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Além da máscara:
a luta contra o

coronavírus tem
rosto de mulher

Outra face da linha de frente contra o vírus busca
elevar estima das profi ssionais. Páginas 14 e 15
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Louvores do Sonho
embalou o fi nal de
semana em Canela

Ao todo, entre músicos e cantores, a atração
reuniu 32 artistas. Páginas 4 e 5

ENCARTADO
NESTA EDIÇÃO:

CADERNO DO
DESTAQUE FOLHA

EDIÇÃO 2020

FOTO: RAFAEL CAVALLI/SERRAPRESS



OPINIÃO • Sexta-feira, 13 de novembro de 2020 • www.portaldafolha.com.br02
Francisco Rocha é jornalista, músico e fundador,
editor e diretor da Folha de Canela e do Portal da Folha

360 Graus
Francisco Rocha

ELEIÇÕES DIFERENTES
Chegamos, neste domingo, 

ao fi nal de uma campanha elei-
toral diferente, na qual o contato 
entre candidatos e eleitores foi 
nitidamente diminuído.

Também não é possível 
afi rmar como será a abstenção. 

Canela tem 32.991 eleitores 
aptos a votar.

Historicamente, temos uma 
abstenção na casa de 12% a 
15%, o que, segundo análise da 
própria Justiça Eleitoral e dos 
partidos, pode ser maior, che-
gando a 20% dos eleitores.

Existem vários fatores que 
podem fazer com que os eleito-
res não compareçam às urnas, 
desde o medo do novo coronaví-
rus até a facilidade de justifi car 
o voto, pelo aplicativo e-Título.

Sendo assim, as projeções 
dizem que teremos algo de 26 

mil comparecimentos.
Além disso, o número de 

votos brancos e nulos também 
devem aumentar, uma ten-
dência desde a última eleição 
presidencial e o desinteresse de 
uma parcela da população pela 
política.

RESULTADOS NÃO DEVEM 
APRESENTAR SURPRESAS
Apesar de todas as diferen-

ças que as eleições deste ano 
nos apresentam, o resultado 
das urnas não deve apresentar 
grandes surpresas, ao menos em 
Canela.

Aqui, na redação da Folha, fi -

zemos um book maker. Cada um 
de nós tentou acertar quais os 
candidatos eleitos e o número 
aproximado de votos. Colocamos 
nosso palpite em um papel sela-
do e vamos abrir após o resulta-
do das urnas.

Óbvio que não vi as apostas 
dos demais colegas, mas pelas 

conversas, nem mesmo eles 
acreditam em grandes mudan-
ças, principalmente na Câmara 
de Vereadores.

Dos 11 vereadores titulares, 
apenas Ismael Viezze (PDT) não 
concorre à releição, o que, au-
tomaticamente abre uma vaga 
para renovação do legislativo.

Minha aposta pessoal é 
de que mais um titular não se 
reeleja, abrindo uma nova vaga. 
Assim, na minha análise serão 
apenas dois rostos diferentes 
na composição titular da Câ-
mara de Vereadores a partir de 
2021, um deles podendo ser 
uma mulher.

CONTINUIDADE
Vi algumas reclamações 

sobre a falta de renovação na 
política, principalmente no 
legislativo de Canela. Creio eu 
que isso seja um problema dos 
próprios partidos, que tem uma 
grande difi culdade de renovar os 
seus quadros.

Quem mais apresentou no-

mes novos foi o PSDB, com uma 
nominata mais jovem e apenas 
três nomes que já ocuparam 
cargos eletivos entre seus 17 
candidatos.

No MDB, sete dos 17 can-
didatos já assumiram cargos 
eletivos e outros e outros oito 
já passaram pela Prefeitura de 
Canela.

No PDT não é diferente. 
Vellinho é o principal nome da 
legenda para o legislativo, mas 
não representa uma novidade, 
sendo que é um dos principais 
líderes do partido e já foi três 
vezes prefeito, tendo participado 
de diversas eleições.

Ainda, o PDT traz outros 
quatro vereadores concorrendo 

à releição e cinco nomes que já 
estiveram ou estão no serviço 
público.

Exigir surpresa no resultado 
da eleição quando nem mesmo 
os partidos conseguem renovar 
seus quadros é um duro demais 
e refl ete, também, uma falta de 
interesse da população em parti-
cipar da política.

DESCONTINUIDADE
O grande desafi o desta elei-

ção fi ca para o Progressistas. O 
partido termina 2020 sem ne-
nhum vereador titular e terá de 
se esforçar para voltar ao legisla-
tivo. Calculo que a linha de corte 
para garantir uma cadeira na 
Câmara fi que acima dos 2.300 
votos.

Na nominata do PP, apenas 
Gilnei Calzetta já se elegeu e a 
lista traz ainda alguns funcioná-
rios públicos e um ex-secretá-
rios, mas, é também uma lista de 
nomes novos na política.

Alguns analisam que o PP 
não alcance a linha de corte para 
garantir um vereador eleito e 
brigaria por uma vaga na famosa 

média da Justiça Eleitoral, que 
neste ano não exige alcançar 
uma cadeira para concorrer à 
sobra.

Se o PP não mostrar a força 
de outros pleitos, o Republi-
canos poderá alcançar, pela 
primeira vez em Canela, um 
vereador eleito, com nomes 
como Marcelo Tiririca, verea-

dor titular, e Emília Fulcher 
(suplente), como os principais 
nomes.

Mas, e sempre existe um 
mais em tudo, na regra da mé-
dia, se benefi ciará o partido que 
fi car com a sobra mais perto da 
linha de corte, que, como disse 
antes, na minha opinião fi cará 
acima dos 2.300 votos.

QUATRO BANCADAS
Então, na minha opinião, Ca-

nela contará com quatro banca-
das na próxima legislatura.

MDB, PSDB e PDT, fi cando a úl-
tima com Republicanos ou PP. Não 
vou revelar os nomes que acre-
dito que serão eleitos para não 

infl uenciar o eleitor/leitor e não 
perder a aposta com os colegas 
de redação, visto que, ganhando a 
aposta, pretendo reverter este va-

lor em cerveja para ser consumido 
após a cobertura do escrutínio, ao 
vivo pelo Portal da Folha. Era isso! 
Boa eleição a todos!
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Sindtur lança o Turismômetro, uma
inovação tecnológica para o trade turístico

O Sindtur Serra Gaúcha lan-
çou em uma live na tarde desta 
segunda-feira, dia 09, em sua 
sede em Gramado, um novo pro-
duto para revolucionar o setor da 
hotelaria na Região. Tendo como 
base a tecnologia e análise de 
dados, a entidade coloca no mer-
cado o Turismômetro, uma plata-
forma tecnológica e inteligente 
que vai processar dados sobre o 
fl uxo turístico das cidades da re-
gião das Hortênsias, mapeando 
o perfi l do turista, gerando indi-
cadores diários com informações 
relevantes para as tomadas de 
decisões, tornando a gestão tu-
rística mais inteligente e efi caz. 
“A ferramenta vai auxiliar muito 
para o planejamento estratégico 
dos hotéis e empresas”, disse Lisa 
Gottschalk, Gerente Executiva da 
entidade.

O Turismômetro chega para 
responder questionamentos 
como por exemplo, qual a ocu-
pação da cidade, a ocupação está 

melhor do que no ano passado, 
de qual cidade e estado vem os 
nossos hóspedes, qual a média 
de permanência em nossos ho-
téis, qual o perfi l dos hóspedes 
que nos visitam, qual a diária 
média que está sendo praticada, 
entre tantas outras questões.

Para viabilizar a plataforma, o 
Sindtur Serra Gaúcha fi rmou uma 
parceria com a QrTech Tecnolo-
gia e Sistemas para desenvolver 
este projeto totalmente inova-
dor e desafi ador. “Neste primeiro 
momento estaremos trabalhando 
com alguns dos principais indica-
dores de gestão turística, mas em 
breve teremos novos indicadores 
e funcionalidades bacanas que 
já estão em desenvolvimento, in-
cluindo o uso de Inteligência Ar-
tifi cial para aprimorar ainda mais 
as análises geradas”, disse o Pre-
sidente do Sindtur, Mauro Salles.

A QRTECH é uma empresa de 
tecnologia, com sede em Grama-
do, e especializada em implanta-

ção de Business Intelligence ( BI ) 
e análise de dados para hotelaria, 
atrativos turísticos e afi ns, forne-
cendo aos clientes a liberdade 
de analisarem os dados de seus 
sistemas da forma que deseja-
rem, através de gráfi cos interati-
vos e dinâmicos, simplifi cando os 
processos de geração de relató-
rio, tratativas de dados e análises 
em planilha eletrônicas. Com as 
soluções da QrTech os gestores 

passam a investir seu tempo em 
análises, tomadas de decisões e 
ações para melhorar os resulta-
dos e não mais em geração de 
inúmeros e longos relatórios de 
textos.

A rede hoteleira e empresas 
podem fazer cadastro para insta-
lar o Turismômetro. Maiores in-
formações no Sindtur Serra Gaú-
cha pelos fones (54) 3286–1418 
e (54) 9.9663-1931.
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Eu não vou votar
este ano porque

baixei e-Título mas tem 
que levar caneta!

Eu não vou votar 
porque minha seção é 
em uma escola e todo 

mundo diz que não 
pode ir lá porque
tem coronavírus!
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Louvores do Sonho embalou
o final de semana em Canela
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Programação musical cristã foi atração do 33° Sonho de Natal

A fé tradu-
zida em 
acordes. Na 

sexta-feira, sábado e 
domingo, o público 
pode acompanhar, 
virtualmente, mais 
uma atração do 33º 
Sonho de Natal de 
Canela. Intitulado 
Louvores do Sonho, 
a programação artís-
tica trouxe diversas 
atrações musicais 
com a temática 
cristã. Transmitidas 
pelos canais digitais 
do Sonho de Natal e 
gravadas no Gazebo 
Cultural, em Canela, 
as apresentações 
reuniram apenas os 
músicos e a produ-
ção técnica, manten-
do todos os cuidados 
preconizados nos 
protocolos de saúde 
para a prevenção da 
Covid-19.

Na sexta-feira, 
o pastor Leonardo 
Menezes apresentou 
três atrações: Sissa 

Colombo e Família e 
as bandas Gerando 
Adoração e Ministé-
rio de Louvor Trinda-
de. No sábado, foi a 
vez do pastor Pedro 
Oliveira apresentar o 
músico Luan Costa, o 
Ministério de Louvor 
Assembleia de Deus 
Madureira Canela e a 
dupla Edison e Emer-
son. E, no domingo 
à noite, subiram ao 
palco os músicos da 
banda Geração de 
Adoradores, Jankiele 
Souza Ivo e os ir-
mãos Edison e Emer-
son.

“Foi uma surpresa 
receber esse convite 
da organização do 
Sonho de Natal. É 
uma honra muito 
grande poder falar 
de Jesus. Estamos 
sempre muito foca-
dos no trabalho que é 
feito dentro da igreja 
e na comunidade, 
realizando diversas 
ações sociais como 

Envolvimento comunitário e
valorização local
O Louvores do Sonho é uma atração 

inédita da 33ª edição do Sonho de Natal 
de Canela e procurou promover a inclu-
são de diversas expressões de fé, valo-
rizando os talentos locais, que puderem 
propagar a mensagem cristã através de 
apresentações musicais.

O secretário Municipal de Cultura e 
Turismo, Angelo Sanches, afirmou que 
“foi possível notar nos músicos a alegria 
de ter recebido um espaço qualificado 
para mostrar o seu talento e também de 
fazer parte e contribuir com o Sonho de 
Natal de Canela”.

Ao todo, entre músicos e cantores, 
a atração reuniu 32 artistas. Todos os 
grupos participantes receberão ajuda 
de custo do Sonho de Natal. Já na parte 
técnica, entre sonorização, iluminação, 
produção e transmissão, o evento contou 
com sete profissionais envolvidos.

Pastor Leonardo MenezesPastor Pedro Oliveira Pastor Oswaldir Santos

Pagode Santo Banda Geração de Adoradores

a entrega de cestas 
básicas. Poder usar 
os canais digitais do 
evento para levar a 
nossa mensagem de 

amor, esperança e fé 
é maravilhoso. Sa-
bemos da força das 
redes sociais, que nos 
possibilitam chegar 

a lugares onde pre-
sencialmente não 
estamos”, resumiu o 
pastor Oswaldir dos 
Santos, que lidera 

o Ministério Assem-
bleia Vida Nova, 
congregação do 
bairro Santa Marta, 
em Canela.
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Juventude
Cinco jovens e um 

desejo em comum: louvar 
a Deus através da música. 
Carlos Gabriel Santos da 
Silva, Julia Santos, Raquel 
Souza, Larissa Souza e 
Larissa Rodrigues for-
mam a banda Geração de 
Adoradores. Com 15, 17 
e 19 anos, os jovens são 
canais de propagação da 
mensagem cristã através 
de suas apresentações 
nos cultos e também em 
eventos, quando convida-
dos. “É muito gratificante 
estarmos participando da 

programação do Sonho 
de Natal. Somos cristãos e 
tudo o que fazemos é para 
Deus”, reforçou Larissa 
Souza.

A cantora Jankiele 
Souza Ivo se apresentou 
na sequência, simboli-
zando a força feminina 
como uma expressão de 
fé. “Todos os louvores 
que canto são a minha 
vida, representados atra-
vés da benção de Deus”, 
revelou, contando que 
começou a cantar ainda 
criança, aos quatro anos 
de idade.

Banda Gerando Adoração

Cantora Jankiele

Sucesso
Os irmãos Edison e 

Emerson Pinto dos Santos 
encerraram a programa-
ção de domingo, mostran-
do um pouco do trabalho 
musical que está regis-
trado em três CDs que já 
gravaram na jornada de 
16 anos como cantores. 
Pastores da Assembleia 
de Deus, no Bairro Ca-
nelinha, eles têm como 
missão transformar vidas 
através da música. “Além 
do trabalho local, percor-
remos diversas cidades le-
vando a palavra de Deus”, 
explicou Edison. Dupla Edison e Emerson

Larissa Rodrigues, com 15 anos, 
destaque do evento, na bateria da 
banda GA

Luan Costa

Família Colombo

Ministério de Louvor Madureira
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Portal da Folha tem programa

especial para resultados das eleições

Os Boletins de Urna (BUs) das Elei-
ções Municipais de 2020 começarão a 
ser emitidos a partir das 17h (horário 
de encerramento da votação) deste do-
mingo (15), data do primeiro turno do 
pleito. NO caso das cidades da Região 
das Hortênsias, único turno.

 A partir desse horário, serão divulga-
dos os resultados das votações para todos 
os cargos, incluindo os votos em branco, 
os nulos e as abstenções verificadas.

A Folha de Canela está preparando 
uma cobertura especial das eleições, 
com transmissão ao vivo pelo Portal 
da Folha no Facebook e no YouTube, 
para você ficar sabendo o resultado 
em primeira mão e não perder nenhum 
detalhe.

A transmissão inicia às 16h50min e 
segue até o resultado final em Canela e 
Gramado. Te liga e acompanhe o escru-
tínio pelo Portal da Folha.

Agentes de Saúde
e da Alegria

conscientizam turistas
A conscientização e a 

prevenção ao coronavírus 
(Covid-19) fazem parte 
das medidas de segu-
rança sanitária adotadas 
pelo 33º Sonho de Natal 
de Canela, que conta com 
os Agentes de Saúde e 
da Alegria, que com bom 
humor incentivam mora-
dores e visitantes a faze-
rem uso de álcool em gel, 
máscara e a manterem o 
distanciamento social.

Os integrantes do 

grupo conversam dia-
riamente com pedestres 
que passam pela Catedral 
de Pedra, um dos princi-
pais pontos de movimen-
tação turística de Canela, 
e atuam também na Praça 
João Corrêa.

O figurino do grupo 
chama a atenção. Além 
de reforçarem as me-
didas de prevenção, os 
monitores também são 
solicitados para tirarem 
fotos.
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A doce espera da Ísis,
papais Letícia e Samuel!

Ensaio da Luciana Duarte dos Santos no Laje de Pedra

Fernanda Beirigo, à espera da Sophie! Lavínia registrando sua espera pelo Papai Noel!

Mísia Castilhos Pimel pelas
lentes da Nay Hoffmann

Parabéns a essa mamãe linda Loiseane, que no dia 05 
de novembro completou mais um ano de vida.
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A Abasc está realizando um grande bre-
chó solidário nos próximos dias. Nesta 

semana, ficará aberto na sexta, sábado e 
domingo e na próxima semana de quinta 

a domingo, sempre na parte da tarde.
A ação tem peças de decoração, roupas 

masculinas, femininas e infantis, itens de 
cama, mesa e banho, além de decoração, 

tudo por um preço super convidativo.
O valor arrecadado será revertido para as 

ações da ong, que auxilia diversas famílias 
carentes da cidade, atua na causa animal 
e auxilia fortemente o Hospital de Canela. 

O brechó está instalado em uma sala do 
Edifício Sinossera, na Rua Felisberto Soa-

res, 16, centro da de Canela.
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A felicidade da Aurora de
comemorar seu 1 aninho. Viva!

Quer seu fi lho na coluna mais fofa da Folha de Canela?
Mande para nós pelo Whatsapp (54) 98429.7910!

Pirulito &
Chiclete 
Bethy Schons
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CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

Toda a lindeza da Olívia!

10 meses da Helena!

Maria Alice se divertindo num
ensaio muito colorido!

FOTO: GABI THEISEN FOTOS

Uma fofura a Yasmin no Ensaio Natalino.5 meses dessa fofura,
Cecília Santos Boeira!

FOTO: GRAZI SESTRAIN FOTOGRAFIA

FOTO: JENIFER LAUFFER FOTOS

FOTO: GABI THEISEN FOTOS
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114 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br
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Pipoca entrou em cena no evento,
convidando os vencedores a receberem 

os prêmios do Destaque.

COLUNA ESPECIAL DO DESTAQUE FOLHA 2020!

Os irmãos Filipe e Sérgio Rocha,
equipe da Folha de Canela que

também fizeram o evento acontecer.

Beto e Iraci, os proprietários da
Churrascaria Garfo e Bombacha,

local das entregas dos troféus do
Destaque Folha, juntos do pequeno 
Enzo Gabriel, que faz participações

especiais nos shows da churrascaria!

Ana Maria Nunes recebe o prêmio  da Abasc como
Ong Destaque, junto com as demais voluntárias!

No maior alto-astral, a Cervejaria La Meuse comemora
o troféu recebido em noite de premiações.
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FOTO: SÉRGIO ROCHA FOTO: RENATA WILLRICH



A 65ª Zona Eleitoral infor-
ma que na eleição do próximo 
dia 15 não haverá Mesa de 
Justificativa de Voto em Canela 
e Gramado. Portanto, aquele 
eleitor que estiver a passeio em 
Gramado e Canela, fora do seu 
domicílio eleitoral, deverá justi-
ficar o voto através do aplicati-
vo e-Título.

Além disso, após a eleição, o 
eleitor terá 60 dias para justifi-
car o voto pelo site justifica.tse.
jus.br, mediante comprovação do 
motivo.

DICAS IMPORTANTES
Algumas dicas importantes 

para o dia da eleição:
• Levar sua caneta para assinar o 
caderno de votação do eleitor;

• Respeitar o horário PREFEREN-
CIAL para os eleitores acima de 
60 anos – das 7h às 10h;
• Usar máscara o tempo todo;
• Manter o distanciamento de no 
mínimo 1m entre as pessoas;
• Higienizar as mãos com álcool 
em gel antes e depois de votar.
• Não tocar ou abraçar outros 
eleitores;
• Conferir sua seção e seu local 
de votação antes de se deslocar;
• Se possível, não leve acompa-
nhantes.
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Campanhas de multivacinação e vacinação contra
a poliomielite seguem até 21 de novembro

A Campanha Nacional de Vacinação 
contra a Poliomielite, para crianças de 
um até menores de cinco anos acontece 
até 21 de novembro e a procura segue 
baixa, de acordo com a Secretaria de 
Saúde.

Segundo a enfermeira Magali Dell 
Valle Cavinato, da Vigilância Epidemio-
lógica Municipal, até o dia 5 de novem-
bro, 1668 crianças foram vacinadas, 
total de 70%.

"É importante manter uma boa 
cobertura para evitar que a doença, que 
já está erradicada há anos, volte a exis-
tir no país. As unidades de Saúde estão 
preparadas para receber com segurança 
a população. E a orientação é de que se 
compareça usando máscara e que o uso 

de álcool em gel seja feito" falou Magali.
Paralelamente à Campanha contra 

a Poliomielite acontece a Campanha de 
Multivacinação, para resgate das vaci-
nas atrasadas com público-alvo de 0 até 
15 anos.

"As crianças que não se vacinarem, 
por exemplo, correm o risco de contrair 
a Polio. É fundamental que se mante-
nha a caderneta de vacinação em dia, 
pois mesmo em época de pandemia, 
as outras doenças seguem existindo", 
ponderou a enfermeira.

As unidades de saúde dos bairros 
Canelinha, São Luiz, Leodoro de Aze-
vedo, Santa Marta e Centro Materno 
Infantil atendem das 7h30 às 11h45 e 
das 13h às 16h30.

FO
TO

: FERN
AN

D
O

 FRAZÃO
/AG

ÊN
C

IA BRASIL

Justiça Eleitoral orienta para 
uso do aplicativo e-Título

FOTO: DIVULGAÇÃO

Natal Luz teve chegada do
Papai Noel, Tannenbaumfest

e estreia de nova atração
Em um final de semana que 

movimentou a cidade de Grama-
do, o Natal Luz em sua 35ª edição 
teve grandes e novas atrações. No 
sábado, dia 07, foi a vez do bom ve-
lhinho chegar em seu trenó acom-
panhado do seu fiel amigo, o Solda-
dinho de Chumbo, em sua casa na 
Vila de Natal, no centro de Grama-
do. Papai Noel liderou um cortejo 
pela principal Avenida de Gramado, 
a Borges de Medeiros, com a Trupe 
de Natal, e foi recepcionado na Vila 
por dezenas de adultos e crianças. 
O local está com diversos cuida-
dos especiais, número limitado e 
controle de acessos, em função do 
distanciamento necessário, álcool 
gel e medição de temperatura. O 
Papai Noel estará em sua casa das 
14 às 18 horas, porém a Vila de 

Natal funciona diariamente entre 
10 e 22 horas.

Ainda no sábado (07) aconte-
ceu o Tannenbaumfest, a festa dos 
pinheirinhos que levou ao longo 
da Avenida Borges de Medeiros, 
empresas e famílias decorando 
seus pinheiros. São 35 pinheirinhos 
decorados que complementam a 
decoração da cidade e que encanta 
visitantes e moradores.
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CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO 

Estude on-line, ao vivo com o professor, pelo Google Hangouts Meet. 
 
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 
 
Diálogo sobre o Feminismo Contemporâneo  
2, 3, 9 e 10 de dezembro  
Quartas e quintas-feiras, das 17h30 às 19h30 
 
Planejamento Estratégico (UCS e CDL Gramado) 
2, 3 e 4 de dezembro 
Quarta a sexta-feira, das 18h30 às 22h30 
 
ICMS para Pequenas e Médias Empresas 
3 e 4 de dezembro 
Quinta e sexta-feira, das 18h30 às 22h30 
 
Saladas para o Verão (UCS e Abrasel) 
4 de dezembro 
Sexta-feira, das 19h às 22h 
 
Vegetarianismo: da Teoria à Prática 
5 de dezembro 
Sábado, das 8h ao meio-dia, e das 13h30 às 17h30 
 
Risotos que Aconchegam (UCS e Abrasel) 
8 de dezembro 
Terça-feira, das 19h às 22h 
 
Gourmetizando Bolos da Vovó (UCS e Abrasel) 
15 de dezembro 
Terça-feira, das 19h às 22h 
 
Ceia Natalina  
15 de dezembro 
Terça-feira, das 14h às 18h 
 
Comidinhas Vegetarianas Saborosas (UCS e Abrasel) 
18 de dezembro 
Sexta-feira, das 14h às 17h

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO
DE ENTIDADES E/OU EMPRESAS PARA SUBSÍDIO MENSAL PREVISTO

NO ART. 2°, INCISO II DA LEI ALDIR BLANC nº 07/2020

O Prefeito Municipal de Canela, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que se encontra instaurado o Processo de CRE-
DENCIAMENTO de Entidades e Empresas, com recursos financeiros obtidos com 
a Lei Federal n° 14.017/2020, tendo por finalidade o credenciamento de espaços 
culturais e artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, 
instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades 
interrompidas por força das medidas de isolamento social por conta da pandemia do 
Coronavírus.

O Prazo de vigência do Edital de Chamamento Público será de 05 (cinco) dias, con-
tados da data da publicação na imprensa oficial, podendo ser renovado, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura.

Solicitações de esclarecimentos, impugnações e comunicações deverão ser 
encaminhadas para o endereço eletrônico cultura@canela.rs.gov.br ou proto-
coladas na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na Rua Leo-
poldo Prux, nº 14, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 13h30min às 17h.

Acesse o edital na íntegra no site oficial do Município de Canela (www.canela.rs.gov.br).

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FOMENTO À CULTURA
COM BASE NO ART. 2°, INCISO III DA LEI ALDIR BLANC nº 08/2020

O Prefeito Municipal de Canela, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que se encontram abertas as inscrições, entre 13 de 
novembro a 20 de novembro de 2020 para o Edital de Fomento à Cultura, visando à 
abertura de espaço aos artistas das modalidades de música, dança, artes cênicas, 
artes visuais e literatura, neste período de enfrentamento à Covid-19, a serem finan-
ciados com recursos da Lei Federal 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), em conformidade 
com o disposto na referida lei e, supletivamente, no Decreto Municipal 8.914/2020.

Solicitações de esclarecimentos, impugnações e comunicações deverão ser 
encaminhadas para o endereço eletrônico cultura@canela.rs.gov.br ou proto-
coladas na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada na Rua Leo-
poldo Prux, nº 14, Centro, de 2ª a 6ª feira, das 13h30min às 17h.

Acesse o edital na íntegra no site oficial do Município de Canela (www.canela.rs.gov.br).

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 12 DE NOVEMBRO DE 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Homem é agredido
com espeto ao evitar

roubo em Canela
Um homem foi atingi-

do por um espeto, por volta 
das 21h desta terça (10), na 
Rua da Fraternidade, bairro 
São Lucas em Canela. Em 
decorrência dos ferimentos, 
foi removido ao Hospital de 
Caridade de Canela, onde 
passou por uma cirurgia. Até 
o momento, não se tem in-
formações sobre o estado de 
saúde da vítima.

Segundo a Polícia Civil 
de Canela, o homem atingido 

pelo espeto mora no andar 
superior do imóvel. Ao perce-
ber o que acontecia, saiu em 
defesa do sogro, idoso, mora-
dor do térreo, que havia reagi-
do a uma tentativa de furto.

O acusado, de alcunha 
Marrom, utilizou um espeto 
para atacar a vítima e fugiu 
do local. Marrom é conhecido 
usuário de crack na cidade, 
com vários antecedentes e já 
foi identificada sua participa-
ção no crime.



É hora de começar a 
pensar em como colocar 
algumas coisas em prática. 
Ainda que seja necessário 
rever padrões e hábitos, 
é fundamental pensar no 
futuro e em como ter mais 
resultados e satisfação 
pessoal. Os momentos de 
prazer são importantes, 
mas não perca o foco das 
suas responsabilidades.

Os assuntos pessoais po-
dem tomar algum tempo, 
mas se precisar resolver 
alguma coisa, faça logo. 
O céu do momento pode 
trazer ansiedade mas se 
você tiver autonomia para 
fazer tudo sem depender 
demais dos outros, tende 
dar conta de tudo e ter 
uma semana produtiva.

O seu momento é produ-
tivo, geminiano, e você 
pode ter boas reuniões, 
fazer bons negócios e ter 
ótimas ideias. Também 
é fundamental que você 
saiba o que quer pra valer 
e priorize seus melhores 
projetos. Lembre-se de 
avaliar os custos x bene-
fícios e não abrir mão dos 
seus maiores desejos.

Um ótimo momento re-
pensar seus valores.
O céu do momento é 
muito positivo para se 
organizar profissional-
mente e financeiramente, 
inclusive pensando em 
retomar antigos projetos e 
valorizar mais as conquis-
tas que você já fez.

Dê mais atenção ao que 
está sentindo. Aproveite 
que as emoções tendem 
a estar mais à flor da pele 
e conecte-se com suas 
questões pessoais, bus-
cando resolver o que for 
possível. O céu da semana 
pede mais atenção aos 
assuntos de trabalho, da 
rotina e da sua saúde.

Olhe para dentro, vir-
giniano, e pense o que 
quer mudar em sua vida. 
O momento é bastante 
favorável para as mudan-
ças e você pode aprovei-
tar esses dias para listar 
tudo que quer e precisa 
fazer. Lembre-se de incluir 
os momentos de prazer, 
retome as atividades pra-
zerosas e olhe para suas 
emoções.

Cuidado para que a 
ansiedade e o stress não 
coloquem tudo em risco, 
libriano. O céu da semana 
é delicado e pede muita 
calma. O momento é de 
reflexão e planejamento, e 
por isso é importante não 
dar passos em falso e não 
tomar decisões precipi-
tadas.

Um bom momento para 
planejar e agir dentro das 
suas próprias certezas. É 
possível que você sinta 
alguma insegurança ou 
pressão e não é hora de 
ter conversas importantes 
ou entrar em desafios des-
necessários. O momento 
pede autocuidado.

Um ótimo momento para 
resolver pendências, sagi-
tariano. Para viver oportu-
nidades e boas novidades 
no futuro, é importante 
estar com a vida em dia e 
isso inclui suas questões 
materiais, financeiras, 
profissionais e tudo que é 
mais prático na vida. Foco 
no que é necessário.

Você precisa dar um bom 
rumo para sua vida, para 
seus negócios e a vida 
pessoal, incluído amor e 
relacionamentos. O céu do 
momento pede cuidado 
com o corpo e a saúde, 
mais atenção ao visual e 
a imagem e permite um 
pouco mais de vaidade e 
prazer.

Olhe para dentro, aqua-
riano, as respostas estão 
ai dentro. E se elas não 
vierem, pense que as per-
guntas também são muito 
importantes. O momento 
pode ser mais desafiador, 
mas é ótimo para resolver 
pendencias, assuntos do 
passado e grandes ques-
tões da vida.

Você tem boas oportu-
nidades pela frente, só 
precisa fazer as escolhas 
certas. Isso inclui escolher 
os melhores projetos, as 
boas companhias e saber 
manter o foco naquilo que 
está fazendo. O momento 
pode ser bastante produ-
tivo e transformador, li-
berte-se do que não serve 
e olhe para o futuro.

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)

• Casa residencial nº04, dispõe de 
02 dormitórios (01 com sacada), sala, 
cozinha com churrasqueira, banheiro, 
lavabo, vaga para 01 carro. Localizada 
na Rua Silvino Rafael Zanatta, 320, 
Jardim das Fontes, Canela/RS. Aluguel 
R$650,00 mais taxas.

• Casa dentro de condomínio, com 
02 dormitórios, banheiro social, 
sala de estar, cozinha, garagem 
p/ 02 carros com churrasqueira, 
lavanderia, pátio fechado nos fun-
dos. localizada na Rua Dona Carlin-
da, 664, Centro, Canela/RS. Aluguel 
R$1.800,00 + taxas. Sem cobrança 
de condomínio ou IPTU.

• Apartamento nº203, com 01 dormitório, banheiro, sala e co-
zinha conjugadas. Localizado na Rua Paul Harrys, 291, Bairro 
Centro, Ed. Gravatal, Canela/RS. Aluguel R$700,00 mais taxas.

• Apartamento nº03, conta com 01 dormitório, banheiro, sala 
e cozinha conjugadas e lavanderia. Localizado na Av. Bor-
ges de Medeiros, 4606, Bairro Moura, Gramado/RS. Aluguel 
R$900,00 mais taxas.

• Apartamento, nº101, Semi – Mobiliado, com 01 dormitório 
e 01 suíte, banheiro, sala c/ lareira e cozinha conjugada c/ 
churrasqueira, lavanderia e box coberto p/ carro nº 01. Loca-
lizado na Rua Luiz Galli, 488, Jardim das Hortências, (caminho 
do Laje), Canela/RS. Aluguel R$2.200,00 mais taxas.

ALUGO. DIRETO COM PROPRIETÁRIA.
Excelente apartamento mobiliado, uma suíte e 1 dormitório. 

Banheiro, área social com churrasqueira, lareira, ar split, 
área de serviço separada, máquina de lavar e secar roupa. 
Vaga garagem coberta, gás central. Rua José Pedro Piva, 

661. Canela. Aceito fiador ou caução. Aluguel R$ 2.100 
mais condomínio R$ 450,00 e IPTU R$ 130,00.
Fone: 51 99806.0125 e 51 99985.1988.
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ALUGO APARTAMENTO.
Um dormitório. Sem garagem, centro de Gramado/RS.
R$  900,00 mais taxas. Tratar pelo Fone: 99974.7324

INCORPORADORA NOVALTERNATIVA • 94.401.395/0001-88

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
de Canela a Licença de Instalação, para a atividade de Parque Te-
mático localizado na RS 466 nº 1701, km 5,5, Caracol, Canela/RS.

Biodiversus Assessoria Ambiental • Fone: (51) 98425-3356

MONTEBELLA EMPREENDIMENTOS LTDA
03.737.037/0001-95

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Gramado a Licença de Operação de Regularização, para a atividade de 
Hotel/Pousada localizado na Rua Gil, n°140,  Vila Suiça, Gramado/RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental

PS2D ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
26.285.621/0001-52

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Trânsito e Urbanismo de Canela a Licença Prévia, para a construção 
de Prédio residencial, na Rua Tenente Manoel Correa, Centro, n°163, 
Canela/RS. Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de Consultoria Ambiental



Juliana Alano 
Educadora Financeira
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SÓ CRIAMOS EMPATIA POR AQUILO QUE VEMOS

Caro leitor, muitas pessoas não dão a devida importância para o novo 
Corona Vírus, como não vemos ele, é muito mais difícil de assimilarmos as 
suas consequências. Da mesma forma acontece com nossas fi nanças, aquilo 
que não enxergamos ou não queremos enxergar, fi ca em segundo plano.

Não foi uma nem duas vezes que meus clientes me disseram que 
tinham medo de ver seus números, afi rmam que aquilo incomoda, mas o 
sentimento de culpa pela negligência fazia com que fugissem do assunto. 
Uma cliente mostrou suas planilhas fi nanceiras e ao lado delas estava escri-
to JESUS, ela me explicou que quando as coisas estavam feias somente Ele 
para ajudar. 

Fugir, não querer ver, não buscar solução efetiva para a cura da dor, só 
vai fazê-la fi car ainda maior. Então, até quando você vai deixar suas fi nanças 
escondidas? Até quando você vai passar por ela e não olhar com atenção? 
Vou te dar um exemplo bem prático. Aquela anuidade de cartão de crédi-
to ou mensalidade da conta bancária que você optou por ter mais do que 
uma. Se o valor for de R$100,00 por mês são R$1.200,00 que você não viu 
passar pelas suas despesas, em 10 anos vai muito dinheiro embora, não é 
verdade? 

Este foi só um dos milhares de exemplos que poderiam ser citados, 
como os gastos com estacionamento, pedágio, cafezinho, lanche da tarde, 
juros, dentre outros.

Comece a dar valor para seu dinheiro, gaste com consciência, afi nal ele 
foi feito para gastar. Mas não antecipe sonhos, planeje, organize, permita-se 
viver uma vida com qualidade através de suas fi nanças. 

ABRA os olhos e olhe com muita ATENÇÃO para o que você está fazen-
do com seu suado DINHEIRINHO. Aí a EMPATIA por ele aparecerá, eu aposto 
com VOCÊ!

Edital de Casamento nº 6401

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem casar: GILSON MARIA, natural deste Estado, 
nascido nesta Cidade, cozinheiro, solteiro, domiciliado e residente na Rua Vitor Ma-
teus Teixeira, nº 23, Bairro Vila Dante, nesta Cidade e LAIDE DAS GRAÇAS CAS-
TILHO, natural do Estado de Santa Catarina, nascida na Cidade de São Joaquim, 
auxiliar de enfermagem, divorciada, domiciliada e residente na Rua Borges de Medei-
ros, n° 797, nesta cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 10 de Novembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira • Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6402

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem casar: SANDRO DE OLIVEIRA SCHAULET, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, empresário, solteiro, domici-
liado e residente na Rua Francisco Maria dos Santos, nº 138, Bairro Santa Terezinha, 
nesta Cidade e FRANCIELE DA SILVA DIAS, natural deste Estado, nascida na Cida-
de de Gramado, terapeuta, solteira, domiciliada e residente na Rua Francisco Maria 
dos Santos, n° 138, Bairro Santa Terezinha, nesta cidade. Quem conhecer impedi-
mento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 10 de Novembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira • Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6403

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem casar: ALEXANDRE MACIEL DE ARAUJO, 
natural deste Estado, nascido na Cidade de Bom Jesus, operador de maquinas, sol-
teiro, domiciliado e residente na Avenida João Pessoa, nº 667, nesta Cidade e LU-
CIANA DE OLIVEIRA, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, pecuarista, sol-
teira, domiciliada e residente na Avenida João Pessoa, n° 667, nesta cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 12 de Novembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta
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Além da máscara: a luta
contra o coronavírus
tem rosto de mulher
Outra face da linha de frente de
combate ao vírus, em Canela, busca 
elevar estima das profi ssionais

Vanessa Rei-
nhardt é pro-
fi ssional do 

Hospital de Caridade 
de Canela, há 10 anos. 
Atualmente ocupa a 
posição de enfermeira 
supervisora do turno da 
noite. Segundo ela, com a 
pandemia do novo coro-
navírus, percebeu “um 
cansaço grande na equipe, 
estima baixa, estresse, 
muita pressão, por traba-
lhar com risco de conta-
minação ou levar o vírus 
para os familiares, que 
convivemos desde o início 
da pandemia, e continua-

mos, por estar na linha de 
frente dos profi ssionais de 
saúde”.

Lendo uma matéria 
publicada em maio pelo 
Coren/SC (Conselho Mu-
nicipal de enfermagem de 
Santa Catarina), Vanessa 
se inspirou em promover 
uma ação para aumentar 
a autoestima das suas 
colegas de trabalho. Na 
matéria, dizia que a luta 
contra o coronavírus tem 
rosto de mulher.

“Se a luta contra o 
vírus tem rosto de mulher, 
que rosto é este? Quem 
são elas, como estão se 

“As fotos fi ca-
ram lindas, foi 

um dia espe-
cial e acredito 
ter sido muito 

importante para 
o segmento do 
trabalho delas, 

para o cresci-
mento pessoal 
e profi ssional, 
para valoriza-
ção enquanto

mulheres e
enfermeiras”Vanessa Reinhardt

sentindo?” - se perguntou 
Vanessa.

Por conhecer essa car-
ga de trabalho, a supervi-
sora resolveu fazer algo 
para que suas colegas se 
sentissem melhor, que 
fi zesse elas se lembrarem 
“de quão bonitas, quão 
guerreiras elas são”, disse. 
“Resolvi dar um presen-

te, em retribuição a tudo 
que elas vinham fazendo 
pela sociedade, numa luta 
silenciosa e sem grande 
visibilidade”, sentenciou 
Vanessa.

Desta forma, surgiu a 
ideia de contatar a fotó-
grafa Camila Dedé, que 
faz ensaios femininos, 
com o objetivo de au-

mentar a estima e empo-
derar a mulher. Contatos 
feitos, Camila realizou os 
ensaios a preço de custo, 
o qual foi custeado por 
Vanessa.

Já maquiadora Bruna 
Cavichion e a equipe Edy 
Cabeleireiros embarca-
ram como voluntários do 
projeto.
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Qual é o rosto da luta
contra o vírus em Canela?

A reportagem da 
Folha, por sugestão da 
fotógrafa Camila Dedé 
(foto), embarcou no pro-
jeto, conversando com 
alguns dos profi ssionais 
envolvidos e publicando 
o resultado do ensaio fo-
tográfi co das enfermeiras 
do Hospital de Caridade 
de Canela.

Desta forma, nos-
sa equipe homenageia 
não só os profi ssionais 
envolvidos no projeto 
idealizado por Vanessa 
Reinahrdt, mas todas os 
profi ssionais da linha de 
frente da saúde em Ca-
nela, mostrando que essa 
linha de frente tem rosto 
e tem muita autoestima.



Foi um projeto muito bacana, nós 
da equipe adoramos participar 
dessa ação. Foi uma energia vibran-
te e ao mesmo tempo a sensação 
de dever cumprido, por mesmo que 
minimamente, podemos fazer mais 
feliz o dia delas. A importância 
desse projeto está em lembrar, sempre, que, além de serem profi ssionais 
na linha de frente em plena pandemia, cuidando de nós e de nossas 
famílias, elas são seres humanos, são mulheres, são mães de família e 
merecem ser cuidadas e valorizadas. Foi um projeto o qual fi camos mui-
to gratos por fazer parte! Edy Lopes e equipe Edy Cabeleireiros
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Quando a Vanessa me chamou com a ideia de presentear as colegas en-
fermeiras que estão trabalhando na linha de frente do Covid-19 eu achei 
a ideia incrível! A ideia era de valorização da imagem dessas mulheres 
guerreiras, que lutam diariamente pela vida, que estão anônimas dentro 
de seus jalecos e escondidas, abafadas dentro das máscaras que calam 
seus rostos a cada plantão. Eu amei fotografá-las, amei poder proporcio-
nar amor-próprio e valorização à elas, para que se vejam lindas e sejam 
vistas fortes e maravilhosas como são! Camila Dedé - fotógrafa

Primeiramente me senti honrada pelo convite, 
foi muito gratifi cante fazer parte desse pro-
jeto incrível, onde pude valorizar ainda mais 
a beleza das mulheres que estão na linha de 
frente, lutando por nós todos os dias. Gostaria 
de agradecer carinhosamente a oportunidade 
e parceria com a fotógrafa Camila Dedé, que 
também faz mais ações como essa e eu estarei 
sempre disposta a ajudar! Bruna Cavichion.
Maquiadora

Viviane Luz

Thiele Tibes Huth

Maiara Rodrigues

Daiane Donato Eliane Foss Tamires Escobar Tamires Rama
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