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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
O PORTAL DA FOLHA!

Visite a Big Land
e ajude o Hospital 

de Canela
Na ação social, você pode ajudar
o HCCanela e ter desconto para

visitar o parque temático. Página 7

Foto: Anderson spinelli/destinos im
perdíveis

Sonho de Natal
desafia artistas

locais a trazerem
cantos natalinos em 

diferentes estilos

Acordes do Sonho Live vai unir a celebração do Natal e a diversidade da comunidade canelense. Página 4
Serão 14 atrações ao longo de três dias, em um grande festival transmitido ao vivo do palco do Gazebo

Cultural. Entre intérpretes, músicos, produção e equipe técnica, mais de 40 profissionais canelenses
estão envolvidos nas três noites de festival. Veja como assistir

Criminosos que
atearam fogo em

residência são
detidos pela Polícia

Civil de Canela.
Página 23

Polícia Civil apreendeu 
grande quantidade
de crack na última

quarta-feira. Página 23

www2.faccat.br/portal/
encurtador.com.br/SV234
https://umzap.com/NOTICIASDOPORTAL
www.portaldafolha.com.br
https://diagnosticars.com.br/
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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!

O quê o resultado das urnas diz sobre a eleição
para a Câmara de Vereadores de Canela?

Diz muito, se você 
souber ler os números. 
Vamos lá?

1) Temos três
mulheres eleitas
Carla Reis, Emília 

Fulcher e Carmen Seibt 
formam o time feminino 
do Legislativo canelense.

Carmen é o nome 
mais tradicional das três, 
com dois mandatos como 
vice e um como vereado-
ra, todos pelo PP. Mas, ao 
trocar de partido, indo ao 
PSDB, quase ficou sem 
sua vaga, foi a última elei-
ta, com 470, 334 a menos 
que em 2016.

Entra aqui o enfra-
quecimento do PP na 
queda de votos de Car-
men Seibt e a concorrên-
cia na forte legenda do 
PSDB.

Emília já havia sido 
bem votada em 2016, 
permaneceu como su-
plente quase três anos 
na Câmara, fez 41 votos 
a mais e chegou a 576, 
neste ano, garantindo a 
vaga pelo Republicanos.

Já a Carlinha aumen-
tou 138 votos em relação 
a 2016, trocou o PDT 
pelo MDB, partido onde a 
disputa interna era mais 
acirrada e deixou para 
trás nomes como Luciano 
Melo, Leandro Gralha e 

Mário Weirich.
Foi ela, Carla Reis, 

a mais notável eleição 
entre os 11 titulares.

2) Cinco vereadores 
diferentes
Foram cinco as mu-

danças nos titulares 
da Câmara em relação 
a 2016, Ismael Viezze 
(PDT), que nem concorreu, 
Carlão (PDT), que já havia 
entrado na sobra na últi-
ma eleição, Jonas Bernar-
do, que trocou o PP pelo 
PDT e baixou 287 votos, 
talvez pelo mesmo fenô-
meno que abateu Carmen 
Seibt. Assim, estas três 
baixas foram no PDT.

Já Marcelo Tiririca 
não conseguiu repetir 
seus 605 votos de 2016, 
ficando apenas com 419. 
Ajudou o Republicanos, 
mas perdeu a cadeira.

A mais amarga saída 
da titularidade foi a de 
Leandro Gralha, com 560 
fez mais votos que Jerô-
nimo Terra Rolim (PDT) e 
Carmen Seibt (PSDB), mas 
foi apenas o sexto mais 
votado do MDB, ficando 
com sete votos a menos 
que Luciano Melo.

Mas, e sempre há um 
mas em tudo, há dois 
vieses nesta votação de 
Gralha. Apesar de perder 
uma cadeira de titular na 

Câmara, deve voltar ao 
Legislativo, pois o titular 
Luciano Melo deve as-
sumir uma secretaria em 
2021.

Outra coisa interes-
sante é que ele, Gralha, 
Jeffi do Transporte e 
Joãozinho Silveira, todos 
do MDB, buscavam votos 
na área da saúde. Jeffi se 
elegeu, Leandro e João-
zinho não, mas os três 
somaram 1781 votos.

3) Recorde de votos
Este pertence ao Mar-

celo Savi (MDB), foram 
1.348, maior votação para 
vereador da história da 
cidade. Alberi também 
rompeu a casa dos mil 
votos, primeira vez nas 
eleições para a Câmara 
em Canela.

4) Bancadas
partidárias

2016, a legislatura 
iniciou com cinco banca-
das partidárias, mas uma 
delas, a do PPS de Alberi 
Dias, só existiu por causa 
da coligação com o MDB.

Para 2021 serão 
quatro, mas todas con-
quistadas na urna, assim, 
não haverá mudança de 
plaquinhas nas portas, 
a menos que algum dos 
eleitos troque de partido 
em 2024.

5) Cadê o PP?
Somando todos os 

candidatos do PP, o par-
tido ficou longe de con-
quistar uma vaga, com 
1272 votos. O TSE ainda 
não liberou os votos da 
legenda, mas faltariam, 
ainda, mais de mil votos 
para que os Progressis-
tas conseguissem eleger 
alguém, uma mudança 

muito radical para um 
partido tradicional da ci-
dade, que perde cada vez 
mais espaço.

6) Maioria absoluta
Como apenas o PDT 

entra como oposição no 
próximo ano, a adminis-
tração municipal terá 
oito votos ao natural, ou 
seja, maioria absoluta na 
Câmara de Vereadores.

7) Mudança de perfil
Vendo nomes que há 

algum tempo eram bada-
lados no cenário político, 
percebesse algo que já 
havia escrito aqui na 360 
Graus, uma mudança de 
perfil do eleitorado cane-
lense.

8) Minhas apostas 
foram boas:
Eu disse que só havia 

disputa para a Câmara de 
Vereadores e avisei:

https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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CONSTANTINO INICIA A TRANSIÇÃO EM CANELA!
PARABÉNS PELA
VITÓRIA. VAIS

PEGAR UMA CASA
EM ORDEM!

DEIXA DE SER
MODESTO, TU 
FEZ UM BAITA

GOVERNO!

Portal da Folha segue informando
a comunidade canelense e da região
O Portal da Folha segue sen-

do a grande fonte de consulta 
da comunidade canelense e da 
região.

Nos últimos meses, nos sur-
preendemos pelo crescimento 
do acesso “direct”, aquele em 
que o internauta acessa direta-
mente nossa página, sem neces-
sitar do fluxo das redes sociais.

Seguimos trabalhando para 
oferecer cada vez mais conteú-
do, através de uma plataforma 
moderna, responsiva e rápida!

Muito obrigado aos nossos 
leitores.

Ao lado, alguns dados forne-
cidos pelo Google Analytics:

Onda Vermelha
Preparem seus corações, 

pois, passadas as eleições, vem 
aí uma nova onda vermelha e 
eu não estou falando de uma 
recuperação relâmpago do 
colorado (até por que…)

O Distanciamento (des)
Controlado do Governo do 

Estado deve voltar à ação, 
muito pela pressão das redes 
sociais e pouco pela vontade 
do Estado.

Mas, vai voltar, e teremos 
novamente as atividades eco-
nômicas prejudicas pelo abre e 
fecha.

Espero queimar a língua e 

ver o governador fazer o que 
tem que ser feito, manter as 
atividades e liberar novas. 
O vírus está aí e temos que 
conviver com ele, não é mais 
possível isolamentos e fecha-
mentos.

- Ah! Mas Chico, tu não está 
vendo o número de casos…

Sim, estou, desde março. 
Assim como vi as eleições 
acontecerem e mais um monte 
de coisas. Fecha quando con-
vém, abre quando convém. É 
política, não é ciência.

Essa onda vermelha, ou de 
bandeiras vermelhas, no fim, é 
só mais uma narrativa.



EVENTO • Quinta-feira, 19 de novembro de 2020 • www.portaldafolha.com.br04

Sonho de Natal desafia artistas
locais a trazerem cantos natalinos
em diferentes estilos Acordes do Sonho Live vai unir a

celebração do Natal e a diversidade
da comunidade canelense

A 33ª edição do So-
nho de Natal vai desafiar 
músicos locais durante o 
Acordes Live. A proposta 
é que cantores e bandas 
apresentem clássicos 
natalinos dentro dos seus 
mais variados estilos 
musicais.

A atração terá formato 
on-line, já consagrado 
durante a Temporada de 
Inverno de Canela, e será 
transmitida pelos canais 
digitais do Sonho de 
Natal e da Secretaria de 
Turismo de Canela.

Durante três noites, 
artistas locais estarão 
interpretando músicas 
de Natal, com estilos que 
passam pelo MPB, tradi-
cionalista, rock, sertanejo 
e muito mais.

“Esta é mais uma ino-
vação da 33ª edição do 
Sonho de Natal de Canela, 
que vai estar linda”, expli-
ca o secretário Municipal 
de Turismo e Cultura, 
Angelo Sanches. “Vamos 
proporcionar a valoriza-

ção dos músicos locais e 
desafiá-los a criar arran-
jos, cada um dentro de seu 
estilo, agradando a todos 
os gostos musicais”.

“Esta atração vem de 
encontro à nossa propos-
ta de união e fé, consa-
grando a arte e a cultura 
canelense”, finalizou o 
secretário.

Força da arte
canelense
Serão 14 atrações ao 

longo de três dias, em um 
grande festival transmi-
tido ao vivo do palco do 
Gazebo Cultural. Entre 
intérpretes, músicos, pro-
dução e equipe técnica, 
mais de 40 profissionais 
canelenses estão envol-
vidos nas três noites de 
festival.

O Acordes do Sonho – 
Live acontece a partir das 
20h.

A transmissão acon-
tece na página Canela 
Paixão Natural, no Fa-
cebook, e no canal de 

mesmo nome no 
YouTube.

Sexta
Na sexta, 20 

de novembro, se apresen-
tam Diego Moreira, Chu-
mi, Negão e Banda, Grupo 
Retruco e Astrid Godoi.

Sábado
No sábado, 21, as 

atrações são Trio Mutreta, 
Sombra del Ayer, Rockera-
ge e Two Peas - In Project!

Domingo
No domingo, encer-

rando o festival, se apre-
sentam Garbage Men, 
Sogro Inglês, O Som do 
Vento e Trio Show Brasil.

Cuidados com
a pandemia
Para a realização 

do Festival Acordes do 
Sonho Live, uma série de 
cuidados estão sendo 
tomados pela produção, 
desde o constante uso de 
máscara, disponibilização 

LINK PARA O PRIMEIRO DIA CLICANDO AQUI!

LINK PARA O SEGUNDO DIA CLICANDO AQUI!

LINK PARA O TERCEIRO DIA CLICANDO AQUI!

Astrid Godoi é atração na sexta (20)

Rockerage sobe ao palco, no sábado (21)

de álcool gel, distan-
ciamento social e local 
monitorado, tendo acesso 
ao local da transmissão 

somente quem participa 
do evento, com horários 
marcados para passagem 
de som e apresentações.

Grupo Retruco traz a música gaúcha ao Acordes

Chumi, Negão e Banda, o sertanejo no evento!

Blues, rock, jazz, pop e folk, com a Two Peas

Trio Show Brasil encerra o festival
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https://youtu.be/fkh2FzRQ0Hc
https://youtu.be/YVFSgUIHiqk
https://youtu.be/VfXP1qn9y9k
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Gramado terá
programação
de Natal com
dois espetáculos
em 41 dias
Shows 'Korvatunturi' e 'Natal Branco' 
estão confirmados no Serra Park
a partir do dia 4 de dezembro.

Já estão à venda os 
ingressos para os espe-
táculos 'Korvatunturi' e 
'Natal Branco' que en-
tram em cartaz a partir 
do dia 4 de dezembro no 
Serra Park, em Gramado. 
A programação que vai 
até o dia 19 de janeiro é 
uma realização do projeto 
Espetáculos Gramado, 
uma união entre a Opus 
Entretenimento e o NEP 
- Núcleo de Espetáculos 
Permanentes, com chan-
cela da D'arte Multiarte.

O espaço escolhido 
para a realização dos 
espetáculos foi o comple-
xo de eventos Serra Park 
com acesso direto pela 
ERS 235 (Nova Petrópolis) 
e pela ERS 115 (Taquara). 
Ao todo, serão 82 apre-
sentações em 41 dias.

Segurança sanitária
e protocolos
Para garantir todos 

os protocolos de cuidado 
e segurança durante a 
realização da temporada, 

o projeto buscou em uma 
junta médica do Instituto 
de Infectologia Emílio 
Ribas, de São Paulo, a 
consultoria técnica sa-
nitária para adaptação 
de todos os protocolos 
exigidos pelo estado e 
pelo município. Ainda 
zelando pelo conforto e 
segurança do público, os 
espetáculos acontecem 
com espaço de 2 horas 
entre um e outro e com 
acessos diferentes, sem 
cruzamento de caminhos 
entre entrada e saída.

Os lugares serão agru-
pados como unidades 
familiares de dois, três, 
quatro ou seis lugares 
contando com cadeiras 
individuais e respeitando 
a distância de 2m entre 
um núcleo e outro, em 
corredores com 4m de 
distanciamento. Alimen-
tos, como preveem os 
protocolos, não serão 
vendidos.

Espetáculos
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Korvatunturi
Musical que mistura 

teatro, circo, dança, mú-
sica, acrobacias e efeitos 
visuais para contar a ver-
dadeira origem do Papai 
Noel através da história 
de um povoado mágico 
que resgata ao mundo 
dos humanos os verda-
deiros valores da vida. Em 
cartaz desde 2012, este 

ano o espetáculo ganha 
adaptações.

Natal Branco
Espetáculo musical 

inédito no Rio Grande 
do Sul que apresenta 
um refinado repertório 
com arranjos exclusivos 
dos mais belos clássicos 
do universo natalino 
interpretado ao vivo por 

quatro cantores, acom-
panhados pela banda do 
Natal Branco, Orquestra 
Sinfônica de Gramado e 
um elegante ballet. Fi-
gurinos em tons de gelo, 
cenário digital temático e 
elementos cênicos como 
escadaria, arabescos 
gigantes e praticáveis 
elevados completam o 
requinte do show.
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Azul passa a oferecer
voos diários entre
Canela e Porto Alegre

Segundo a colunista de GZH, Giane Guerra, a Azul está anunciando novos voos 
no país para a temporada de verão. Aqui no Rio Grande do Sul, as novidades são 
as rotas ligando Porto Alegre a Torres, no Litoral Norte, e a Canela, na serra gaúcha. 
Eles começam a operar no dia 14 de dezembro e seguem até 31 de janeiro, aten-
dendo a demanda de turistas pelos destinos em época de férias.

Aeronave com capacidade para nove pessoas

Segundo a Guerra, a viagem da Ca-
pital para Canela tem o preço é de R$ 
196,85, com voo de 40 minutos. Lem-
brando que os preços de passagens 
aéreas costumam variar ao longo do 
tempo, conforme a procura e a ocupa-
ção da aeronave. Portanto, esses valo-
res podem sofrer alterações.

Os voos serão operados pela Azul 
Conecta, subsidiária de atuação regio-
nal da companhia aérea Azul. Serão 
usadas aeronaves modelo Cessna Gran 
Caravan, com capacidade para nove 
clientes.

Voos já podem ser comprados
no site da companhia

Promoção de livros
e DVDs auxilia o 
CRAS em Canela

Uma ação do grupo voluntário Seja Amor e Luz 
está beneficiando os CRAS – Centro de Referência 
de Assistência Social de Canela.

Uma série de livros e DVDs estão sendo co-
mercializados por valores de R$ 2,00 a R$ 5,00, no 
mercado D’Bombacha, no bairro Leodoro de Azeve-
do.

Toda a arrecadação será revertida para os cen-
tros de assistência social.

Além disso, você pode colaborar doando ali-
mentos no mesmo local.

FOTO: FRANCiSCO ROCHA

Marcelo Savi irá destinar emenda para construção de ciclofaixa
Após o pleito eleito-

ral, o atual presidente da 
Câmara de Vereadores de 
Canela, o vereador ree-
leito, Marcelo Savi (MDB), 
irá destinar parte de suas 
emendas deste ano, um 
valor de R$ 151 mil, de 
sua Emenda de Bancada, 
para a construção de uma 
ciclofaixa que irá ligar o 
centro da cidade até o 
bairro Saiqui.

“Este é um pedido 
antigo dos ciclistas ca-
nelenses, e, como atual-
mente, a bicicleta voltou 
a ser muito utilizada, 

nada melhor que garantir 
a segurança de todos que 
usam este meio de trans-
porte, seja para trabalho, 
ou apenas lazer”, disse o 
vereador.

Savi (foto) ressaltou 
que as novas ruas asfalta-
das na cidade facilitaam 
esta obra.

As ciclofaixas e ciclo-
vias hoje, encorajam o 
ciclismo como um meio 
de transporte, o que é 
essencial para desafogar 
o trânsito pesado das 
cidades e para diminuir o 
consumo de combustíveis 

para o transporte urba-
no, melhorando o meio 
ambiente.

A existência delas 
lembra aos motoristas 
que ciclistas também são 
usuários das ruas. Essa é 
parte essencial da im-
portância das ciclovias: 
se uma das soluções 
para o transporte urbano 
é aumentar o uso das 
bicicletas como meio de 
transporte, é importante 
oferecer segurança para 
os ciclistas, e a constru-
ção de ciclovias é uma 
das principais soluções.

“O projeto será discu-
tido com ciclistas de nossa 

comunidade”, finalizou o 
vereador.
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Visite a Big Land e ajude o Hospital de Canela

Você que é morador de Canela ou 
Gramado pode participar de uma ação 
social para ajudar o Hospital de Cari-
dade de Canela e ter desconto para 
visitar a Big Land Parque Temático. 

Moradores com residência fixa em 
Canela ou Gramado, apresentando do-
cumento de identidade, comprovante 
de endereço e trazendo 1 litro de leite 
por pessoa, paga metade do valor do 
ingresso para entrar no parque.

Caso a pessoa traga algum visitan-
te que não seja morador, este visitante 
irá pagar o valor normal dos ingressos.

Todas as doações de leite são re-
passadas para o Hospital de Caridade 
de Canela.

Essa é uma ação que visa fazer com 
que a comunidade ajude o hospital e 
cuide do que é de todos.

A Big Land fica localizada na Esta-
ção Campos de Canella, dentro da Rua 
Coberta, bem no centro da cidade.

O parque funciona diariamente, 
das 13 horas às 19 horas. 

A entrada é até às 18 horas.
Os ingressos são adquiridos direta-

mente na bilheteria.
O Parque oferece, ainda, ingresso 

cortesia para autistas, cadeirantes e 
pessoas com deficiência.

Os valores normais dos ingressos 
são esses:

0 a 2 anos: Não paga
3 a 9 anos: R$ 39,90
Acima de 10 anos: R$ 59,90
Acima de 60 anos: R$ 29,90
Participantes da campanha tem 

50% de desconto sobre esses valores.

Sobre a Big Land
Já imaginou jogar 

videogame em con-
soles gigantes que 
fizeram sucesso nos 
anos 80 e numa ré-
plica imensa de uma 
televisão de 1968? No 
universo fantástico da 
Big Land, tudo isso está 
ao seu alcance. Dentro 
do parque, as réplicas 

gigantes de brinque-
dos e jogos antigos são 
diversão garantida e 
promovem momentos 
de interação e conexão 
com toda a família. Ho-
rário de funcionamento: 
diariamente, das 10h 
às 18h. A Big Land está 
localizada na Estação 
Campos de Canella, no 
centro de Canela.
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A pequena Alice, de 10 meses!
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Quer seu filho na coluna mais fofa da Folha de Canela?
Mande para nós pelo Whatsapp (54) 98429.7910!

Pirulito &
Chiclete 
Bethy Schons

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR TODAS AS COLUNAS PIRULITO & CHICLETE!

Muita alegria do Vicente no Ensaio de Natal!

Muita fofura esse ensaio
de Natal da Kimberly.

Marcella, fofa em seu primeiro Natal!

Foto: Grazi SeStrain FotoGraFia

Toda a doçura da Alice!Vinícius, curtindo o
seu ensaio de Natal!

Foto: CaneLa Foto e arte

Foto: Grazi SeStrain

Foto: jeniFer LauFFer FotoS

Foto: Grazi SeStrain

Foto: CaMiLa DeDÉ FotoGraFia

https://portaldafolha.com.br/category/pirulito-chiclete/
http://www.licenciar.bio.br/%0D
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115 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Medicina veterinária e aromaterapia
é a nova proposta da clínica geral

e dermatologista de cães e gatos, a
médica veterinária Natália Benavides, 

que instiga a questão psicológica
no tratamento dos pets.

Em festa surpresa, Sarah Gallas
comemora ao lado de seus pais
Carlos e Fernanda seus 18 anos

em encontro intimista.

 Luciana e Alessandra Ceratti, as proprietárias da
Gram Fiestas em Gramado, apresentam o espetáculo
de Natal, especial para crianças seguindo protocolos.

A apresentação conta com mini jantar para acompanhar
a Estação de Natal Mickey e Minnie. Para reservas e

informações confira o @gramfiestas.

Os proprietários
da Matería Capitão
Rodrigo, Fernanda 
Valente e Rodrigo
Schlee, celebram
cinco anos do
estabelecimento
em Gramado.

FOtO: ANA PAChECO

O Parque terra
Mágica Florybal
contará com uma
programação especial
de Natal, com todos os
cuidados necessários
para conquistar os
visitantes com muita
magia e encanto.
Na foto, a equipe do
parque tiago Cardoso,
Carolina Bertolucci e
Vinícius Rocha,
ladeiam os
personagens
responsáveis pelas
apresentações.

Fernanda
Chies recebeu

Anelise Zanoni do
@travelterapia, no 
Férreo Restaurante 
e apresentou para 

ela e as convidadas 
da Press trip, o prato 

desta edição do
Sabores de Canela.
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https://portaldafolha.com.br/category/stories/
https://www.instagram.com/renata.willrich/
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CLIQUE AQUI PARA CONFERIR AS COLUNAS FOLHA SOCIAL

Ensaio da Luciana Gil Merck
pelas lentes da Jênifer Lauffer

Felicidades à mamãe Julia
pelo seu aniversário!!!

Ensaio Profissional da Laila Souza, 
especialista em micropigmentação!

Rúbia esbanjando charme e beleza no
ensaio sensual por Marione Fernandes!

A cumplicidade 
de Filipe Gross e 
Karina Santos no 
seu ensaio pré 
casamento!

Foto: CAMILA DEDÉ FotoGRAFIA

Foto: NAy HoFFMANN
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Guilherme e 
Pâmela na doce 
espera da Maitê

Foto: MaRionE FERnandES FotogRaFiaS

Foto: MaRionE FERnandES FotogRaFiaS
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Veja o resultado
final das eleições
em Gramado e os

vereadores eleitos

Confira os nove vereadores eleitos de Gramado:
Rafael Ronsoni (Progressistas) com 1.347 votos.

Volnei da Saúde (Progressistas) com 1.304 votos.
Professor Daniel (PT), com 1.298 votos.

Ike Koetz (Progressistas) com 1.009 votos.
Rosi Ecker Schmitt (Progressistas) com 930 votos.

Cícero Altreiter (MDB) com 711 votos.
Renan Sartori (MDB) com 676 votos.
Rodrigo Paim (MDB) com 642 votos.
Celso Fioreze (PSDB) com 602 votos.

Nestor Tissot (Progressistas) 
é o novo prefeito de Gramado a 
partir de 1º de janeiro de 2021. 
Ele obteve 56,88% dos votos to-
talizando 13.069 votos. Evandro 
Moschem do MDB obteve 8.698 
votos, totalizando 37,86%. O 

candidato do PSDB Beto Toma-
sini obteve 1.100 votos, 4,79%. 
E Elias Vidal Sobrinho conseguiu 
110 votos, 0,48%. Os Progres-
sistas terão quatro vereadores, o 
MDB terá três, o PT terá um e o 
PSDB terá um vereador.
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Confira os números finais das Eleições 
2020 em São Francisco de Paula

Marcos Aguzzoli, do PP, foi eleito para seu segundo mandato em 
São Francisco de Paula, na Serra, neste domingo, ao lado de seu vice, 
Thiago Teixeira. Aguzzolli soma 7.266 votos (62, 91%). O segundo 
colocado foi Décio Colla (PT), com 3.724 votos (32,24%). Em terceiro 
lugar fica Tadeu  Assis Barbosa Velho, com 498 votos (4,31%).

Confira os vereadores eleitos de Gramado:
Xexeu • DEM - 611 Votos - 5,24%

Felipe Lopes • PP -  503 Votos  - 4,31%
Marcelo Sapinho • PTB -  471 Votos - 4,04%

Andrei Lauxen • PDT - 466 Votos - 4%
Lalinho • PP - 399 Votos - 3,42%

Andre Da Funeraria • PP - 376 Votos - 3,22%
Alexandre Coruja • PSB - 358 Votos - 3,07%

Professor Arquimedes • PDT - 328 Votos - 2,81%
Professor Mateus • PT - 328 Votos - 2,81%

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Estude de onde você quiser com os nossos cursos pela inter-
net. No formato síncrono oferecido, professores e estudantes 
interagem ao vivo. Confira!

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
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

https://www.ucs.br/site
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Veja como ficou a composição da
Câmara de Vereadores de Canela e a

votação individual de cada candidato
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A grande abstenção das 
eleições 2020 acabou baixan-
do o quociente eleitoral em 
Canela, cálculo usado para 
determinar como as vagas 
são distribuídas na Câmara de 
Vereadores.

o primeiro passo é dividir 
o número de votos válidos 
(em candidatos e em legen-
das) pelo total de vagas em 
disputa.

Como em Canela são 11 
vagas e o total de votos váli-

dos foi de 21.583, o quociente 
eleitoral ficou em 1.962 votos.

Com este número definido, 
é possível afirmar que todos 
os partidos que elegeram ve-
reador alcançaram o quocien-
te eleitoral, MdB com quatro 

vagas, pdt com duas, pSdB 
com uma e Republicanos com 
uma vaga.

As últimas três vagas 
foram distribuídas através do 
critério de melhor média, na 
ordem, para pSdB, pdt e MdB.

Votos por partido:
MDB (Vagas: 5)
Votos nominais: 8.679
Votos de legenda: 701
Total de votos: 9.380

PDT (Vagas: 3)
Votos nominais: 4.540
Votos de legenda: 239
Total de votos: 4.779

PSDB (Vagas: 2)
Votos nominais: 3.531
Votos de legenda: 63
Total de votos: 3.594

REPUBLICANOS (Vagas: 1)
Votos nominais: 2.086
Votos de legenda: 45
total de votos: 2.131

PP (Vagas: 0)
Votos nominais: 1.272
Votos de legenda: 78
total de votos: 1.350

PT (Vagas: 0)
Votos nominais: 133
Votos de legenda: 25
total de votos: 158

PL (Vagas: 0)
Votos nominais: 141
Votos de legenda: 5
Total de votos: 146

PC do B (Vagas: 0)
Votos nominais: 83
Votos de legenda: 9
Total de votos: 92

Candidatos eleitos: Partido Votos
Marcelo Savi MDB 1.348
Alberi Dias MDB 1.026
Jeffi Do Transporte MDB 801
Vellinho Pinto PDT 754
Alfredo Schaffer PSDB 637
Jone Do Jornal PDT 588
Emilia Guedes Fulcher REPUBLICANOS 576
Carlinha Reis MDB 571
Luciano Melo MDB 567
Jerônimo Terra Rolim PDT 512
Carmen Seibt PSDB 470

Outros candidatos:
A Justiça eleitoral considera como suplentes todos 

os candidatos pertencentes aos partidos que obtive-
ram uma vaga na Câmara Municipal e tiveram ao me-
nos um voto válido. Veja a lista completa da votação 
nominal para vereador na próxima página!
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Candidato Partido Votos
Leandro Gralha Da Saúde MDB 560
Artur Pacheco Pachequinho MDB 557
Mario Weirich MDB 520
Roberto Danany MDB 473
Mana Andresa MDB 441
Joãozinho Silveira MDB 420
Marcelo Tiririca REPUBLICANOS 419
Jonas Bernardo PDT 415
Carmem Jungton MDB 414
Carlão PDT 380
Jorge Carasai PDT 362
João Gil PDT 358
Felipe Caputo PSDB 325
Paulo Tomasini PSDB 305
Dilo MDB 285
Paulo Gordo MDB 275
Professora Leandra PSDB 267
Edison Cardoso PDT 263
Carol Pinto PSDB 228
Daniel Almeida PDT 224
Professora Joanete PDT 203
Pastor Paulo Cesar REPUBLICANOS 194
Marcos Da Kacel PSDB 191
João Brinaldo PSDB 173
Mara Da Saúde PSDB 158
Professora Silvana MDB 158
Gabi Cézar PDT 158
Jonas Ludwig PSDB 145
Vivi Cletes De Moraes MDB 135
Dra Cíntia Lacerda MDB 128
Lisi Zumba REPUBLICANOS 125
Alexandre Kury Port PSDB 118
Seu Jorge PSDB 111
Professor Ricardo PDT 110
Tatu REPUBLICANOS 105

Negão Carlos REPUBLICANOS 104
Gilmar Vendedor REPUBLICANOS 95
Chiquinho Das Calçadas REPUBLICANOS 95
Susy Reis PSDB 93
Irmã Salete REPUBLICANOS 86
Beto Silva REPUBLICANOS 78
Luciano De Souza PSDB 78
Dudu Do Caracol REPUBLICANOS 62
Patricia Souza PDT 61
Marione Fão PDT 55
Marcão REPUBLICANOS 53
Tamara Brito PSDB 48
Dalziza PDT 43
Pastor Gilmar REPUBLICANOS 43
Nilson Rech PSDB 43
Deividi Basei REPUBLICANOS 27
Leandra REPUBLICANOS 10
Cleci REPUBLICANOS 9
Tia Onira PDT 7
Bruna Damasceno REPUBLICANOS 5
Cristiano Port PP 365
Grazi Reginatto PP 230
Leandro De Oliveira PP 183
Lucio Haeser PT 133
Luis Barbeiro PP 113
Marcelinho PP 100
Gilnei Colombo PP 96
Silvia Rodrigues PL 93
Betisa Do Sindicato PC Do B 83
Tiago Brito PP 77
Marcelo Dos Teclados PP 53
Sandro Chagas PL 48
Vanessa Ozorio PP 48
Flaviano Corrêa * PDT 47
Fabi Ramos PP 7
*Anulado sub judice

https://linktr.ee/5tintas
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Constantino e Gilberto são reeleitos em Canela

Numa eleição atípica, 
com apenas dois can-
didatos e durante uma 
pandemia, Constantino 
Orsolin (MDB) e Gilberto 
Cezar (PSDB) construíram 
a maior vitória em dispu-
ta ao cargo de prefeito na 
cidade de Canela.

Foram 23.803 votos 
válidos, com abstenção 
de 9.188 (27,85), 856 vo-
tos brancos (3,6%) e 853 
votos nulos (3,585).

O comparecimento 

dos eleitores foi baixo, 
mas a diferença nas urnas 
não. Foram 17.625 votos 
para Constantino e Gil-
berto (79,77%) contra 
4.469 de Tolão e Josemar 
(20,23%).

Nas redes sociais, o 
prefeito reeleito agra-
deceu os canelenses e 
reforçou que o resultado 
aumenta sua responsa-
bilidade em mais quatro 
anos a frente do Executi-
vo Municipal.

Reconhecimento e
trabalho pela cidade

Eram 18h30min do 
domingo (15), quando 
o candidato pedetista, 
Gilberto Tegner, se diri-
giu aos eleitores, pelas 
redes sociais. Tolão, 
admitindo a vitória da 
chapa contrária, disse 
que seguia de cabeça 
erguida. “Agradecemos 
à comunidade canelense 
que esteve ao nosso lado, 
nos recebendo tão bem nos últimos meses. Fizemos 
uma campanha limpa, à altura do PDT e do que Ca-
nela merece. Também parabenizo o prefeito Constan-
tino Orsolin pela vitória”!

FOTO: REPRODuçãO

RS tem 42% de prefeitos reeleitos, 
maior índice dos últimos pleitos

No último domingo 
(15/11), 490 municípios 
gaúchos conheceram 
os gestores que estarão 
à frente do Executivo 
Municipal pelos próximos 
quatro anos. Diferente 
das eleições de 2016, o 
número de candidatos 
que concorreram para se 
manter em seus cargos 
aumentou: foram 290 
prefeitos na disputa por 
um segundo manda-
to. Como resultado das 
urnas, a taxa de reeleição 
no RS cresceu de 23% 
para 42%, reelegendo 
210 candidatos no pri-
meiro turno.

Em outros dois mu-
nicípios, Putinga e Santa 
Bárbara do Sul, os pre-
feitos que buscavam a 

reeleição foram os mais 
votados. No entanto, a 
situação ainda não está 
definida. Em ambos 
os casos, os gestores 
aguardam uma decisão 
da Justiça Eleitoral para 
confirmarem a sua elegi-
bilidade.

Já em Canoas e Pelo-
tas a decisão foi para o 
segundo turno. Os prefei-
tos irão disputar por uma 
segunda oportunidade 
para o cargo máximo mu-
nicipal no próximo dia 29, 
último domingo do mês.

Caso sejam confirma-
das as reeleições, o RS 
pode ter, ao todo, 215 
gestores reeleitos no 
mandato de 2021 a 2024. 
Este é o maior índice de 
candidatos reeleitos dos 

últimos pleitos: em 2016 
foram 115 e em 2012, 
152.

Na análise do presi-
dente da Famurs e pre-
feito de Taquari, Maneco 
Hassen, diferente do que 
se imaginava, a pandemia 
causada pelo novo coro-
navírus não influenciou 
diretamente o resultado 
das urnas. “O eleitor, nas 
eleições municipais, se 
preocupa mesmo com os 
candidatos e propostas 
que falam das questões do 
município, dos problemas 
das cidades. E o que vimos 
é que, mesmo diante das 
dificuldades enfrentadas 
pelos atuais gestores, a 
pandemia não interferiu 
no índice de reeleitos aqui 
no Estado”.

Resultado das eleições
• 210 reeleitos – 42%
• 280 eleitos – 56%
• 4 candidatos disputam 
o 2º turno – 0,80%
• 3 candidatos
aguardando
julgamento – 0,60%

Reeleição
• 290 concorrem
à reeleição
• 210 se reelegeram
• 72% dos candidatos 
obtiveram sucesso na 
reeleição

FOTO: REPRODuçãO

EXTRATO DO EDITAL Nº 39/2020, DA
SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO

DE ESTAGIÁRIOS Nº 02/2020

O Edital nº 39/2020, de 20/11/2020, divulga as inscrições homo-
logadas da Seleção Pública para contratação de estagiários nº 
02/2020 e convoca os candidatos de todos os níveis para a realiza-
ção das provas objetivas, que ocorrerão de forma ONLINE na data 
de 21/11/2020, das 14:00 às 15:00, devendo ser acessadas por um 
computador (PC Desktop ou notebook).

Em 19/11/2020.
Gilberto da Conceição Cezar
Prefeito Municipal  - em exercício

• COMUNICAÇÃO DE EXTRAVIO DE
TALÃO DE NOTAS FISCAIS •

 
CHECCHIA SERVIÇOS LTDA. EPP, CNPJ 04.117.365.0001-
51, comunica a perda de talões de notas fiscais de prestação 
de serviço de número 001 à 025 segundo Ocorrência Policial n° 
2317/2020 da Delegacia de Polícia de Itupeva/SP. Empresa loca-
lizada na Rua das Orquideas, 300 Cond. Quinta da Serra, Centro, 
CANELA - RS, 95680-000.

 
Canela, 19 de Novembro de 2020.
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Papai Noel está em casa no 33° Sonho de Natal Canela

O Papai Noel está em Canela. 
Ele instalou a sua casa no Mul-
tipalco da Praça João Corrêa, no 
Centro, nesta quinta-feira, dia 
19. Na chegada ao 33° Sonho de 
Natal Canela, o secretário de Tu-
rismo e Cultura, Ângelo Sanches, 
presenteou o Papai Noel com um 
livro com fotos de Canela. “Com 
o livro, estamos desejando ao 
Papai Noel que ele faça da cidade 
de Canela uma boa morada, um 
lugar para ser feliz e que aqui ele 
permaneça o ano todo”, comen-
tou Sanches. 

“A presença física do Papai 
Noel possibilita uma relação mais 
humanizada com a sua magia. 
Que o turista e o canelense pos-
sam passar pela praça e ver que, 
além das redes sociais, o Papai 
Noel está aqui”, acrescenta o 
secretário.

Para manter a segurança 
sanitária do público, uma série 
de protocolos foi adotada. Além 
do uso obrigatório de máscara e 
de monitores passando orienta-
ções para evitar aglomerações, 
um trenzinho foi instalado para 
as crianças andarem de forma 
gratuita com seus pais.

O trem vai passar em frente 
ao Papai Noel e vai parar para fo-
tos com o Bom Velhinho, que vai 
estar protegido por um acrílico. 
Filas irão respeitar o distancia-
mento e, a cada saída do trem, o 
equipamento será higienizado. 
O horário de funcionamento da 
casa, que será das 14h às 19h, 
também foi reduzido.

O Papai Noel está ansioso 
pelo encontro com as crianças 
e por aqueles que queiram lhe 
visitar em Canela. “Eu vim em 
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busca da felicidade e a felicidade 
eu estou encontrando no Sonho 
de Natal de Canela. A felicida-
de vai se concretizar quando eu 

encontrar as crianças. Por isso, 
eu convido venham me assistir. 
O Papai Noel está aguardando 
vocês”, frisa.

https://pt-br.facebook.com/18anosciadoalarme/
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Nova Toca da Bruxa em
Canela inaugura terça

A Toca da Bruxa está 
em novo endereço. Após 
16 anos funcionando 
em frente a Catedral de 
Pedra no Centro de Cane-
la, a tradicional pizzaria 
transferiu sua matriz para 
a Rua Teixeira Soares, 
em excelente localiza-
ção, uma quadra atrás da 
Catedral.

Com a mesma quali-
dade e atendimento que 
a consolidou como uma 
das principais pizzarias 
do Estado, a nova Toca da 
Bruxa vai abrir as portas 
ao público na próxima 
terça-feira, (24), às 19 
horas, com muitas novi-

dades.
Com a experiência 

de quem foi pioneira no 
ramo de pizzaria temáti-
ca, a Toca da Bruxa além 
de oferecer delicioso 
rodízio com mais de 60 
sabores, também vai 
proporcionar um ambien-
te com uma atmosfera 
lúdica com show de som, 
luzes, apresentações e 
pocket show nas mesas. 

"A Toca sempre teve 
como foco proporcionar 
uma experiência diferen-
ciada ao cliente aliado a 
uma pizza saborosa", afir-
mam Athos e Igor Cunha, 
sócios proprietários que 

comandam a rede de 
pizzaria conhecida pela 
decoração alusiva ao uni-
verso das bruxas.

Em seu novo ende-
reço, a Toca da Bruxa 
tem uma fachada com 
um layout diferenciado, 
que chama a atenção do 
público por ser uma "casa 
de cabeça para baixo". A 
unidade está gerando 20 
vagas de empregos dire-
tos. Um dos diferenciais 
do grupo é o seu centro 
de distribuição e produ-
ção de insumos, man-
tendo a padronização de 
molhos e temperos que 
chegam aos clientes.

FoTo: DIvUlgAção

Governo lança
campanha para

reforçar cuidados
contra o coronavírus

o governo do Estado 
lançou, por meio da Se-
cretaria de Comunicação, 
a campanha publicitária 
“#TeCuidaRS”. A intenção 
é reforçar o pedido de 
cumprimento dos proto-
colos e das regras sanitá-
rias de prevenção contra 
o coronavírus, estabeleci-
dos pelo modelo de Dis-
tanciamento Controlado. 
o material passou a ser 
veiculado nesta quinta-
feira (19/11) em Tv, rádio 
e internet.

“Estamos vivendo um 
momento de retomada 
das atividades econômi-
cas, sempre com muito 
cuidado e com o dedo no 
pulso, acompanhando a 

evolução da doença em 
todas as regiões do Estado. 
Fica o alerta, no entanto, 
porque isso não significa 
que a pandemia foi embora. 
Para mantermos o mínimo 
de normalidade, é muito 
importante que cada um de 
nós faça sua parte, evitando 
aglomerações e manten-
do os cuidados sanitários: 
distanciamento físico, uso 
de máscara e higiene das 
mãos”, ressaltou o gover-
nador Eduardo leite.

Com a proximidade 
da temporada de vera-
neio, a campanha será 
reforçada em outdoors 
localizados nas estradas 
que levam aos litorais 
Norte e Sul.

FoTo: REPRoDUção

https://pt-br.facebook.com/stopassolaodontologia/
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SÚMULA DE EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

 O Executivo Municipal, atendendo ao disposto no art. 5º do Decreto-Lei 195/67, torna 
público que efetuará a cobrança da Contribuição de Melhoria referente às obras de 
pavimentação na via descrita abaixo:

Os Editais completos estão disponíveis no mural de Publicações Oficiais da Prefeitura 
Municipal de Canela e no site do Município www.canela.rs.gov.br.

Canela, 20 de Novembro de 2020.
Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito Municipal em exercício

EDITAL LOGRADOURO TRECHO LEI MUN.
01/2020 RUA JOÃO MARIA 

DOS SANTOS
Trecho entre as Ruas São Francis-
co e Felisberto de Moraes.

4.066/2018.

02/2020 RUA JOSÉ JOAQUIM 
RAYMUNDO

Trecho entre as Ruas São Francis-
co e Padre Cacique.

4.073/2018.

03/2020 RUA LUIZ BRASIL Trecho entre as Avenidas Marechal 
Castelo Branco e Costa Rica

4.074/2018.

04/2020 RUA SYLVIO HOF-
FMANN

Trecho entre a Rua Fernando Spall 
e a Av.Marechal Castelo Branco

4.075/2018.

05/2020 TRAVESSA ARMINDO 
ALBERTO FINGER

Trecho entre as Ruas João Maria 
dos Santos e Luiz Brasil

4.076/2018.

RETIFICAÇÕES DE COMPLEMENTAÇÕES
DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Ficam RETIFICADOS os seguintes atos que concedem Complementação de Proven-
tos de Aposentadoria:

Em 19 de novembro de 2020.
Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito Municipal – em exercício

Nome do Servidor Inativado Ato Concessor Ato Retificatório
Carmen Luisa Pistorello Kohlrausch Portaria nº 2065/2019 Portaria nº 1383/2020
José Carlos Wagner Bertolucci Portaria nº 2196/2019 Portaria nº 1384/2020
Nára Beatriz de Oliveira Portaria nº 2240/2019 Portaria nº 1385/2020
Neredi Padilha Soares Portaria nº 1685/2018 Portaria nº 1386/2020
Soraya Abdalla Mhamed
Maihub Manara

Portaria nº 2011/2019 Portaria nº 1387/2020

Hotéis poderão ter 75% de
ocupação na bandeira laranja

Em bandeira amarela, percentual é de 90%: ação
do Sindtur beneficia hotelaria de todo o RS

A diretoria do Sindtur Serra 
Gaúcha esteve reunida com o 
Governador do Estado, Eduardo 
Leite, juntamente com o vice
-prefeito de Canela, Gilberto 
Cezar, e o Secretário da Ino-
vação de Gramado, Anderson 
Boeira, quando oficializaram a 
solicitação para a ampliação do 
percentual da capacidade para 
a rede hoteleira. “Nossa reunião 
com o Governador surtiu efeito e 
foi muito benéfica para a hote-
laria, ela somente foi aceita pois 

foi baseada em dados e estudos 
importantes”, destacou Lisa 
Gottschalk, Gerente Executiva 
da entidade.

Conforme novo Decreto 
publicado ontem (16) o Estado 
autorizou o percentual de ocu-
pação de 90% dos hotéis em ci-
dades com bandeira amarela. E 
de 75% para hotéis em cidades 
com bandeira laranja. “Este é o 
resultado do trabalho que reali-
zamos junto ao Governo do Es-
tado”, destacou o presidente do 
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Sindtur, Mauro Salles. o docu-
mento enviado ao Governador 
Eduardo Leite tinha a assinatura 
e apoio de várias entidades de 
todo o Estado. “É um grande 
avanço em todo o setor, com esta 
decisão conseguimos que fosse 
beneficiado o Estado inteiro, o 
que foi ótimo para todos, além 
de conseguirmos padronizar a 
utilização das áreas comuns da 
hotelaria, como piscinas e acade-
mias”, destacou Lisa Gottschalk.

o encontro do Sindtur com o 
Governador do Estado, Eduardo 
Leite, e seus principais assesso-
res no Plano de Distanciamento 

Controlado, aconteceu no Palá-
cio das Hortênsias, em Canela, 
e o documento apresentado era 
endossado ainda pelos Sindica-
tos de Hotéis, Bares e restau-
rantes de Porto Alegre, Erechim, 
Pelotas, Santo Ângelo, osório, 
uruguaiana, Passo Fundo, Gari-
baldi e ainda da região da uva 
e vinho, além do Comitê de re-
tomada do turismo no Estado, 
Sindicato dos trabalhadores do 
Comércio Hoteleiro de Gramado 
e de Canela. Com esta iniciativa 
toda hotelaria do Estado está 
sendo beneficiada com este 
resultado favorável.

Gilberto Cezar assume
como prefeito em exercício

até o final do mês
Gilberto Cezar assumiu como 

prefeito em exercício na manhã 
de ontem (17) e permanece no 
cargo até o final deste mês.

“Vamos dar continuidade ao 
trabalho que o prefeito Cons-
tantino tem feito no município 
durante suas férias, com muita 
dedicação e responsabilida-
de, dando sempre atenção aos 
cuidados a saúde, para que a 
economia continue funcionando. 
Agradeço mais uma vez a con-
fiança depositada em nós e con-
to com a colaboração dos nossos 
servidores e secretários para dar 
andamento nos projetos”, disse 
Gilberto Cezar.
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Não tenha medo de seguir 
em frente com mais ousadia 
e coragem daqui para fren-
te. As coisas melhoram e 
muitas delas voltam a fluir 
neste momento. O clima 
nas relações é mais tenso 
e intenso e pede cuidado 
se você quer evitar brigas e 
rupturas. É um bom período 
para planejar o futuro.

As coisas podem parecer 
um pouco mais difíceis esta 
semana. Você pode viver 
imprevistos e atrasos e 
muita coisa chega no limite. 
Lembre de encontrar tempo 
para se cuidar, descansar e 
não tenha medo ou vergo-
nha de diminuir o ritmo e 
pedir ajuda se precisar.

A semana pode ter impre-
vistos, geminiano, mas você 
tende a tirar tudo de letra 
se tiver organização e bom 
senso. Comece a semana 
resolvendo o que é mais 
importante para que não 
falte nada que seja essen-
cial. Tente priorizar, ter foco 
e se programar para realizar 
seus melhores sonhos.

Aproveite que são dias de 
emoções mais estáveis e 
tranquilas e que você pode 
resolver bastante coisa com 
foco e dedicação. O céu 
é favorável aos assuntos 
afetivos e pessoais e, no 
trabalho, você pode sentir 
que muita coisa volta a fluir.

O céu do momento favorece 
resolver assuntos pessoais, 
leonino. Você pode ter boas 
surpresas no ambiente 
familiar, nas coisas da casa 
e nas questões emocionais. 
Pode, ainda, se sentir mais 
estável, cheio de força e 
capacidade de realizar suas 
metas e objetivos. 

Não se deixe levar pelas 
cobranças internas ou dos 
outros. Faça tudo com calma 
porque o astral tem tudo 
para ser produtivo e trazer 
bons resultados. O proble-
ma é se distrair com os con-
tratempos ou ouvir demais 
os outros. Um ótimo céu 
para divulgação, negócios e 
reuniões. É importante pla-
nejar tudo, mas com leveza.

Podem ser dias mais 
difíceis, libriano. As coisas 
podem parecer mais arras-
tadas e muita coisa pode 
chegar no limite. Mas você 
saberá muito bem com 
quem pode ou não contar. E, 
sabendo quem está do seu 
lado, pode pedir ajuda e di-
vidir as responsabilidades.

O céu do momento é favo-
rável para mudar, transfor-
mar, agir. Onde você colocar 
energia, a coisa tende a 
fluir. Cuide de si mesmo, 
e não deixe de observar o 
que está sentindo. Não te-
nha medo de compartilhar 
suas emoções e ideias. 

Um ótimo momento para 
resolver algumas penden-
cias, sagitariano, e resol-
ver de uma vez por todas 
as coisas que o ano vem 
pedindo pra você. É um 
período de oportunidade 
de autoconhecimento e 
de dedicação às questões 
internas também.

É hora de definir melhor 
quais projetos devem ou 
não continuar, capricor-
niano. Você precisa fazer 
escolhas de acordo com 
seu coração e as vontades 
ligadas aos seus propósi-
tos e desejos. É um bom 
momento para reuniões 
profissionais e conversas 
com os amigos.

Você pode retomar uma 
conversa importante, 
aquariano, e agora as 
coisas podem se resolver. É 
uma semana linda para os 
assuntos de trabalho. Tem 
mais visibilidade, sucesso, 
oportunidades, mudanças e 
inícios. Você pode ter boas 
respostas e surpresas.

É um ótimo momento para 
pensar no futuro, tomando 
decisões e atitudes práticas 
para fazer o que vá trazer 
maior retorno e oportunida-
de. O momento é favorável 
para dar passos, escolhendo 
não apenas os melhores 
projetos, mas as compa-
nhias mais certeiras.

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)

CLIQUE AQUI • VEJA O SITE DO ANUNCIANTE!

• Apartamento JK Mobiliado, nº307 B, 
conta com cama, sofá, armários, fogão, 
geladeira, aquecedor de passagem e 
muito mais, box descoberto para carro. 
Localizado na Rua Felisberto Soares, 54 
Condomínio Paludo - Baviera, Centro. 
Aluguel R$1.200,00 mais taxas.

• Casa Residencial, com 02 dormitórios, 
sala de estar/jantar e cozinha conjuga-
das, banheiro social, área de serviço, 
cobertura para carro, pátio amplo e fe-
chado. Localizada na Rua Gustavo Müller, 
nº560, Sesi. Aluguel R$1.200,00 + taxas. 

• Apartamento nº203C, com 02 dormitórios, sala, cozinha e 
lavanderia conjugadas, banheiro social, box para carro nº 126. 
Localizado na Rua Dr. Ruy Vianna Rocha, 1300, Residencial Ilse 
Schafer, São luiz. Aluguel R$750,00 mais taxas.

• Apartamento nº 201, com 01 dormitório, sala e cozinha 
conjugadas, banheiro, box coberto para carro nº01. Localizado 
na Rua Londres, 138, Eugênio Ferreira. Aluguel R$950,00 mais 
taxas.

• Apartamento, nº101, Semi – Mobiliado, 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia, box descoberto para carro. Loca-
lizado na Rua Rodolfo Schilieper, 279, Edifício Caúna, Centro. 
Aluguel R$1.450,00 mais taxas.

Edital de Casamento
nº 6404

Fatima Bernadete Oliveira, Re-
gistradora Substituta do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar:
FRANCISCO OMAR PRIETO 
PÉREZ, natural do Chile, nascido 
em Santiago, advogado, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua 
Castro Alves, nº 156, Bairro Leo-
doro de Azevedo, nesta Cidade e 
CAROLINA BERTÓGLIO, natural 
deste Estado, nascida na Cidade 
de Bagé, designer, solteira, domi-
ciliada e residente na Rua Castro 
Alves, n° 156, Bairro Leodoro de 
Azevedo, nesta cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-
se na forma da lei.

Canela, 13 de
Novembro de 2020.

Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

Edital de Casamento
nº 6405

Fatima Bernadete Oliveira, Re-
gistradora Substituta do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar:
MOISÉS LUAN FOSS
BERNARDES, natural deste Esta-
do, nascido na Cidade de Grama-
do, balconista, solteiro, domicilia-
do e residente na Rua Godofredo 
Raymundo, nº 330, Bairro Eugê-
nio Ferreira, nesta Cidade e
GABRIELLY MEYER, natural des-
te Estado, nascida na Cidade de 
Gramado, do lar, solteira, domi-
ciliada e residente na Rua Godo-
fredo Raymundo, n° 330, Bairro 
Eugênio Ferreira, nesta cidade. 
Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 17 de Novembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento
nº 6406

Fatima Bernadete Oliveira, Re-
gistradora Substituta do Registro 
Civil desta cidade de Canela, RS, 
faz saber que pretendem casar:
ANTONIO DOS SANTOS, natural 
do Paraná, nascido na Cidade de 
Dois Vizinhos, pedreiro, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua 
Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
nº 655, Apto. 3, nesta Cidade e 
LOIRENE MARIA ZAPPE DE 
ALMEIDA, natural deste Estado, 
nascida na Cidade de Nova Pe-
trópolis, auxiliar de cozinha, viúva, 
domiciliada e residente na Rua 
Juscelino Kubitschek de Olivei-
ra, n° 655, Apto. 3, nesta cidade. 
Quem conhecer impedimento, 
oponha-se na forma da lei.

Canela, 18 de Novembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento
nº 6407

Fatima Bernadete Oliveira,
Registradora Substituta do
Registro Civil desta cidade
de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar:
FÁBIO HANEL DOS SANTOS, 
natural deste Estado, nascido 
nesta Cidade, autônomo, divor-
ciado, domiciliado e residente na 
Rua José Pedro Piva, nº 6140, 
Caracol, neste município e
BÁRBARA VACCARI, natural
deste Estado, nascida nesta
Cidade, doméstica, divorciada, 
domiciliada e residente na Rua 
José Pedro Piva, n° 6140,
Caracol, neste município. Quem 
conhecer impedimento, oponha-
se na forma da lei.

Canela, 19 de
Novembro de 2020.

Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

https://serraelar.com.br/imoveis
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Juliana Alano 
Educadora Financeira
CLIQUE AQUI E SIGA A JULIANA NO INSTAGRAM!

OS GRANDES “DESPERDIÇADORES” DE SEU DINHEIRO

CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE DA JULIANA!

Caro leitor, quando não sabemos o que estamos fazendo 
com nosso dinheiro é muito fácil ele sumir, assim como num 
passe de mágica. Mas você sabe com o que normalmente des-
perdiçamos nosso suado dinheirinho?

As coisas que normalmente eu encontro no padrão de 
consumo dos meus clientes é sem dúvida a compra de apare-
lhos celulares, carros, eletrônicos, roupas, artigos relacionados 
a moda e pequenos gastos. O desperdício está relacionado ao 
tentar sempre possuir o último modelo, o tecnologicamente 
mais avançado e com o design mais moderno. 

A palavra lançamento remete à algo muito legal, novo, ino-
vação, o sentimento de poder comprar primeiro, e obviamente 
as mídias sociais aproveitam muito bem essa brecha no incons-
ciente para gerar a necessidade de ter esse objeto, logo, se 
torna algo tão desejado que simplesmente compramos. Contu-
do, sempre que falamos de lançamento também sabemos que 
vamos pagar algo a mais por isso.

E quando pensamos nos pequenos gastos que passam des-
percebidos por causa do baixo valor, a bomba é quando jun-
tando tudo, só então percebemos que o buraco no orçamento 
pode ser enorme.

Lembre-se que não estou dizendo que você não tem o 
direito de querer algo novo, meu papel aqui é alertar para que 
não coloque seu dinheiro fora comprando algo que não faça 
diferença na sua vida. Existem muitos casos de desperdício de 
dinheiro, mas você não precisa ficar neurótico e se preocupar 
com todos eles. Concentre-se naqueles mais importantes o que 
pode ser um grande vilão nas suas finanças.

Vou te deixar um tema de casa, vá até o seu guarda-roupa 
e veja quanto você pagou pelas roupas e demais objetos que 
estão dentro dele? Você realmente precisa de tudo que com-
prou? Já dizia Warren Buffett “SE você comprar COISAS que 
NÃO PRECISA, em breve terá que VENDER coisas que PRECISA. 
Pense nisso!

encurtador.com.br/jzJY6
https://julianaalano.com/
https://www.instagram.com/juli.alano/
https://pag.ae/7WfjXdKjn
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Prazo de cadastro para
Lei Aldir Blanc encerra 
sexta, em Canela

Artistas e profissionais da cultura de 
Canela devem ficar atentos aos prazos 
do cadastro para recebimento do auxí-
lio emergencial via Lei Aldir Blanc.

Os editais podem ser baixados no 
www.canela.com.br/leialdirblanc. Neles, 
constam instruções para o credencia-
mento, que encerra nesta sexta (20).

A Lei Aldir Blanc, como ficou conhe-
cida, tem objetivo de ajudar profissionais 
e organizações culturais que perderam 
renda em razão da crise do coronavírus.

Nesta quarta (18), o presidente do 
Conselho Municipal de Políticas Cultu-
rais de Canela, Fernando Martinotto dos 
Santos, e a assessora jurídica da Secre-
taria Municipal de Turismo e Cultura de 
Canela, Gabriele Grespan, estiveram na 
redação da Folha falando sobre o auxí-
lio e tirando dúvidas dos internautas.

A live completa você assiste clican-
do abaixo e maiores dúvidas podem 
ser esclarecidas pelo e-mail cultura@
canela.rs.gov.br.

CLIQUE AQUI PARA VER A LIVE COMPLETA!
FOTO: RePROduçãO

Rotary Clube de Canela 
entrega poltronas para 

amamentação à
Secretaria de Educação
O Rotary Club de 

Canela entregou cinco 
poltronas próprias para 
amamentação à Secreta-
ria Municipal de educa-
ção esporte e Lazer, que 
deverão ser encaminha-
das para cinco escolas in-
fantis do município. esta 
ação faz parte do Projeto 
“Vínculo mãe-bebê”, que 
prevê maior conforto e 

interação entre mãe e 
filho quando realizado 
em ambiente escolar pro-
porcionando assim uma 
melhora no desenvolvi-
mento infantil.

Com a parceria entre 
o distrito 4670 de RI e 
o Clube de Canela, foi 
investido R$ 6350,00 na 
compra do referido equi-
pamento.
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https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDPGqjSsVhbw
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Promocionalmente oferta Black Friday válida exclusivamente para cliente pessoa física que contratar a 
oferta Combo nos planos indicados de 12/11/2020 a 30/11/2020. A entrega dos benefícios promocionais 

claro.com.br/black-friday 0800-720-1234Lojas Claro

poderá ser feita até 90 dias após a aprovação da Claro. Oferta de 12x sem juros de R$139,91 ou valor 
à vista de R$1679,00 para moto g 5g no Combo 30GB + 30GB Extra Play + 100GB bônus Black Friday 
válido por 12 meses considera, exclusivamente na habilitação do plano indicado. Consulte condições e 
restrições sobre essa promoção, plano Combo e mais informações em www.clarobf.com.br através do 
regulamento completo ou ligue 1052. Imagens meramente ilustrativas. 

21X

Postos de saúde abertos no sábado
para o dia D de vacinar as crianças

O sábado (21/11) 
será o último dia da 
Campanha de Vacinação 
contra a Poliomielite e 
também o Dia D de Vaci-
nação – período em que 
os postos de saúde de 
todo o Estado permane-
cem abertos exclusiva-
mente para a aplicação 
de vacinas.

No início da tar-
de desta quinta-feira 
(19/11), o Rio Grande do 
Sul registrava 73% de co-
bertura vacinal da pólio, 
com 390 mil crianças até 
cinco anos que recebe-
ram uma dose do imu-
nizante. A expectativa é 
alcançar a meta de 95%, 
faltando cerca de 140 mil 
crianças para receber a 
vacina.

“Vamos precisar fazer 
um importante trabalho 
nestes últimos dias para 
resgatar os que perma-

necem faltosos”, diz Tani 
Ranieri, chefe da Divisão 
de Vigilância Epidemio-
lógica do Centro Estadual 
de Vigilância em Saúde 
(Cevs). “Precisamos esti-
mular as famílias a leva-
rem os filhos para receber 
a gotinha e atualizar a 
caderneta de vacinação”, 
acrescenta.

A Campanha de Vaci-
nação estava programada 
para se encerrar em 30 
de outubro, mas o gover-
no do Estado decidiu pela 
prorrogação com intuito 
de atingir a meta e au-
mentar a imunização de 
crianças.

O esquema vacinal de 
poliomielite é composto, 
atualmente, por duas va-
cinas: a injetável aplicada 
em três doses aos dois, 
quatro e seis meses de 
vida da criança, e a vacina 
oral, aplicada aos 15 me-

ses e aos quatro anos.
Nesta campanha, 

todas as crianças dessa 
faixa etária terão a ava-
liação de sua situação 
vacinal para poliomielite. 
As maiores de um ano 
que estiverem com seus 
esquemas vacinais em 
dia receberão uma dose 
da vacina oral, a chamada 
dose D (indiscriminada). 
Para as crianças que es-
tiverem com seus es-
quemas de vacinação de 
poliomielite em atraso, 
haverá a atualização.

Em paralelo, ocorre a 
Campanha de Multivaci-
nação, que tem a finalida-
de de atualizar a situação 
vacinal da população 
até 15 anos de idade, de 
acordo com as indicações 
do Calendário Nacional 
de Vacinação. O objeti-
vo é, além de aumentar 
as coberturas vacinais, 

diminuir ou controlar a 
incidência de doenças 
imunopreveníveis como 
tétano, sarampo e febre 
amarela. Por ser uma 
estratégia de atualização 

de aplicações atrasadas, 
não há metas. A avaliação 
será realizada a partir das 
doses registradas nos 
sistemas de informação 
no período.
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https://www.claro.com.br/
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Canela – Criminoso
responsável por furto 
de moto é preso e
veículo é recuperado

A Polícia Civil de Ca-
nela realizou pronta ação 
policial, agindo rapida-
mente logo após tomar 
conhecimento de que 
havia sido realizado um 
furto de uma motocicleta, 
identificando o autor do 
crime, prendendo-o em 
flagrante e recuperando o 
veículo. O furto foi reali-
zado na noite do dia (11), 
na Rua São Francisco, no 
Bairro Vila Luiza.

A motocicleta estava 
estacionada em frente 
a um mercado, tendo o 

criminoso realizado o fur-
to. Horas depois, ele foi 
detido por policiais civis 
da Seção de Investigação, 
com apoio de Reforço Po-
licial da Operação Serra, 
na localidade do Salto, 
interior de São Francisco 
de Paula.

A motocicleta foi 
recuperada e o criminoso 
preso em flagrante, sendo 
encaminhado ao Presídio 
Estadual de Canela. Ele 
possui diversos ante-
cedentes, inclusive por 
furto.
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Contran revoga resolução 
que interrompia prazos
de serviços de trânsito

O Conselho Nacio-
nal de trânsito (Contran) 
aprovou proposta que 
revoga a Resolução nº 
782, de 18 de junho de 
2020, que interrompia os 
prazos de processos e de 
procedimentos afetos aos 
órgãos e entidades do 
Sistema Nacional de trân-
sito (SNt). dessa forma, 
serviços como renovação 
de Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), trans-
ferência de veículos e 
envio de notificações de 
autuação passam a vigo-
rar com novos prazos a 
partir de 1º de dezembro.

A revogação resta-
belece a contagem dos 
prazos de maneira acessí-
vel, tendo em vista a nor-
malização das atividades 
dos órgãos de trânsito e 
o retorno das atividades 
presenciais ao público e, 
portanto, o cumprimento 
dos prazos previstos na 
legislação. Os processos 
relacionados às infrações 
de trânsito, a Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH), o licenciamento de 
veículos, e nos processos 
envolvendo as Institui-
ções Técnicas Licenciadas 
(ItL), terão diferentes 
maneiras de retomada, 
conforme a necessidade.

CNH – O restabele-
cimento dos prazos para 

renovação da CNH, que 
engloba todos os condu-
tores que tiveram habili-
tação vencida no período 
de 2020, ocorrerá a partir 
de 1º de janeiro de 2021, 
seguindo os meses de va-
lidade. Ou seja, os docu-
mentos com data de vali-
dade de janeiro de 2020 
poderão renovar até 31 
de janeiro de 2021; para 
as vencidas em fevereiro 
de 2020, a renovação 
poderá ocorrer até 28 de 
fevereiro de 2021; e as-
sim sucessivamente, até 
31 de dezembro de 2021 
para as habilitações com 
validade em dezembro de 
2020.

TRANSFERÊNCIA
DE VEÍCULO
Os órgãos de trânsito 

poderão estabelecer um 
cronograma específico 
para o proprietário efe-
tivar a transferência do 
veículo adquirido entre 
19 de fevereiro e 30 de 
novembro de 2020. Caso 
o órgão não estabeleça 
um cronograma, fica esta-
belecida a data de 31 de 

dezembro de 2020 para 
a realização do procedi-
mento.

REGISTRO E
LICENCIAMENTO 
DE VEÍCULO NOVO
O proprietário de veí-

culo adquirido entre 19 
de fevereiro de 2020 a 
30 de novembro de 2020 
terá até 31 de janeiro de 
2021 para realizar o esse 
processo.

LICENCIAMENTO 
ANUAL
Os órgãos e entida-

des de trânsito poderão 
estabelecer prazos para 
a renovação do licencia-
mento anual dos veícu-
los registrados sob sua 
circunscrição, referente 
ao exercício de 2020, de 
acordo com o algarismo 
final da placa. Caso o 
órgão decida estabelecer 
um novo calendário, de-
verá informá-lo ao dena-
tran até 31 de dezembro 
de 2020. desta forma, o 
denatran divulgará, em 
âmbito nacional, os novos 
calendários.
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Canela – Polícia Civil
apreendeu grande

quantidade de crack na
última quarta-feira

A Polícia Civil de Ca-
nela realizou ação policial 
na noite da última quarta-
feira (11) com o objetivo 
de combater o tráfico 
de drogas na cidade. Na 
ocasião, policiais civis da 
Seção de Investigação, 
com apoio do efetivo do 
Reforço Policial da Ope-
ração Serra, apreenderam 
uma pedra grande de 
crack pesando cerca de 
100g.

A droga, se fraciona-
da, seria suficiente para a 
venda de até 800 pedras 
de crack para usuários, 
sendo avaliada em até R$ 
8.000,00 (oito mil reais). 
A ação foi realizada no 

bairro Canelinha, na lo-
calidade conhecida como 
“Iraque”. O dono da droga 
foi identificado pela 
Polícia Civil de Canela e 
responde pelo delito de 
tráfico de drogas.
FOtO: RePROduçãO/POlíCIA CIvIl

Canela – Criminosos que atearam fogo em
residência são detidos pela Polícia Civil

A Policia Civil de Ca-
nela efetuou a prisão em 
flagrante de dois crimi-
nosos, logo após terem 
colocado fogo em resi-
dência na madrugada de 
segunda-feira (16), locali-
zada na Rua Batista luzar-
do, centro da cidade.

A casa foi completa-
mente incendiada pelos 
criminosos, inclusive 
havendo moradores e 
crianças no interior da 
residência e nas residên-

cias vizinhas no momen-
to das chamas. O Corpo 
de Bombeiros Militar de 
Canela foi acionado para 
apagar o incêndio.

Com o crime, uma 
mulher chegou a ficar 
lesionada tentando sair 
às pressas da própria 
casa em chamas. O crime 
ocorreu em razão da de-
savença por drogas. dois 
criminosos foram identi-
ficados pela Polícia Civil 
poucas horas depois do 

crime, sendo presos em 
flagrante e encaminhados 
para o Presídio estadual 
de Canela. Outros indi-
víduos também foram 
identificados e todos res-
pondem por tentativa de 
homicídio com emprego 
de fogo.

No mesmo local, dias 
antes, outra casa havia 
sido alvo do mesmo gru-
po criminoso, que efe-
tuou disparos contra uma 
residência habitada.
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Canela - Colisão frontal
provoca capotamento
próximo ao Alpen Park

Na tarde de domingo 
(15), na rodovia Arnaldo 
Oppitz, próximo ao Alpen 
Park, aconteceu um aci-
dente entre uma toyota 
Bandeirantes e um GM/
Corsa.

Os bombeiros foram 
acionados pela central do 
policiamento que infor-
mou que a Bandeirantes 
estava capotada após co-
lidir frontalmente contra 
o Corsa. Os tripulantes já 
estavam fora do veículo, 
três deles apresenta-
vam escoriações leves, a 
quarta vítima possuia um 
leve sangramento interno 
no ouvido direito, ela foi 
imobilizada e encaminha-

da ao HCC.
O condutor do Corsa 

também já estava fora do 
veículo e não apresenta-
va ferimentos, ele recu-
sou o encaminhamento 

ao hospital.
Após o resgate, a 

guarnição dos bombeiros 
espalhou pó químico nos 
locais da pista que havia 
óleo.

FOtO: RePROduçãO/CBMRS

https://www.facebook.com/allorasorvetes/
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Brigada Militar completa 183 anos e
o 1º BPAT comemora 16ª aniversário

Esta é uma semana de come-
morações para Brigada Militar e 
para O 1º Batalhão de Policia-
mento em Áreas Turísticas (1º 
BPAT). Nesta quarta-feira (18) 
a Brigada Militar completa 183 
anos defendendo a sociedade 
Gaúcha.

Presente em todos os muni-
cípios do Estado, tem como fun-
ções primordiais o policiamento 
ostensivo e a preservação da 
ordem pública, não se limitando 
a policiar, mas em estar presente 
sempre que a segurança e o bem 
estar da sociedade estiverem 
ameaçados. A grandeza desta 
força reside nas pequenas ações 
de todos os dias.

Na quinta-feira (19), quem 
completa mais um ano de cria-
ção é o 1º Batalhão de Policia-
mento em Áreas Turísticas. São 
16 anos realizando de forma 

diferenciada a prestação de seus 
serviços a turistas e visitantes, 
em um dos maiores complexos 
turísticos do Estado e do País, 
sem descuidar da comunidade 
local.

O 1º BPAT foi criado a 18 e 
instalado a 19 de novembro de 
2004, tendo como sede no mu-
nicípio de Gramado, o 1º BPAT 
tem a área de responsabilidade 
territorial abrangendo dez muni-
cípios. Na Região das Hortênsias: 
Gramado, Canela, Nova Petrópo-
lis e Picada Café; na Região dos 
Campos de Cima da Serra, São 
Francisco de Paula, Cambará do 
Sul e Jaquirana; e no Vale do Pa-
ranhana: Igrejinha e Três Coroas; 
ainda Santa Maria do Herval.

Major André, comandante 
do 1º BPAT, parabeniza todos os 
integrantes da corporação: “Por 
ocasião do aniversário da Briga-
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da Militar e do 1 BPAT, gostaria 
de agradecer o trabalho com-
prometido de oficias e praças da 
Unidade, especialmente neste ano 
difícil e atípico, por conta do Co-

vid, para toda à sociedade, visto 
que a BM não deixou em nenhum 
momento de atender as comuni-
dades diuturnamente prestando 
seu serviço”.

Canela – Duas mulheres são presas por furtos em farmácias
A rápida ação da Bri-

gada Militar de Canela na 
tarde de terça-feira (17), 
prendeu duas mulheres 
com vasta ficha por furtos 
em comércios em vários 
municípios, e evitou que 
as elas cometessem o 
crime em outros estabe-
lecimentos comerciais da 
cidade.

Por volta das 11h40, 
a gerente de uma farmá-
cia na Avenida Júlio de 
Castilhos, na área central, 

informou via 190, que 
duas mulheres teriam 
realizado furto no local. 
Ela indicou a direção que 
as suspeitas tomaram, 
sendo uma detida em 
frente ao Fórum e a outra 
localizada nos fundos de 
uma casa na Rua Augusto 
Pestana.

Em revista foi encon-
trado os produtos dentro 
de uma caixa de papelão: 
dois protetores solar, da 
farmácia da comunicante 

e cinco protetores solar 
de uma outra farmácia, 
que posterior também 
entrou em contato. Nes-
ta segunda, inclusive as 
imagens das câmeras de 
monitoramento da loja 
flagraram a ação das acu-
sadas.

As duas autoras, am-
bas moradoras de Porto 
Alegre, de 30 e 31 anos, 
foram presas em flagrante 
e encaminhadas ao siste-
ma prisional.
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https://umzap.com/NOTICIASDOPORTAL
http://www.motelavenida.com.br/
L%C3%ADder%20%3E%20encurtador.com.br/rxGW6

