afir-
mou o parlamentar.
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Oásis Santa Ângela recebe cestas básicas da ADUCS
O Oásis Santa Ânge-

la, de Canela, recebeu a 
doação de 57 cestas bá-
sicas por parte da ADUCS 
(Associação dos Docentes 
da UCS), na tarde desta 
quarta-feira (4). Segundo 
a diretora da UCS Hortên-
sias, Margarete Lucca, que 
representou a instituição 
na entrega, os professo-
res recebem presentes 
pela passagem de seu 
dia em outubro, todos 
os anos. Mas, em 2020, 
devido às consequências 
da pandemia do novo co-
ronavírus, eles reverteram 
o benefício em contribui-
ções para entidades de 
cidades onde a UCS está 
inserida.

Cada cesta, com cer-
ca de 11 quilos, é com-
posta por itens como 
feijão, bolacha, macar-
rão, café e leite em pó. 
Para a irmã Salete Vieira, 
diretora do Oásis, as 
doações são bem-vindas 
porque colaboram nesta 
época de dificuldades 
para todos.

Conforme a religiosa, 
o Oásis completou 50 
anos de atividades em 
2020. A chamada "Casa 
das Vovós" hoje acolhe 
64 idosas.

Por dia, são servidas 
pouco mais de 100 re-
feições, e só de leite são 
consumidos 32 litros diá-
rios. "É uma ajuda imensa, 
porque a nossa folha é 
altíssima para manter, ain-
da mais neste período de 
muitas dificuldades finan-
ceiras", reforça ela.

A ADUCS, com 560 
professores associados, 
teve como parceiras da 
ação a Sicredi Cooperucs 
e a própria Universidade 
de Caxias do Sul. Foram 
doadas, ao todo, 652 
cestas básicas distribuí-
das também em Caxias 
do Sul, Bento Gonçalves, 
Vacaria, São Sebastião do 
Caí, Nova Prata, Guaporé 
e Farroupilha. Juntas, 
somam 7.172 quilos de 
alimentos (somente para 
o Oásis Santa Ângela, 
foram 627 quilos).
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Brigada Militar de Canela 
prende homem por maus 

tratos contra animal
Na tarde de segunda-

feira (02/11), por volta 
das 16 horas, a Brigada 
Militar de Canela foi acio-
nada na Rua Primeiro de 
Janeiro, no Bairro Santa 
Marta, onde informaram 
que um indivíduo teria 
efetuado um disparo de 
arma de fogo contra um 
cachorro.

A guarnição fez conta-
to com a dona do animal 
e encaminhou o cachorro 

até uma clínica veterinária.
Na sequência, os Po-

liciais Militares, foram na 
residência do indivíduo 
apontado como autor. 
O homem de 33 anos, 
foi preso e conduzido a 
delegacia onde foi regis-
trada a ocorrência por 
disparo de arma de fogo 
e maus tratos a animais, a 
arma, uma pistola 9 mm, 
de propriedade dele, foi 
apreendida.

Brigada Militar de
Gramado prende homem 

vendendo rifas falsas
Na manhã de domin-

go (01/11), por volta das 
09 horas, a Brigada Mili-
tar de Gramado recebeu 
uma informação anônima 
sobre um indivíduo que 
estaria aplicando golpe, 
vendendo rifas suspeitas, 
provavelmente falsas, no 
Bairro Moura.

Os Policiais Milita-
res foram ao endereço e 
após buscas visualizaram 
e abordaram o suspeito. 
O homem de 40 anos, 

morador de Parobé, esta-
va com um bloco de rifa 
para vender. Em consulta 
ao sistema foi constata-
do que ele possui an-
tecedentes por furto e 
estelionato (em fevereiro 
deste ano foi preso pela 
BM vendendo rifa falsa 
em São Sebastião do 
Caí).

O autor foi preso e 
conduzido a delegacia 
onde foi registrada a 
ocorrência.
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Polícia Civil e Patram realizam
prisão em Cazuza Ferreira

Foram apreendidas de 5 armas de fogo, munições
e encontrados animais em situação de maus tratos

A Polícia Civil e a 
PAtRAM – Policiamento 
Ambiental, com sede 
em Canela, deflagraram 
Operação Policial, neste 
domingo (01/11), em 
cumprimento a mandado 
de busca e apreensão, 
apreendendo armas de 
fogo e munições em 
desacordo com a Lei n. 
10.826/2003, bem como 
foram flagrados inúmeros 
cachorros em situação de 
maus tratos, os quais es-
tavam presos, machuca-
dos e privados de comida 
e de água.

Após inúmeras de-
núncias vindas da comu-
nidade, de que, no local, 
o investigado possuía 
armas de fogo e estava 
envolvido com a práti-
ca de abigeato e outros 
crimes patrimoniais, a 
Polícia Civil representou 
por mandado de busca e 
apreensão.

A delegada Fernan-
da Aranha, titular da 
delegacia de Polícia de 
São Francisco de Paula, 
disse que “informações 
vindas da comunidade 
foram imprescindíveis à 
investigação, podendo ser 
passadas à Polícia Civil, 
resguardado o sigilo da 
fonte, através do número 
(54) 3244-1190 e pelo 

WhatsApp (54) 9983-
9208”.

A autoridade policial 
ressaltou o compromisso 
da Polícia Civil com ações 
no interior do município, 
sobretudo em combate 
aos crimes rurais.

O investigado foi 
preso em flagrante por 
posse de arma de fogo e 
por maus tratos a animais 
que, agora, possui pena 
de reclusão de 2 a 5 
anos, sendo encaminha-
do ao presídio local.
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1. SÚMULA DOS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2020

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de OUTUBRO/2020: CONTRATO NÚMERO 130/2020-  SANDRA 
RASQUIN RABENSCHLAG – ME, CNPJ  10.748.594/0001-77. Dispensa Art. 24 II. Objeto- Contratação de serviços de perícia contábil na execução de sentença no Processo Judicial sob n/ 
041.1.14.0001284-0, autora Lucia Sereni Hoefle. Valor- R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).Vigência – 01 de novembro de 2020. Assinatura –02 de outubro de 2020.CONTRATO 
NÚMERO 131/2020-  LUZ & FORMA COMÉRCIO DE DECORAÇÕES LTDA, CNPJ 02.742.361/0002-10. Pregão Eletrônico 32/2020. Objeto- Contratação de empresa para locação, montagem, 
desmontagem, manutenção e transporte de Decoração Natalina para o evento “33º Sonho de Natal Canela 2020”, a realizar-se, respectivamente, 22 de outubro de 2019 a 10 de janeiro de 2021. 
Valor- R$ 688.021,00 (seiscentos e oitenta e oito mil e vinte e um reais). Vigência – 01 de março de 2021.Assinatura –05 de outubro de 2020.CONTRATO NÚMERO 132/2020- THOMAZI 
TERRAPLANAGEM LTDA EPP, CNPJ 05.255.106/0001-50. Pregão Presencial 66/2019. Objeto- Contratação de empresa para execução de serviços de 150 horas-máquina de Escavadeira 
Hidráulica sendo: 100 horas para atender demandas da secretaria;50 horas para continuação da rede de drenagem na Rua José Pedroso Velho no Bairro São Rafael; Valor- R$ 22.050,00 
(vinte e dois mil e cinquenta reais).Vigência – 03 de fevereiro de 2021.Assinatura –06 de outubro de 2020. CONTRATO NÚMERO 133/2020-   ADELAR KROHN ME, CNPJ 08.612.255/0001-17.
Chamamento Público nº05/2019. Objeto- Contratação de empresa especializada, prestadora de serviço de vaga em regime asilar para a idosa Teresinha Iloni da Silva Foss. Valor- R$ 
1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais). Vigência – 06 de outubro de 2021.Assinatura –07 de outubro de 2020. CONTRATO NÚMERO 134/2020- THOMAZI TERRAPLANAGEM LTDA 
EPP, CNPJ 05.255.106/0001-50. Pregão Presencial 66/2019. Objeto- Contratação de empresa para execução de serviços de hora máquina de Caminhão Truck e Retroescavadeira 4x4 para 
a finalização da rede drenagem Pluvial a fim de beneficiar mais de 60 famílias no loteamento Edgar Haack, conforme TAC (termo de Ajustamento de conduta) entre o Ministério Público e 
o Município de Canela. Valor-R$ 29.820,00 (vinte e nove mil, oitocentos e vinte).Vigência – 04 de fevereiro de 2021.Assinatura –07 de outubro de 2020. CONTRATO NÚMERO 135/2020-  
SUPERTINTAS E INDÚSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA, CNPJ 34.642.584/0001-67. Pregão Presencial 22/2020. Objeto- Execução e manutenção da sinalização viária das vias de 
trânsito do Município de Canela/RS, com fornecimento de materiais e mão de obra, nas ruas compreendidas dos bairros Centro, Distrito Industrial, Bairro Maggi, São Luiz e outros locais 
a serem definidos. Valor- R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais).Vigência – 06 de abril de 2021.Assinatura –08 de outubro de 2020. CONTRATO NÚMERO 136/2020- MAURÍCIO MACHADO, 
CPF 005.984.260-19. Leilão 02/2020. Objeto- O presente contrato tem como OBJETO à venda uma casa de moradia, situada na Rua São João, número 508, com área constituída de 144,00 
m², mista, com o respectivo terreno com área de 1.375,00m², localizado no quarteirão: Ruas São João, Rua Portugal, Rua Laura Montenegro e Rua Dom Pedro I, devidamente descrito 
na matrícula 12.929 do Registro de imóveis da Comarca Canela de Canela. Valor- R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Vigência – 06 de junho de 2021. Assinatura –09 de outubro de 2020. 
CONTRATO NÚMERO 137/2020- CASA GUARNIERI BISTRÔ E COMÉRCIO DE PRODUTOS COLONIAIS LTDA, CNPJ 30.748.549/0001-20.  Chamamento Público 03/2020. Objeto-  Patrocínio 
ao evento “33º Sonho de Natal de Canela 2020”, a realizar-se de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021 , na modalidade COLABORADOR II. Valor- R$ 12.000,00 (doze mil reais), 
a ser pago em forma de permuta. Vigência – 10 de setembro de 2021. Assinatura –09 de outubro de 2020. CONTRATO NÚMERO 138/2020-  ONÉLIO BOSSLE DA COSTA, CPF 523.418.790-
04. Dispensa Art. 24 X. Objeto- Locação do imóvel de propriedade do LOCADOR, localizado à Rua Victor Matheus Teixeira, 213, bairro Vila Dante, destinada a aluguel social, beneficiária Elizete 
Pedroso. Valor- R$ 869,00 (oitocentos e sessenta e nove reais). Vigência – 13 de abril de 2021. Assinatura –14 de outubro de 2020. CONTRATO NÚMERO 139/2020- COOPERATIVA DE 
CREDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI PIONEIRA RS- SICREDI PIONEIRA RS, CNPJ 91.586.982/0001-09. Chamamento Público 03/2020. Objeto- Patrocínio ao evento “33º Sonho 
de Natal de Canela 2020”, a realizar-se de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021 , na modalidade COLABORADOR II. Valor- R$ 10.000,00 (dez mil reais).Vigência – 21 de setembro 
de 2021.Assinatura –22 de outubro de 2020. CONTRATO NÚMERO 140/2020- TROCA TRANSPORTES- EIRELI, CNPJ 00.193.687/0001-29. Chamamento Público 03/2020. Objeto-  Patrocínio 
ao evento “33º Sonho de Natal de Canela 2020”, a realizar-se de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, na modalidade COLABORADOR II. Valor- R$ 10.500,00 (dez mil e 
quinhentos reais), a ser pago em forma de permuta. Vigência –  21 de setembro de 2021. Assinatura –22 de outubro de 2020. CONTRATO NÚMERO 141/2020-  THOMAZI TERRAPLANAGEM 
LTDA EPP, CNPJ 05.255.106/0001-50. Pregão Presencial 66/2019. Objeto- Contratação de empresa para execução de serviços de 65 horas-máquina de Escavadeira Hidráulica para 
atendimento das demandas da comunidade. Valor- R$ 9.555,00 (vinte e dois mil e cinquenta reais). Vigência – 23 de janeiro de 2021.Assinatura –23 de outubro de 2020. CONTRATO 
NÚMERO 142/2020- IRINEU INARIO MARTINS E CIA LTDA-ME, CNPJ 13.631.625/0001-01. Pregão Eletrônico 39/2020. Objeto-  Contratação dos serviços de limpeza e segurança desarmada 
para o 33º Sonho de Natal Canela 2020. Valor- R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).Vigência – 31 de janeiro de 2021.Assinatura –23 de outubro de 2020. CONTRATO NÚMERO 143/2020- 
VIBE-LOCAÇÕES LTDA, CNPJ 09.377.745/0001-49. Chamamento público 03/2020. Objeto-  Patrocínio ao “33° Sonho de Natal-2020”, a realizar-se de 22 de Outubro de 2020 a 10 de Janeiro de 
2021, na modalidade APOIADOR. Valor- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma de PERMUTA. Vigência – 21 de setembro de 2021.Assinatura –27 de outubro de 2020.CONTRATO 
NÚMERO 144/2020- TCA INFORMÁTICA LTDA EPP, CNPJ 92.372.804/0001-30. Chamamento público 03/2020.Objeto- Patrocínio ao “33° Sonho de Natal-2020”, a realizar-se de 22 de Outubro 
de 2020 a 10 de Janeiro de 2021, na modalidade COLABORADOR I. Valor- R$ 31.500,00 (trinta e um mil, e quinhentos reais).Vigência – 21 de setembro de 2021.Assinatura –27 de outubro 
de 2020. CONTRATO NÚMERO 145/2020- CARLOS MATEUS MENEZES, CNPJ 21.305.415/0001-43. Chamamento público 03/2020. Objeto- Patrocínio ao “33° Sonho de Natal-2020”, a realizar-
se de 22 de Outubro de 2020 a 10 de Janeiro de 2021, na modalidade APOIADOR. Valor- R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma de PERMUTA Vigência – 21 de setembro de 2021. 
Assinatura –28 de outubro de 2020. CONTRATO NÚMERO 146/2020- ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 92.863.000/0001-33. Dispensa Art. 24 IV. Objeto- 
Contratação dos serviços de capacitação, supervisão e monitoramento para orientação ao público em geral para prevenção a COVID-19 durante o 33º Sonho de Natal Canela 2020.  Valor- R$ 
123.399,21 (cento e vinte e três mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos). Vigência – 10 de janeiro de 2021. Assinatura –29 de outubro de 2020. CONTRATO NÚMERO 
147/2020- ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ 92.863.000/0001-33. Dispensa Art. 24 I. Objeto- Contratação de prestação de serviços de 18 (dezoito) 
cremações (capela velatória São Lucas, processo de cremação e acondicionamento das cinzas em urna padrão), conforme a necessidade identificada por essa prefeitura, mediante laudo 
social quando necessário. Valor- R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais). Vigência – 29 de outubro de 2021.Assinatura –30 de outubro de 2020. CONTRATO NÚMERO 148/2020- 
BRUNO ALCIONES DA SILVA DE ALMEIDA, CNPJ  32.067.978/0001-67. Dispensa Art. 24 IV. Objeto- Contratação dos serviços preventivos de sanitização de locais públicos durante o 33º 
Sonho de Natal Canela 2020. Valor- R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Vigência – 11 de janeiro de 2021. Assinatura –30 de outubro de 2020.VIGÉSIMO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 129/2016- HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA, CNPJ sob nº 88.210.794/0001-69. Inexigibilidade Art. 25 caput. Valor - R$72.000,00 (setenta e dois mil reais). Assinatura - 01 de 
outubro de 2020.SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 241/2019- SANTOS RECH  & CIA LTDA, CNPJ 86.854.817/0001-42,  Dispensa de Licitação, art. 24, X. Valor – R$ 4.097,53.Vigência – 04 
de outubro de 2021.Assinatura – 05 de outubro de 2020.VIGÉSIMO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 129/2016 – HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA, CNPJ sob nº 
88.210.794/0001-69. Inexigibilidade Art. 25 caput..Valor – R$ 298.731,79.Assinatura – 05 de outubro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 212/2019– SOLI ARMANDO 
DE OLIVEIRA, CPF 199.662.370-20, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Valor – R$ 2.854,90.Vigência – 02 de setembro de 2021.Assinatura – 07 de outubro de 2020.QUARTO ADITIVO AO 
CONTRATO 268/2019 – VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ17.856.392/0001-98, Tomada de Preços 14/2019.Valor – R$ 104.775,60.Assinatura 
– 07 de outubro de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 062/2020 – ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL, CNPJ N° 92.863.000/0001-33, Dispensa de Licitação, 
Art. 24, IV. Valor – R$ 22.406,51. Assinatura – 08 de outubro de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 184/2018– SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CANELA, CNPJ sob 
nº 88.213.327/0001-92, Dispensa de Licitação, com base no art. 24, X. Valor – R$1.586,25.Vigência – 01 de agosto de 2021.Assinatura – 08 de outubro de 2020. TERCEIRO ADITIVO AO 
CONTRATO 038/2020 – CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., CNPJ 88.256.979/0001-04, Concorrência Pública 18/2019.Vigência – 05 de dezembro de 2020.Assinatura – 08 
de outubro de 2020.QUARTO ADITIVO AO CONTRATO 189/2018 – BANKFORT VIGILÂNCIA PRIVADA EIRELI, Pregão Presencial número 19/2018Vigência – 11 de setembro de 2021.
Assinatura – 08 de outubro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 246/2019 – ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ROSA DE SAROM, CNPJ 10.263.245/0001-65, Concorrência 
Pública 10/2019Vigência – 08 de outubro de 2021.Assinatura – 09 de outubro de 2020.QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 236/2019- CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA 
PAVICON LTDA, CNPJ 88.256.979/0001-04, Tomada de Preços 15/2019Valor – R$ 70.516,25.Assinatura –  09 de outubro de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2020- CRVR 
– COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA. Valor – R$ 111,15. Vigência – 02 de dezembro de 2020.Assinatura – 09 de outubro de 2020. SEGUNDO ADITIVO 
AO CONTRATO 098/2020– CLÍNICA MÉDICA OFTALMOLOGICA DRA. AURORA PEZZI D’ALMEIDA LTDA, CNPJ 05.439.083/0001-33, CREDENCIAMENTO 04/2019.Item: Paquimetria 
Ultrassônica. Valor – R$ 2.962,00.Assinatura – 13 de outubro de 2020.TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 146/2017- SYSNOVA INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ 07.103.031/0001-17, 
Inexigibilidade de Licitação, artigo 25, I. Vigência – 11 de setembro de 2021.Valor – R$ 1.254,84.Assinatura – 13 de outubro de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 243/2019– CENTRO 
NEFROLÓGICO DE TAQUARA LTDA, CNPJ 93.240.711/0001-14, Inexigibilidade Art. 25 caput. Vigência – 04 de outubro de 2020.Assinatura – 13 de outubro de 2020. TERMO DE RESCISÃO 
DO CONTRATO NÚMERO 045/2020- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR/RS, CNPJ n° 03.422.707/0001-84, Dispensa de Licitação, Art. 24, inc II. Assinatura 
– 13 de outubro de 2020.QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 138/2017- INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL DE ALTA 
PERFORMACE, CNPJ sob n.º 05.728.234/0001-73, Inexigibilidade Art. 25 II. Vigência - 31 de dezembro de 2020.Assinatura - 16 de outubro de 2020.VIGÉSIMO PRIMEIRO ADITIVO AO 
CONTRATO 104/2016- ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA, CNPJ 06.061.646/0001 65, Pregão Presencial número 39/2016.Valor – R$ 217,77.Vigência - 07 de outubro de 2021.Assinatura 
- 16 de outubro de 2020. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 249/2018 – SYSTEM PROCESSAMENTOS LTDA, CNPJ 90.868.787/0001-09, Pregão Presencial número 068/2017.Valor – 
R$44.778,29.Vigência – 10 de outubro de 2021.Assinatura – 16 de outubro de 2020.SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 282/2019- CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTE LTDA, 
CNPJ 19.155.730-0001-90, Credenciamento N.º 03/2019.Alteração -item 4.1.Assinatura – 19 de outubro de 2020.SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 102/2019- MLINCK TRANSLOG 
LTDA, CNPJ 93.357.101/0001-03, Pregão Eletrônico número 04/2019.Alteração – objeto (transferência de veículo)Assinatura – 19 de outubro de 2020.TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 207/2018-JRS TURISMO LTDA, CNPJ 02.400.185/0001-57, Concorrência Pública nº 02/2018. Vigência – 27 de agosto de 2021.Assinatura – 19 de outubro de 2020. QUARTO 
ADITIVO CONTRATO NÚMERO 126/2017- JRS TURISMO LTDA, CNPJ02.400.185/0001-57, Concorrência Pública n.º 03/2017. Vigência – 09 de agosto de 2021. Assinatura – 19 de outubro de 
2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 232/2019- CARACOL TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ 04.466.598/0001-60, Concorrência 09/2019Vigência – 26 de 
setembro de 2021. Assinatura – 20 de outubro de 2020.QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 221/2019- MOBILIZZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ 29.452.110/0001-
76, Tomada de Preços 11/2019. Vigência – 26 de dezembro de 2020.Assinatura – 20 de outubro de 2020.SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 264/2018 – BORBA, PAUSE & PERIN – 
ADVOGADOS S/S, CNPJ n.º 92.885.888/0001 – 05, Inexigibilidade de Licitação, Art. 25, inciso II e § 1º, Art. 13, III. Vigência – 22 de outubro de 2021.Valor – R$3.191,01.Assinatura – 30 de 
outubro de 2020.SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 255/2018 – DATALEX DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES LTDA – ME, CNPJ 01.774.455/0001-27, Dispensa de Licitação, Art. 24, inciso 
II. Vigência – 22 de outubro de 2021.Assinatura – 30 de outubro de 2020.

Canela, 06 de novembro de 2020.

Pedro Augusto Machado Schutz 
Diretor do Depto de Suprimentos

Vítor Ferreira Muller  
Sec. Mun. de Governança, Planejamento e Gestão
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Tenha um cuidado com o 
dinheiro e com as decisões 
mais definitivas. Aprenda a 
valorizar mais aquilo que já 
conquistou e tenha pla-
nos mais consistentes, de 
médio e longo prazo. Este 
céu pode estar pedindo mu-
danças estruturais de vida 
a partir de um repensar 
profundo de seus valores.

É importante se concentrar 
para fazer o que é mais 
importante. Tente priori-
zar, manter o foco e não se 
perder em meio aos contra-
tempos. Nem tudo vai sair 
mesmo como você deseja 
e não adianta sofrer por 
antecipação ou se estressar 
à toa. Repense sua rotina.

Dias de bastante inquieta-
ção. Nem tudo vai sair como 
você deseja e é importante 
cuidado para dar passos 
muito definitivos. Pese, 
pondere, escute, pense. 
Fale pouco, avalie custo x 
benefício, priorize aqui-
lo que realmente te traz 
algum tipo de retorno e que 
você quer mesmo fazer.

Céu intenso e você tende a 
sentir muito isso. Você pode 
viver desafios pela falta 
de controle e imprevistos 
que podem acontecer. Mas 
não se deixe abalar, porque 
você também pode ter boas 
surpresas, especialmente 
trazidas por outras pessoas.

Dias instáveis que reque-
rem mais atenção ao fazer 
ou decidir qualquer coisa. 
Os assuntos de trabalho são 
os mais movimentados, com 
alguma turbulência ou mu-
danças de última hora. Mas, 
veja, as mudanças podem 
ser positivas, então, fique 
aberto também ao novo.

Dê tempo ao tempo e não 
tente acelerar nada. O céu 
da semana é desafiador 
justamente porque a maior 
parte das coisas não vai 
corresponder ao planejado, 
pelo menos com relação ao 
tempo ou ao formato. Mas 
isso também pode abrir 
para novas perspectivas 
e possibilidades. Por isso, 
mantenha a mente aberta.

P momento pode trazer 
novidades e talvez seja 
preciso sair da zona de 
conforto e mudar alguma 
coisa. Cuidado para não se 
estressar nem discutir à toa 
e se vierem muitas deman-
das do mundo lá fora, tente 
abstrair e dar atenção só ao 
que realmente importa.

Seus relacionamentos po-
dem trazer alguma mudan-
ça, turbulência ou situações 
inesperadas. Isso pode 
indicar stress, mas também 
oportunidades. É importan-
te ter foco nas prioridades 
do dia a dia e não deixar 
pendencias se acumularem.

Momento para pensar em 
como se organizar melhor. 
Pode ter oportunidades de 
trabalho e acontecimen-
tos que tendem a trazer 
mudanças em sua rotina. 
Conversar com outras pes-
soas envolvidas na mesma 
situação pode ser necessá-
rio para evitar stress futuro.

Talvez seja importante sen-
tar e ter aquelas conversas 
que estavam pendentes em 
sua vida pessoal, capricor-
niano, especialmente no 
ambiente familiar. Você 
pode se sentir mais impul-
sionado a ter atitudes mais 
egoístas e perceber que 
precisa de mais tempo e 
espaço para suas coisas.

Os assuntos pessoais po-
dem ficar mais turbulentos, 
e você pode viver algum 
imprevisto. Assuntos do-
mésticos e familiares estão 
entre os mais intensificados 
ao longo da semana. Mas os 
assuntos ligados ao traba-
lho merecem atenção. Você 
pode ter ótimas notícias.

Um céu intenso, que tende 
a levar você a repensar 
muita coisa. Excesso de 
informação e acontecimen-
to pode deixar você mais 
ansioso e é preciso calma 
para ponderar e tomar as 
melhores decisões. As re-
lações podem parecer mais 
desafiadoras.

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)

OBITUÁRIO

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

• Apartamento Mobiliado, nº3, com 01 
suíte, 01 dormitório, sala estar com 
lareira e sacada, cozinha e sala de jantar 
conjugadas, área de serviço com chur-
rasqueira, garagem para 01 carro. Locali-
zada na Rua José Joaquim Velho, nº268, 
Vila Boeira. Aluguel R$1.600,00 + taxas. 
Sem cobrança de condomínio ou IPTU.

• Casa geminada nova, nº2, com 02 dormi-
tórios, sala estar/jantar conjugadas, cozinha, 
banheiro social, garagem. Localizada na Rua 
Felisberto de Moraes, nº260, Vila Boeira. 
Aluguel R$1.400,00 + taxas. APROVEITE: 
Primeiros 4 meses de locação R$400,00 de desconto.
E nos 4 meses seguintes R$200,00 de desconto no aluguel.

• Apartamento nº202, com 01 dormitório, sala e cozinha con-
jugadas, banheiro, vaga para 01 carro. Localizado na Av. Júlio 
de Castilhos, nº377, Centro. Aluguel R$1.000,00 mais taxas.

• Casa Residencial, nº02, com 03 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem. Localizada na Rua João Simplício, nº690, 
Centro. Aluguel R$900,00 mais taxas.

• Apartamento nº02, com 01 suíte, sala e cozinha conjugadas, 
sem garagem. Localizado na Rua Jahyr da Silva Veiga, nº387, 
Centro. Aluguel R$750,00 mais taxas. Sem cobrança de con-
domínio ou IPTU.

• Faleceu em 31/10/2020 Ivo Ignácio. 71 anos, viúvo. Morador
do Bairro Santa Marta. Deixa filhos, netos, bisnetos. Foi sepultado 
no dia mesmo dia no Cemitério Ecumênico Parque das Araucárias. 
Serviços fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 31/10/2020 Valmor Inacio dos Santos. 80 anos,
casado. Morador do Bairro São Luis. Deixa esposa, filhos,
netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 01/11/2020 no Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias. Serviços fúnebres realizados 
pela Funerária Divina Paz

• Faleceu em 03/11/2020 Clori Vidal Martins, 74 anos. Casada, 
moradora do Bairro Santa Marta. Deixa esposo, filho e nora. Foi 
sepultada no dia 04/11/2020 no Cemitério Ecumênico Parque das 
Araucárias. Serviços fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 03/11/2020 Suzana Ransan 87 anos. Viúva, 
moradora do Bairro Santa Marta. Deixa filhos, tetos, bisnetos e
tataranetos. Foi sepultada no dia 04/11/2020 no Cemitério Municipal 
de Canela. Serviços fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 31/10/2020 Oscar Eugênio de Oliveira, 75 anos.
Casado, morador de Canoas. Deixa esposa, filha, irmã e sobrinhos. 
Foi sepultado no dia 01/11/2020 no Cemitério Municipal de Canela. 
Serviços fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz.

Edital de Casamento nº 6397

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cida-
de de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: MARCELO HENRIQUE DE 
OLIVEIRA LOPES, natural deste Estado, nascido em Caxias do Sul, industriá-
rio, solteiro, domiciliado e residente na Rua Padre Cacique, nº 591, nesta Cida-
de e DANIELA DAHMER DA LUZ, natural deste Estado, nascida em Caxias do 
Sul, tecelã, divorciada, domiciliada e residente na Rua Padre Cacique, n° 591, 
nesta cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 30 de Outubro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6395

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta ci-
dade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: WELLINGTON RODRI-
GUES SILVA SANTOS, natural deste Estado, nascido na Cidade de Santa Ma-
ria, técnico de telecomunicação, solteiro, domiciliado e residente na Rua São 
João, nº 565, Bairro Eugênio Ferreira, nesta Cidade e TAÍS MACHADO DE 
OLIVEIRA, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, babá, solteira, domici-
liada e residente na Rua Dr. Ruy Viana Rocha, n° 2240, Bairro São Luiz, nesta 
cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 29 de Outubro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

https://portaldafolha.com.br/
https://serraelar.com.br/imoveis
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Caro leitor, um novo mês se 
inicia e não falta muito para que 
2020 se despeça, estamos todos 
na torcida para que 2021 traga 
boas novas depois de um ano 
atormentado pela pandemia e 
eleições.

Muitas coisas mudaram 
durante este ano, e um assunto 
que ganhou destaque além da 
saúde, foi a educação financeira. 
Estudos apontam que houve um 
aumento de mais de 50% nos 
produtos e serviços na área. Isso 
é muito legal, pois mostra que os 
brasileiros estão tomando cons-
ciência da importância sobre 
tema e que não se trata apenas 
de números, mas principalmente 
uma questão de comportamento.

As pessoas estão começando 
a perceber que a suas finanças 
influenciam diretamente sua 
qualidade de vida, uma vez que 
viver em situação de endivida-
mento causa muitos transtornos, 
inclusive à saúde mental.

O que eu quero que pense 
nesta semana é o que você está 
fazendo pelas suas finanças, 
como está sua organização, se 
o dinheiro também faz parte do 
bate papo com seus filhos, se 
você tem dedicado parte do seu 
tempo para estudar sobre inves-
timentos e fazer seu dinheiro 
crescer. Pois, se você ainda não 

está pensando ou fazendo nada 
disso, não vai adiantar colocar 
roupa amarela ou pular ondinhas 
no réveillon para ter um ano 
mais próspero, pode acreditar.

Com o conhecimento em 
educação financeira, é possível 
desenvolver a habilidade de 
investir os próprios recursos e 
realizar seus sonhos.  Você pre-
cisa entender as vantagens do 
planejamento financeiro pes-
soal/familiar, aprender a admi-
nistrar o próprio consumo, além 
de minimizar as dificuldades e 
problemas que possam surgir 
eventualmente, prevenindo 
endividamentos, inadimplências, 
descontrole e insegurança ao 
administrar seu próprio dinheiro.

Para mim como educadora 
financeira um dos principais 
pontos que o conhecimento em 
finanças pode proporcionar é a 
liberdade. Isto mesmo, liberda-
de, pois quando você domina o 
assunto, não fica dependendo 
de ninguém que lhe diga o que 
deve fazer, muito menos as 
situações corriqueiras do dia a 
dia.

Então aposte sim em um 
2021 cheio de coisas boas, mas 
não esqueça de trabalhar por 
elas, já dizia David Garland – “O 
DINHEIRO segue a PAIXÃO, não o 
CONTRÁRIO”. Pense nisso!

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

CLIQUE AQUI E SIGA A JULIANA NO INSTAGRAM!

TODOS ESTÃO APOSTANDO EM 2021

CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE DA JULIANA!

https://portaldafolha.com.br/
https://play.google.com/store/apps/details%253Fid%253Dbr.com.paodejuda.app%2526hl%253Dpt_BR
https://www.instagram.com/juli.alano/
https://julianaalano.com/
https://pag.ae/7WfjXdKjn
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Brigada Militar apreende 

seis armas de fogo e
prende três pessoas

Na quarta-feira (04), a Bri-
gada Militar, através da Força 
Tática, do 1º BPAT, em duas 
ocorrências distintas, prendeu 
um homem com uma espin-
garda, na localidade do Salto 
e outros dois, na localidade de 
Juá, com cinco espingardas.

Por volta de 17 horas em 
patrulhamento na localidade 
do Salto, os Policiais Militares 
avistaram um homem próximo 
a estrada com um volume nas 
costas, similar a uma espingar-
da. Ao perceber a presença da 
viatura o suspeito correu para 

dentro de seu terreno, sendo 
acompanhado e detido. No 
momento da abordagem foi 
encontrado jogado ao chão, 
próximo dele uma espingarda 
calibre 32, de 02 canos, muni-
ciada com dois cartuchos.

Na casa dele ainda encon-
trada uma caixa de papelão 
com 11 munições de calibre 
12 e uma munição de calibre 
36. O homem de 23 anos foi 
preso por posse irregular de 
arma de fogo e encaminhado 
ao presídio de São Francisco 
de Paula.

Cinco armas apreendidas
na localidade de Juá

Na noite, por volta das 21 
horas, na localidade do Juá, 
próximo a RS 453 km, a guar-
nição em averiguação de de-
núncia de abigeato e caça que 
estaria ocorrendo na região 
há vários dias, se deparou 
com um veículo Gol parado na 
beira da estrada com as portas 
abertas. 

Ao perceber que se tra-
tava de uma viatura policial, 
dois indivíduos que estavam 
ao lado do carro saíram cor-
rendo para dentro da casa, 
que estava em frente, largan-
do ao chão uma espingarda 

calibre 12. municiada e uma 
serra de cortar carne. Ambos 
foram abordados e identifica-
dos, um homem de 39 anos, 
antecedente por roubo, e o 
outro de 38 anos, natural da 
Argentina. No interior da resi-
dência foram localizadas mais 
quatro espingardas (calibres 
16, 28, 22 e 36), 71 munições, 
além de carne de caça, mate-
rial para fabricação caseira de 
munição e uma luneta. 

Os dois foram presos em 
flagrante e conduzidos a de-
legacia onde foi registrada a 
ocorrência.

https://portaldafolha.com.br/
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Colisão deixa motociclista 

ferido em Canela
Uma colisão entre uma moto 

e um Celta/GM, deixou um moto-
ciclista ferido, na manhã desta 
quinta (5), por volta das 10h50.

O acidente aconteceu na es-
quina das ruas Sete de Setembro 

e Padre Cacique.
Os Bombeiros foram aciona-

dos e realizaram o atendimento, 
removendo a vítima ao Hospital 
de Caridade de Canela. O moto-
ciclista sofreu ferimentos leves.
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Gramado – Polícia Civil 
prende suspeito de

violência contra a mulher
No início da tarde de 

quarta-feira (04), a Polícia 
Civil prendeu, preventiva-
mente, suspeito de violên-
cia doméstica, cometida 
contra sua ex-companheira. 
A representação da Polícia 
Civil pela prisão do suspeito 
ocorreu no âmbito de Inqué-
rito Policial instaurado para 
apurar descumprimento de 
medidas protetivas deferi-
das pela Justiça em favor da 

vítima. 
decretada a prisão pelo 

Poder Judiciário, o investi-
gado foi preso na delegacia 
de Polícia de Gramado, onde 
se apresentou espontanea-
mente, acompanhado de seu 
advogado. Após os trâmites 
legais, o suspeito, que pos-
sui antecedentes por crimes 
da mesma natureza e por 
tráfico de drogas, foi recolhi-
do ao sistema prisional.

https://portaldafolha.com.br/
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