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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
O PORTAL DA FOLHA!

APAE tem ações
de Natal para

comemorar os 50 
anos em Canela.

NaDown e Calendário mostram os
usuários da entidade que fazem parte 
dos programas de inclusão. Página 13

Foto: FABI BLANKENHEIN/CANELA Foto E ARtE

Feliz NaDown
valoriza

assistidos da
APAE Canela

No projeto, portadores da Síndrome de Down, foram modelos para fotos de Natal. Página 14, 15 e 16

Foto: RAFAEL CAvALLI/SERRAPRESS

Acordes do Sonho mostrou a diversidade
do cenário musical de Canela. Páginas 4 e 5

www2.faccat.br/portal/
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!

Profissionais do Ano 2020
Vem aí mais um evento da Folha. O Profissionais 

do Ano 2020.
Os formulários já estão no ar para a votação popu-

lar, no Portal da Folha, ultrapassando os 7000 votos.
Participe.

Nova diretoria da ACIC
A nova diretoria da ACIC será ratificada na noite 

desta quinta (26), quando esta coluna já estiver publi-
cada. Pelo que sei, será renovada e é bem por aí que 
a coisa deve acontecer, dar espaço para o pessoal que 
está chegando agora, com muito gás e novas ideias.

Aliás, deve ficar o registro do bom trabalho reali-
zado pelo presidente Ronaldo de Paula e seus dire-
tores, principalmente o Alfredo Schaeffer e Cláudio 
Casagrande, com foco no Hospital de Canela.

Aí que eu me refiro!

The Petit para o mundo
Meu amigo Peterson Secco, um empreendedor 

nato, segue expandindo sua marca e os sabores de 
suas pizzas.

Logo, é o litoral gaúcho, mais precisamente Capão 
da Canoa, que vai receber uma casa com a qualidade 
da The Petit, que já está presente em mais de oito 
cidades.

Congratulazioni, ragazzo! Só não canta mais nas 
redes sociais, tá?

FOTO: RePROduçãO

Viva o Festival I
A Secretaria Municipal de Turismo e 

Cultura realizou, dentro da programação 
do Sonho de Natal de Canela, o festival 
Acordes do Sonho.

Foram três dias de transmissões ao 
vivo, com diversos talentos canelenses 
no palco.

Foram 12 atrações musicais reunindo 
37 artistas e nove pessoas na produção.

O projeto das lives incluiu o Louvores 

do Sonho, que aconteceu antes, três dias 
de transmissão com enfoque religioso, 
reunindo nove atrações e 38 artistas.

No total, o projeto envolveu 21 atra-
ções e mobilizou 77 artistas, todos irão 
receber ajuda de custo.

Com quem foi possível colher uma 
avaliação, a conclusão era a mesma: os 
dois festivais mobilizaram a cena musical, 
em um ano tão difícil.

Viva o Festival II
Antes de analisar visualizações das 

lives, que foram extremamente satisfa-
tórias, é preciso elogiar a Secretaria de 
Turismo e Cultura por realizar um festival, 
mesmo que em formato on-line.

Através deste formato de evento 

é possível colocar diversos artistas no 
palco, proporcionar vivências, dar visibili-
dade e apoiar financeiramente.

Que venham mais experiências como 
estas. Viva o Festival. Parabéns Secretaria 
de Turismo e Cultura! Aí que eu me refiro!

Red Christmas
Chegamos em dezembro, faltam cin-

co dias para cruzarmos a fronteira para 
os últimos 31 dias de 2020. Pensávamos, 
lá em março, início de abril, que talvez, 
nesta época, a curva de contágio do co-
ronavírus estaria em queda livre e a vida 
voltando ao normal.

Ledo engano. É preciso dizer que o 
nome da doença é Covid-19 por que ela 
surgiu em 2019. Aqui, em plagas gaú-
chas, se espraiou em 2020, se refestelan-
do inverno adentro.

A tal da curva de contágio, dos dados 
do próprio Governo do Estado, nos mos-
tram que paramos cedo e agora pagamos 
pela avaliação errada.

A questão é que as primeiras sema-
nas de dezembro serão cruciais. elas vão 
nos dizer como serão os últimos dias de 
2020, se de restrições ou, talvez, de algu-

ma liberdade.
Ao que tudo indica, e o próprio 

governador já apontou isso, novas me-
didas restritivas vem aí. Não quero ser 
repetitivo, mas sabemos que ao encerrar 
as eleições para cidades com segundo 
turno, neste domingo, as quais já irão 
acontecer sob um cenário de um mapa 
de distanciamento controlado completa-
mente avermelhado, teremos a validação, 
na terça, das novas restrições.

Nada mudou, a não ser as eleições. 
Tenho medo do mês de dezembro, 

tenho medo da avaliação das autoridades 
sanitárias.

Acredito que virá por aí um Red Ch-
ristmas, no sentido literal das bandeiras.

Mas, quem sabe, até a chegada do 
verão, em 21 de dezembro, tenhamos 
notícias melhores.

Blue Sky Mine
“Há mais coisas entre o céu e a terra, 

Horácio, do que sonha a nossa vã filoso-
fia”, já dizia Shakespeare.

e para você que persegue seu lugar 
ao sol, debaixo de um céu azul, na maio-
ria das vezes, esbarra em inconvenien-

tes, mas, e há sempre um mas em tudo, 
convenientes para alguém.

Como dizia o MidNight Oil, na can-
ção Blue Sky Mine, “Who’s gonna save 
me? I pray that sense and reason brings 
us in”!

https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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Marcelo Savi assume como 

prefeito em exercício de Canela
O presidente da 

Câmara Municipal de 
Vereadores, Marcelo Savi 
(MDB), assumiu como 
prefeito em exercício, na 
manhã desta quinta (26).

O prefeito reelei-
to Constantino Orsolin 
(MDB) está de férias e o 
vice Gilberto Cezar, que 
estava a frente do Exe-
cutivo, se licenciou por 
motivos de saúde.

Assim, Savi, terceiro 
na linha sucessória, fica 
a frente da Prefeitura 
pelo menos até sexta 
(26), quando Constantino 
deve voltar às atividades.

Marcelo Savi foi o 
vereador mais votado 
das eleições deste ano, 
com votação histórica na 
cidade e na região, che-
gando a casa de 1.348 
votos.

O vereador chegou à 
Prefeitura, na manhã de 
hoje, acompanhado de 

FOtO: DiVulGAçãO

sua equipe de trabalho 
da Câmara para o ato da 
transmissão do cargo.

Durante esta quinta, 
Savi pretende visitar as 
secretarias e departa-
mentos municipais e 
acompanhar obras e ou-
tras atividades do muni-

cípio. “Este é um momen-
to que vai marcar a minha 
história, a minha carreira 
política. Primeiro, quero 
agradecer ao Constantino 
e ao Gilberto Cezar pela 
confiança e por ter cedido 
esta oportunidade” com-
pletou Marcelo.

Jakson Follmann para
palestra gratuita sobre
protagonismo no Senac
No dia 1º de dezem-

bro, as Faculdades Senac 
trazem o embaixador do 
Chapecoense, speaker, 
músico e cantor, Jakson 
Follmann, para falar sobre 
mudança de vida, pro-
tagonismo e carreira. O 
evento, on-line e gratuito, 
faz parte do encontro 
“Seja Protagonista” e 
acontece no Youtube do 
Senac-RS, às 19h.

Durante o encontro, 
o gaúcho de Alecrim irá 
compartilhar com o pú-
blico sua trajetória após 
a saída do time Chape-
coense, quando teve que 
se reinventar. Além de 
atuar como embaixador 
do clube catarinense, e 
ser pai do Joaquim, Foll-
mann também se dedica 
a passar uma mensagem 
de superação, alegria e 
otimismo. A música sem-
pre foi uma aliada e com-

panheira, sendo essencial 
para as suas superações e 
é onde está, atualmente, 
trabalhando em um novo 
projeto.

inscrições e mais in-
formações sobre o evento 
podem ser adquiridas no 
site https://www.senacrs.
com.br/sejaprotagonista.
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Acordes do Sonho mostrou a
diversidade do cenário musical de Canela

O Sonho de Natal é 
um grande espaço de 
oportunidades e valori-
zação da classe cultural 
de Canela. Em sua 33ª 
edição, a organização do 
evento criou o Acordes 
do Sonho Live, um fes-
tival on-line de música 
que envolveu 37 artistas, 
além de 9 pessoas envol-
vidas na produção.

De sexta-feira a do-
mingo (20 a 22), o palco 
do Gazebo Cultural rece-
beu 12 apresentações de 
diferentes estilos: eletrô-
nico, MPB, tradicionalista, 
rock, pop e sertanejo. 
Fizeram parte da progra-
mação: Diego Moreira, 
Chumi, Negão e Banda, 
Grupo Retruco, Astrid Go-
doi, Trio Mutreta, Sombra 
del Ayer, Rockerage, Two 
Peas- In Project, Garbage 
Men, Sogro Inglês, O Som 
do Vento e Trio Show 
Brasil. Os atores Rita Reis 
e Alessandro Paim, com 
participação do DJ Gui 
Dinardi, foram os apre-
sentadores nos três dias 
de festival.

Os shows foram trans-
mitidos e estão disponí-
veis nos canais Canela 
Paixão Natural no Face-
book e You Tube. Desafia-
dos pelo Sonho de Natal 
a apresentarem clássicos 
natalinos conforme os 
seus estilos, os músicos 
mostraram criatividade e 

brindaram o público com 
releituras de canções 
como Jingle Bells, Santa 
Claus Is Coming To Town, 
Hula Hoop e Jingle Bell 
Rock.

“Nós temos em Canela 
uma produção artística e 
cultural muito forte. No 
Acordes, procuramos com 
as lives prestigiar o maior 
número possível de ar-
tistas e também envolver 
vários técnicos, apresen-
tadores, DJ, operadores 
de som, de transmissão 
e filmagem”, comenta 
o produtor cultural do 
Acordes do Sonho Live, 
Fernando Martinotto.

Para o diretor artístico 
do 33º Sonho de Natal, 
Elias da Rosa, o Acordes 
foi um evento que, além 
de ter sido importante 
para a sociedade, tam-
bém proporcionou o 
encontro de diferentes 
vertentes culturais. “O 
Acordes trouxe por meio 
da música todas àquelas 
pessoas que convivem na 
classe cultural e propor-
cionou um momento de 
reflexão e nos trouxe uma 
mensagem de paz. Neste 
ano, estamos numa luta 
mundial pela vida e nada 
como a arte, a música e a 
cultura em um momento 
de pandemia para que 
as pessoas tenham a sua 
saúde mental sob contro-
le”, avalia Elias.

Além de trazer o clássico Jingle Bells, a banda Garbage Men
tocou Hula Hoop, música do filme Alvin e os Esquilos

FO
TO

S: RAFAEL C
AVALLI/SERRAPRESS

Astrid Godoi tocou foi uma das atrações
do Acordes do Sonho

Rockerage trouxe toda a energia do Rock pro palco do Acordes!

Trio Show Brasil fechou o fim de semana de lives!
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O Acordes do Sonho 
Live foi mais uma iniciati-
va que abriu espaço para 
os artistas de Canela e 
proporcionou entreteni-
mento nesta época de 
pandemia. “Foi uma opor-
tunidade especial. Além 
do momento natalino 
que está chegando, esta-
mos passando por uma 
pandemia que sacrificou 
muito os artistas. Foi uma 
oportunidade importante 
para o cenário cultural, 
não deixou a cultura 
totalmente na escuridão, 
sem oportunidade. Nós só 
temos a agradecer”, opi-
na o percussionista Ivair 
Alves, 47 anos.

A cantora e atriz Taine 
Dufau, 21 anos, destaca 
que, além de trabalho, o 
Acordes do Sonho tam-
bém possibilitou que os 
artistas locais pudessem 
levar alegria para a po-
pulação. “Eu fiquei lison-
jeada de ter participado 
desse projeto porque em 
meio a uma pandemia 
espalhamos arte e cultura. 
Sabemos que isso é difícil 
neste momento, mas po-
demos ao menos confortar 
um pouco as pessoas com 
felicidade, com amor, com 
esperança, ou seja, com 
todos os sentimentos bons 
que a música proporcio-
na”.

Trabalho para artistas e alegria para as pessoas

Alessandro Paim e Rita Reis apresentaram 
o show, e foram acompanhados

do DJ Guilherme Dinardi!

Two Peas in a Project e seu Rock, pop, folk  acústico! Chumi, Negão e banda embalaram o Acordes ao som do sertanejo!

Diego Moreira, o Cueca, abriu o evento na sexta-feira! Grupo Retruco e a música gauchesca! Sogro Inglês, Rock'n'Roll demais!

Toda a sonoridade de O Som do Vento!

Grupo Sombra Del Ayer, clima castelhano!Trio Mutreta abriu a segunda noite com clássicos!
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Papai Noel de Canela fará descidas de rapel 
itinerantes pelo Brasil Primeira ação do Bom Velhinho radical 

ocorreu na cascata do Parque do Caracol
O 33º Sonho de Natal de 

Canela, que começou em 22 de 
outubro e vai até 10 de janeiro 
de 2021, ficará marcado pela 
criatividade e reinvenção. Impos-
sibilitado temporariamente de 
realizar as tradicionais descidas 
diárias na Catedral de Pedra para 
evitar aglomerações e prevenir 
a propagação do coronavírus, o 
Bom Velhinho continua realizan-
do aparições em grande estilo. 
O Papai Noel radical de Canela 
fará rapel em diferentes pontos 
turísticos do Brasil.

A estreia das descidas radi-
cais ocorreu na manhã de terça-
feira, dia 24. Acompanhado de 
dois ajudantes, o Bom Velhinho 
desceu os 130 metros de queda 
da cascata do Parque Estadual 
do Caracol utilizando a técnica 
de rapel.

“Como não podemos descer 
o Papai Noel todas as noites da 
igreja conforme a nossa tradição, 
estamos levando ele para pontos 
estratégicos, que não aglomerem 

pessoas para mostrar que pode-
mos, sim, voltar a normalidade, 
voltar a realizar eventos bem pen-
sados e levar uma mensagem de 
paz e de esperança neste momen-
to tão difícil para a humanidade”, 
comenta o secretário de Turismo 
e Cultura de Canela, Ângelo 
Sanches. “Essas descidas radicais 
Brasil afora também levam uma 
mensagem de que Canela é uma 
cidade hospitaleira e vive o lú-
dico todos os dias no período de 
Natal”, acrescenta.

Próximas descidas
O roteiro de descidas iti-

nerantes tem confirmados os 
Estados do Rio de Janeiro, Santa 
Catarina e o Distrito Federal. Na 
capital fluminense, nos dias 5 e 
6 de dezembro, o Papai Noel ra-
dical vai descer o Pão de Açúcar.

Na segunda quinzena de 
dezembro, as aparições radicais 
do Papai Noel do Sonho de Natal 
ocorrerão em Florianópolis e 
Brasília.
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Linda anjinha Maria Clara
na sessão de Natal!
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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!

Aurora Rocha dos Reis no ensaio de Natal!

8 meses da Alice!

Na sessão Natal os manos Isadora e 
Rafael de Assunção Graminho.

Foto: JENIFER LAUFFER FotoS

Francisco Paganella Sander com 4 meses.
Augusto Seefeld Cassol todo fofo
na escolinha Oficina da Criança!

Foto: JENIFER LAUFFER FotoS

Foto: JENIFER LAUFFER FotoS

Foto: JENIFER LAUFFER FotoS

Foto: REPRoDUÇÃo

Foto: GABI tHEISEN FotoS

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

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Marlon, Ana Laura, Juares, João Victor e Marisandra, proprietários
do Naro, novo restaurante de culinária japonesa em Gramado,

comemoram a inauguração do novo empreendimento da família.

Os Irmãos João Victor dos Santos e Marlon
Schimitz tocam o novo negócio da família.

Guilherme Sperry, que foi o primeiro 
Chef surpresa do Containner, abraça

o amigo Manoel oliveira que encerrou
o evento em 2020.

O STUDIO ÉH de 
Campo Bom cele-
brou os 10 anos 
com um drive-in 
solidário. Para 
assistir ao show 
da banda Acús-
tico Lullabies a 
comunidade doou 
brinquedos e do-
ces para as crian-
ças carentes do 
município. Na foto, 
Katiussa Cardoso, 
Scheila Carmel e 
Bernardo Guedes

 Doca Amaral
explorou seus 
dons artísticos
em época de 
pandemia e como 
uma linda terapia, 
escolheu pintar 
aquarela que 
tem interesse em 
se aperfeiçoar e 
aprender ainda 
mais sobre a
técnica.

Projeto Celebrar Life 
Garden ganha primeira 
edição neste domingo,
29 em Caxias do Sul
com uma proposta que 
consiste em um tradicio-
nal picnic a céu aberto. 
Na foto, o empresário e 
acadêmico do curso de 
Arquitetura e Urbanis-
mo, João Ferula, linha de 
frente da Celebrar Casa 
de Eventos.

FOTO: ANA SALVI.
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https://portaldafolha.com.br/category/stories/
https://www.instagram.com/renata.willrich/


SOCIAL • Quinta-feira, 26 de novembro de 2020 • www.portaldafolha.com.br10

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR AS COLUNAS FOLHA SOCIAL

A pequena Elisa é puro amor! Murilo todo feliz no seu ensaio

Ensaio de natal cheio de amor dessa
família linda. Jéssika e Felipe com
seus meninos Jan e Otávio!

Matando as saudades desse ensaio apai-
xonante,1 ano se passou Victor Casola e 
Luciane Morini Cassenote e o fofo Alcides

Pâmela Monteiro na espera de
sua jóia mais preciosa. Maitê!

Ensaio de natal da querida Agnes!

Yasmyn Klein
em um ensaio 
lindo e cheio 
de estilo para 
marcar a
passagem dos 
seus 15 anos.
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https://portaldafolha.com.br/category/social/
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CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

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

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

Informe-se sobre essas e outras opções pelo
e-mail atendimento-hortensias@ucs.br ou
pelo telefone/WhatsApp (54) 99909.2623.

Ofício SMGPG/DLC n.º 244/2020

O Pregoeiro de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribui-
ções legais, informa a publicação dos seguintes editais, da Câmara Municipal de 
Vereadores:

PREGÃO ELETRÔNICO 01 2020 - Contratação de serviços de Agente de Inte-
gração de estágio perante instituições de ensino médio e superior, para prestar 
serviços de intermediação da seleção e contratação de estagiários, de acordo 
com a Lei Federal n°. 11.788/2008 e Decreto Legislativo n°. 02/2015 da Câmara 
Municipal de Vereadores de Canela, RS.
PREGÃO ELETRÔNICO 02 2020 - Constitui objeto do presente edital a escolha 
da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada no for-
necimento de vales-alimentação, por sistema de Cartão Magnético, aos servido-
res da Câmara Municipal de Canela, RS.

Os editais completos estão disponíveis no site www.canela.rs.leg.br, informa-
ções poderão ser obtidas com pregoeiro do Município, Sr. Artur Velho, na Rua 
Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 ou através do       
e-mail pregao@canela.rs.gov.br

Canela, 26 de novembro de 2020.

Artur Velho
Pregoeiro de Canela

https://www.ucs.br/site
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Gramadozoo cria recinto especial para macacos do Norte
O calor dos últimos dias 

está agradando a família de 
macacos-barrigudo que vive no 
Gramadozoo. O parque criou 
um recinto especial para os 
cinco primatas que vieram de 
Manaus, encaminhados pelo 
Ibama, em março de 2020. De-
pois de período de adaptação 
em área de quarentena do zoo, 
os macacos, que são vítimas do 
tráfico, foram para um amplo 
espaço que simula o habitat 
natural. Típicos de clima quen-
te, os barrigudos passaram seu 
primeiro inverno na Serra Gaú-
cha em espaço aquecido, com 
temperatura média de 25°C.

Os animais foram transferi-

dos nesta semana para a área 
de visitação.

“Eles tiveram uma adapta-
ção ótima. Agora, com a chega-
da do calor, estão super con-
fortáveis”, afirma o veterinário 
Renan Alves Stadler, responsá-
vel técnico do Gramadozoo. O 
novo recinto possui enriqueci-
mento verde, poleiros e lago, 
além de área aquecida. “O es-
paço exigido pela legislação por 
grupo familiar é de 60m². No 
recinto que criamos, eles con-
tam com três vezes mais área. 
Nosso principal objetivo é zelar 
pelo bem-estar dos animais que 
não podem mais voltar à vida 
livre”, completa Stadler.
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Apae tem ações de Natal
entre as comemorações de 50
anos de atividade em Canela
NaDown e Calendário mostram usuários da
entidade que fazem parte dos programas de inclusão

A Apae (Associação de Pais 
e Amigos dos Excepecionais), de 
Canela, completa 50 anos de ati-
vidades em abril de 2021, mas 
os preparativos para o cinquen-
tenário já estão em andamento.

São diversos projetos para-
lelos, em especial, a reforma do 
prédio da entidade, para melhor 
atender os assistidos.

Atualmente, as consultas 
de fisioterapia e terapia ocupa-
cional já acontecem no prédio 
da Apae, mas serviços como a 
fonoaudiologia e dentista ainda 
atendem em salas empresta-
das da Escola Especial Rodolfo 
Schlieper.

Outra preocupação da Apae 
Canela é com a acessibilidade. 
A reforma dos banheiros já foi 
finalizada, mas algumas salas 
ainda precisam ser reformadas 
e os recursos não estão sendo 

suficentes.
Para isso, a Apae trabalha 

em várias frentes, uma delas é 
o Tampinha Legal, que já arre-
cadou mais de R$ 10 mil. Cira 
Alves Dutra, responsável pelo 
Administrativo da Apae, reforça 
que existe todo um trabalho de 
triagem das tampinhas, separa-
ção por cor e a forma de emba-
lar.

Neste momento, a Apae está 
aceitando ajuda para fazer a 
triagem das tampinhas e poder 
trocá-las por dinheiro.

A ideia é arrecadar mais de 
R$ 6 mil com as tampinhas que 
já estão em casa, após a triagem.

Outras duas ações são o 
Guarda-chuva do Bem, que pode 
ser adquirido em um ponto de 
venda na Estação Campos de Ca-
nella, e a rifa da Apae que segue 
sendo comercializada.

Guarda-chuva do bem-estarReforma dos banheiros
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Calendário da Apae
visando fortalecer os laços entre a institui-

ção e as famílias dos assistidos, neste ano, o 
Calendário da Apae, que chega a sua 3ª edição, 
irá contemplar todos os usuários. “Alguns deles 
iniciaram o atendimento com três anos de idade e 
estão conosco há muitos anos”, explica Cira Dutra.

É um trabalho que se estende pela estimu-
lação precoce, passando pelas aulas de fonoau-
diologia e fisioterapia, tudo para ampliar a inclu-
são de portadores de necessidades especiais e 
melhorar a qualidade de vida destas pessoas.

uma coletânea de imagens dos alunos está 
sendo preparada para compor o calendário que 
será divulgado em dezembro, entre elas, Larissa 
(foto) e Mateus (foto), dos quais a família já acei-
tou participar da publicação.

Larissa

Matheus

https://linktr.ee/5tintas
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Feliz NaDown valoriza assistidos da Apae Canela

No projeto, portadores da Síndrome de Down foram modelos para fotos de Natal

Quatorze crianças portadoras da Síndrome de Down foram 
modelos para fotos de Natal, em um projeto desenvolvido pela 
fonoaudióloga Priscilla Toledo, da Apae Canela, e pela fotógrafa 
Fabiani Blankenhein, do Foto e Arte Canela, atelier fotográfico.

Todas as crianças são atendidas na Apae Canela e participa-
ram do projeto com a autorização das famílias. Aliás, este era o 
objetivo do projeto, presentear as famílias com algo que valo-

rizasse o trabalho realizado na Apae e mostrasse a realidade da 
Síndrome de Down, auxiliando na inclusão de todos.

O projeto foi batizado de NaDown e, em razão da pandemia 
do novo coronavírus, este ano, não terá versão impressa, mas 
será amplamente divulgado nas redes sociais.

O projeto faz parte das comemorações dos 50 anos da Apae 
Canela.              FOTOS: FABI BLANKENHEIN - FOTO E ARTE CANELA

João Victor, nove anos de idade

Talia, dois anos de idadeMichel, um ano e cinco meses de idade

Netlyn, sete anos de idade

encurtador.com.br/epDG9
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Gustavo, dois anos de idade Sofia, nove anos de idade

Isadora, três anos de idade Davi Garcia, três anos de idade

Ana Clara, dois anos de idade Sara, três anos de idade

https://pt-br.facebook.com/18anosciadoalarme/
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Maria Clara, dez anos de idade

Emelly, cinco anos de idade Joaquim, três anos de idade

https://pt-br.facebook.com/stopassolaodontologia/
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NELSON RODRIGUES DA ROSA
485.617.890-34

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a Li-
cença Prévia, para a construção de Prédio Comercial 
e Residencial, na Rua Ignácio Saturnino de Moraes, 
Esquina com a Avenida do Lago, Quadra 66, Palace 
Hotel, Canela/RS. Não foi determinado estudo de im-
pacto ambiental.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa Técnica de Consultoria Ambiental

(54) 3282.6625

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
DE DÍVIDA ATIVA 10/2020

O MUNICÍPIO DE CANELA/RS, instituição de direito 
público interno, com sede nesta cidade, sito à Rua 
Dona Carlinda, nº 455, prédio da Prefeitura Municipal, 
inscrito no CNPJ sob nº 88.585.518/0001-85, NOTI-
FICA os contribuintes que não foram localizados nos 
endereços cadastrados nesta municipalidade, de que 
eles, a contar da data da publicação do presente EDI-
TAL, dispõem de 10 (dez) dias para quitar, parcelar ou 
impugnar administrativamente os créditos inscritos em 
Dívida Ativa, conforme legislação vigente.

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

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

Canela/RS, 30 de Outubro de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

Alvaro Ricardo Grulke
Secretário Municipal da Fazenda e

Desenvolvimento Econômico

AGER INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA ME

17.930.473/0001-90

Torna público que requereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Trânsito e Urbanismo de Canela a 
Prorrogação da Licença de Instalação, para a constru-
ção de Prédio residencial plurifamiliar, na Rua Teixeira 
Soares, n°580, Centro, Canela/RS. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

(54) 3282.6625

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
DE DÍVIDA ATIVA 11/2020

O MUNICÍPIO DE CANELA/RS, instituição de direi-
to público interno, com sede nesta cidade, sito à Rua 
Dona Carlinda, nº 455, prédio da Prefeitura Municipal, 
inscrito no CNPJ sob nº 88.585.518/0001-85, NOTI-
FICA os contribuintes que não foram localizados nos 
endereços cadastrados nesta municipalidade, de que 
eles, a contar da data da publicação do presente EDI-
TAL, dispõem de 10 (dez) dias para quitar, parcelar ou 
impugnar administrativamente os créditos inscritos em 
Dívida Ativa, conforme legislação vigente.

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

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

Canela/RS, 16 de Novembro de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito

Álvaro Ricardo Grulke
Secretário Municipal da Fazenda e

Desenvolvimento Econômico

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE
DÍVIDA ATIVA 12/2020

O MUNICÍPIO DE CANELA/RS, instituição de direito 
público interno, com sede nesta cidade, sito à Rua 
Dona Carlinda, nº 455, prédio da Prefeitura Municipal, 
inscrito no CNPJ sob nº 88.585.518/0001-85, NOTI-
FICA os contribuintes que não foram localizados nos 
endereços cadastrados nesta municipalidade, de que 
eles, a contar da data da publicação do presente EDI-
TAL, dispõem de 10 (dez) dias para quitar, parcelar ou 
impugnar administrativamente os créditos inscritos em 
Dívida Ativa, conforme legislação vigente.

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

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

Canela/RS, 27 de Novembro de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito

Álvaro Ricardo Grulke
Secretário Municipal da Fazenda
e Desenvolvimento Econômico

EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 10/2020 PARA FOMENTO À

CULTURA COM BASE NO ART. 2°, INCISO III
DA LEI ALDIR BLANC

O Prefeito Municipal de Canela, em exercício, no uso 
de suas atribuições legais, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que se encontram abertas 
as inscrições, entre 27 de novembro a 1º de dezembro 
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 
financiados 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 comu-
nicações deverão ser encaminhadas para o endereço 
eletrônico cultura@canela.rs.gov.br ou protocoladas na 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada 
na Rua Leopoldo 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,
26 DE NOVEMBRO DE 2020.

Marcelo Vargas Savi
Prefeito Municipal, em exercício.

EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 09/2020 PARA CREDENCIAMENTO 

DE ENTIDADES E/OU EMPRESAS PARA
SUBSÍDIO MENSAL PREVISTO NO ART. 2°,

INCISO II DA LEI ALDIR BLANC

O Prefeito Municipal de Canela, em exercício, no uso 
de suas atribuições legais, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que se encontram abertas 
as inscrições, entre 27 de novembro a 1º de dezembro 
de 2020 para o Edital de credenciamento de entidades 
e/ou empresas para subsídio mensal a ser financiado 
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 comu-
nicações deverão ser encaminhadas para o endereço 
eletrônico cultura@canela.rs.gov.br ou protocoladas na 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada 
na Rua Leopoldo 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,
26 DE NOVEMBRO DE 2020.

Marcelo Vargas Savi
Prefeito Municipal, em exercício

EXTRATO DOS EDITAIS Nº 11/2020 E
Nº 12/2020, DOS CHAMAMENTOS PÚBLICOS

PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES
PARA SUBSÍDIO MENSAL E FOMENTO À

CULTURA COM BASE NA LEI ALDIR BLANC

Conforme Editais nº 11/2020 e 12/2020, foi divulgado 
o resultado e publicada a classificação do chamamen-
to público destinado ao credenciamento de entidades 
e/ou empresas para subsídio mensal, e de fomento à 
cultura, com 07 entidades selecionadas, e 16 projetos 
culturais aprovados, respectivamente.
Os citados Editais podem ser consultados na íntegra 
no site oficial do Município de Canela (www.canela.rs.
gov.br).

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
26 DE NOVEMBRO DE 2020.

Marcelo Vargas Savi
Prefeito Municipal em exercício

https://pag.ae/7WfjXdKjn
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Olhe para frente, e use mais 
a sua intuição. Aproveite a 
onda de mais inspiração e 
mantenha o foco. A semana 
é ótima para os assuntos li-
gados ao autoconhecimento, 
a espiritualidade, os cursos 
e estudos. Um momento 
favorável para mudar de há-
bitos e rotinas e para tomar 
decisões sobre seu futuro.

Você tende a se sentir mais 
calmo, focado e produtivo e 
isso tende a trazer resulta-
dos bastante favorável em 
seus projetos. Apesar do 
clima mais ameno que da 
semana anterior, você pode 
ter algum imprevisto ou 
turbulência, especialmente 
ligado aos relacionamentos.

Mais produtividade e 
energia à sua disposição 
e bons acontecimentos e 
resultados, especialmente 
nos assuntos de trabalho. 
Você tende a se comunicar 
melhor e os assuntos liga-
dos aos relacionamentos 
e parcerias estão especial-
mente favorecidos. Dias de 
movimentos importantes.

Um momento emocional-
mente mais tranquilo, o que 
vai ajudar a tomar decisões 
de forma mais sensata e 
a caminhar de forma mais 
consciente. Você sentirá 
que pode contar mais com a 
ajuda dos outros e que sua 
vida está fluindo melhor.

Estabilidade, resultados, 
objetividade, produtividade. 
É um momento ótimo para 
dar passos importantes na 
vida e na carreira e a en-
tender como cuidar melhor 
de si mesmo. É importante 
organizar sua rotina para 
dar conta de tudo da forma 
mais tranquila possível.

Sua semana tende a ser 
mais leve e cheia de opor-
tunidades. Foco no que 
quer que aconteça porque 
você tem tudo para crescer 
e se realizar. É um bom mo-
mento para divulgar ideias 
e projetos, fazer negócios 
e se comunicar. Reuniões e 
conversas são inspiradoras 
e produtivas e é um ótimo 
momento para estudar.

O céu do momento é uma 
oportunidade de ter mais 
clareza e saber mais o que 
quer da vida. Seus valores 
estão claros e não é hora de 
abrir mão deles. As rela-
ções podem trazer alguma 
turbulência, mas a ideia é 
justamente você saber o 
que quer e se posicionar. 

Você pode viver alguma si-
tuação fora do previsto, mas 
preste atenção se isso não é 
uma oportunidade pra você. 
Um momento de mais cons-
ciência sobre quem você 
é e o que quer e de mais 
comunicação e vaidade, no 
sentido de se cuidar mais.

Um ótimo momento para 
resolver questões internas 
e também questões práti-
cas. O céu da semana pede 
que você tenha as conver-
sas que precisa ter, organize 
as coisas que precisam ser 
organizadas e não tenha 
medo de fazer novos planos 
e dar novos passos.

O objetivo é ter uma vida 
cada vez mais leve, capri-
corniano. A semana traz 
conversas bastante inspira-
doras e muita realização em 
tudo que fizer. As relações 
estão em pauta, indicando 
bons momentos na vida 
afetiva, ótimos negócios e 
reuniões de trabalho extre-
mamente produtivas.

Um ótimo momento para 
definir melhor o que quer da 
vida. Planeje e faça contato 
com quem você quer ter 
junto em seus projetos. É 
um bom momento para con-
versas, reuniões e parcerias. 
O céu pode ser inspirador e 
trazer boas ideias sobre os 
seus projetos do futuro.

É hora de cuidar também da 
saúde, e de seus relaciona-
mentos. Não tenha medo de 
demonstrar suas emoções 
e mantenha o foco em seus 
projetos mais importan-
tes. É hora de trabalhar na 
direção de realizar seus 
maiores sonhos. São bons 
dias no âmbito profissional.

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)

• Sala comercial com área ampla de 
205m², mais 02 salas auxiliares de 
24m² cada e 02 banheiros. Ponto 
comercial com grande circulação de 
público. Localizada na Avenida Cônego 
João Marchesi, nº 109 – Canelinha. 
Aluguel R$9.000,00 + taxas.

• Sala 02, nova, frontal, com 50 m² e 
com 02 banheiros. Localizada na Rua 
Visconde de Mauá, nº 784 – Centro, Ed. 
Residencial e Comercial Villa Di Cecília. 
Aluguel R$4.500,00 + taxas. 

• Casa residencial, 02 dormitórios (01 suíte), sala, cozinha, área 
c/ churrasqueira, lavanderia, banheiro, cobertura para 01 carro. 
Localizada na Av. Palace Hotel, nº 683 – Palace Hotel. Aluguel 
R$2.000,00 + taxas.

• Apartamento 205, 02 dormitórios, sala, cozinha c/ lavanderia, 
banheiro, sem garagem. Localizado na Rua Augusto Pestana, 
nº 1050, esquina Pedro Oscar Selbach, nº 15 – Centro. Aluguel 
R$1.100,00 + taxas. DESCONTO NO ALUGUEL DE R$250,00 
POR 6 MESES.

• Apartamento 102, Mobiliado, 01 dormitório, sala e cozinha 
conjugadas, lavanderia, banheiro, não possui vaga de estacio-
namento. Localizado na Rua Londres, nº 138 – Eugênio Ferrei-
ra. Aluguel R$1.000,00 + taxas.

OBITUÁRIO

• Faleceu em 31/11/2020, Ademar Pinto, 64 anos.
Casado, morador do centro. Deixa esposa, filhos
e netos. Foi sepultado no Cemitério Ecumênico
Parque das Araucárias. Serviços fúnebres
realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 21/11/2020, Ney Maria Varela
de Oliveira, 82 anos. Viúva, moradora do Bairro
São Lucas. Deixa filha e netos. Foi sepultado
no dia 22/11/2020 no Cemitério Municipal de
Canela. Serviços fúnebres realizados pela
Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 22/11/2020, José Evanir Pereira, 66 
anos. Solteiro, morador da Linha Caçador, deixa
filho e demais familiares. Foi sepultado no dia 
23/11/2020 no Cemitério Municipal de Canela.
Serviços fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 23/11/2020, Jairo Bonette, 59 anos.
Casado, morador de São Francisco de Paula.
Deixa esposa, filhas, netos e bisneta. foi sepultado 
no Cemitério Municipal de Canela. Serviços
fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz.

Edital de Casamento nº 6408

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: MARCIANO CAR-
DOSO PEREIRA, natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, 
pedreiro, solteiro, domiciliado e residente na Rua dos Piratas, nº 90, Bairro 
Santa Marta, nesta Cidade e VITÓRIA DIAS DE BRITO, natural deste 
Estado, nascida nesta Cidade, do lar, solteira, domiciliada e residente na 
Rua dos Piratas, n° 90, Bairro Santa Marta, nesta cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 23 de Novembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira • Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6409

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: DOUGLAS CHAU-
LET CABERLON, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, estofador, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Primeiro de Janeiro, nº 625, Bairro 
São José, nesta Cidade e FABIANE RIBEIRO CENTENO, natural deste 
Estado, nascida na Cidade de Camaquã, cozinheira, divorciada, domicilia-
da e residente na Rua Primeiro de Janeiro, n° 625, Bairro São José, nesta 
cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 25 de Novembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira • Registradora Substituta

EDITAIS DE  CASAMENTO

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

EDUCAÇÃO E GESTÃO FINANCEIRA:
COISAS QUE NINGUÉM TE CONTA

CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE DA JULIANA!

Caro leitor, hoje quero dividir com você um projeto muito 
especial que fiz pensando em todos aqueles que querem ter 
qualidade de vida através das suas finanças, bem como os em-
presários que buscam maior lucratividade nos seus negócios.

No início deste ano, antes mesmo da pandemia, comecei 
a fazer a coordenação editorial do livro “Educação e Gestão 
Financeira: coisas que ninguém te conta.  Pouco nos ensinam 
como ganhar ou cuidar do dinheiro e alguns falam em ser 
milionários. Sabemos que acabamos aprendendo com a vida 
pessoal e empresarial. Mas será que a única maneira de apren-
der é desperdiçando tempo e recursos?

Nossa aprendizagem é formada através de nossos erros e 
acertos. Não é vergonhoso errar ou não saber. Errado é perma-
necer fazendo as mesmas coisas em busca de resultados dife-
rentes. 

Tanto em casa quanto na empresa, podem ocorrer situações 
das mais simples às mais complexas que podem fazer parte do 
resultado de nossos anos de trabalho e de esforço, se esvaírem 
pelo ralo por falta de conhecimento básico financeiro.

Com objetivo te trazer conteúdo que realmente faça dife-
rença na vida das pessoas, eu reuni na obra 20 profissionais in-
críveis de todo o Brasil, pessoas que são especialistas, coaches, 
consultores, mentores, professores, escritores e palestrantes, 
com ampla experiência na sua área de atuação. E o resultado 
do livro não poderia ser diferente: FICOU INCRÍVEL!

O lançamento do livro será feito pela Editora Conquista e 
está previsto para ocorrer no mês de janeiro de 2021, no Rio 
de Janeiro. Tenho certeza que você gostou do tema e já está 
ansioso para ler. Afinal, CONHECIMENTO é sempre o melhor 
INVESTIMENTO.

Florestal Alimentos
abrirá loja no Alpen Park

No próximo dia 27 de no-
vembro, quinze dias após abrir 
as portas da Florestal Candies 
em Gramado, sua primeira loja 
de doces exclusiva, a empresa 
inaugura a segunda loja com o 
mesmo nome e a 4ª loja própria 
da marca Planalto, estas, locali-
zadas no Alpen Park em Canela.

Uma parceria que já vem 
sendo cuidadosamente plane-
jada junto ao Alpen Park. A nova 
loja  recebe a mesma temática 
de um mundo lúdico, repleto 
de cores, sabores e aromas, 
assim como a última loja inau-
gurada no Centro de Gramado, 
representados em um belíssimo 

projeto arquitetônico e em seus 
deliciosos pirulitos, balas, cara-
melos, chicles, drops, marhsmal-
lows e muitos outros doces dos 
mais variados tamanhos, forma-
tos e sabores.

FOTO: REPROdUçãO

encurtador.com.br/jzJY6
https://julianaalano.com/
https://www.instagram.com/juli.alano/
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Lançado e-book dos 20
anos do curso de Direito

da UCS Hortênsias
O e-book “Coletânea de 

Artigos Científicos, alusiva 
aos 20 Anos do Bacharela-
do em Direito do Campus 
Universitário da Região das 
Hortênsias” foi lançado na 
terça-feira (24), em evento 
que marcou duas décadas 
de implantação do curso na 
região. O material foi editado 
pela EDUCS e traz mais de 
20 artigos sobre temas do 
Direito – penal, civil, admi-

nistrativo, entre outras áreas. 
A publicação foi organizada 
pelos professores Daniela 
Miranda, Guilherme Drago 
e Luiz Fernando Castilhos 
Silveira.

O lançamento ocorreu 
durante a palestra “Duas 
décadas de transformação 
do Direito”, com Alexandre 
Cortez Fernandes, mestre em 
Filosofia e doutor em Educa-
ção. Ele, que foi docente da 

primeira turma do campus e 
abordou dificuldades apre-
sentadas pela pandemia, de-
mostrando preocupação com 
o futuro das relações huma-
nas e com o que os próximos 
20 anos nos reservam.

Para baixar gratuitamen-
te o e-book, basta acessar o 
endereço https://www.ucs.
br/educs/, ou direto no link 
encurtado https://abre.ai/
bOjS.

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

Prefeito em exercício autoriza repasse
para início do novo quartel dos Bombeiros

Gilberto Cezar assi-
nou, enquanto prefeito 
em exercício, o contrato 
número 149/2020 que 
efetiva o primeiro repas-
se de valor para constru-
ção do novo quartel do 
corpo de bombeiros de 
Canela. A principal fontes 

destes recursos será o 
Funrebom (Fundo Munici-
pal de Reaparelhamento 
dos Bombeiros).

O repasse, no valor 
de R$ 469.137,00 deverá 
custear o início e a pri-
meira etapa da obra que 
terá 837 metros qua-

Gilberto Cezar, o prefeito em exercício Novo quartel dos Bombeiros
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drados e deverá custar 
aproximadamente R$ 1,5 
milhão, nas proximidades 
do parque do lago.

Com dois pavimentos, 
suas instalações foram 
projetadas para abrigar 
22 servidores. O local 
atualmente usado pela 
corporação é um espaço 

alugado e adaptado no 
Sindicato dos trabalhado-
res Rurais. A expectativa 
é de que a obra com-
pleta da nova sede seja 
concluída até o final de 
2021. 

"Esta é uma obra que 
foi sonhada por toda 
nossa comunidade, agora 

está começando a sair do 
papel, parabéns a todos 
os bombeiros envolvidos 
nessa conquista, a equipe 
de Canela merece e nos-
sa comunidade poderá 
contar com atendimento 
ainda melhor com a nova 
infraestrutura" salientou 
Gilberto.

https://www.claro.com.br/
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Menor envolvido em atropelamento seguido
de morte é apreendido pela BM e PC

Na noite de domingo 
(22), por volta das 20 
horas, a Brigada Militar 
de Canela foi acionada 
no hospital, pois um 
ciclista de 66 anos havia 
sido atropelado e após 
ser socorrido pelos Bom-
beiros acabou falecendo 

no hospital.
O acidente aconte-

ceu na Rua Teobaldo 
Weber, Bairro Canelinha, 
local que possui uma 
curva forte. Conforme 
testemunha, a vítima 
estava de bicicleta e 
quem o atropelou estava 

em um VW/Gol de qua-
tro portas, cor branca, 
placas de Canela que 
após o acidente fugiu do 
local.

A testemunha do 
acidente ainda disse que 
sabia quem era o autor e 
seu endereço.

Quando a ocorrência 
estava sendo apresenta-
da na delegacia, Brigada 
Militar e Polícia Civil de 
Canela deslocaram até 
o endereço do suspei-
to, onde foi apreendido 
o adolescente infrator, 
de 16 anos, que possui 

antecedente por posse 
de entorpecente, que 
assumiu a autoria do 
atropelamento seguido 
de morte. Ele acompa-
nhado do responsável 
foi conduzido a delega-
cia onde foi registrada a 
ocorrência.

Adolescente responsável por acidente de trânsito com lesões é detido pela BM
Pouco mais de 08 

horas depois da apreen-
são de um menor en-
volvido em um acidente 
de trânsito seguido de 
morte, a Brigada Militar 
de Canela atendeu outro 
acidente de trânsito, des-
ta vez com lesões, onde o 
condutor também era um 
adolescente.

Era madrugada de 
segunda-feira (23), 5h10, 
a guarnição realizava o 
patrulhamento Rua João 
Pessoa, na área central, 
quando avistou o veículo 
Santana que vinha em 
sua direção, momento 
que o condutor perdeu 

o controle e acabou por 
colidir em um poste de 
luz, depois em um vaso 
de flores da avenida.

Após a colisão, duas 
jovens saíram correndo 
de dentro do carro e os 
demais permaneceram no 
local, porém esboçando 
reação de que iriam fugir, 
sendo assim, necessário a 
contenção dos mesmos.

Foi constatado que o 
condutor era um menor 
de 17 anos, antecedentes 
por tráficos de drogas 
e adulteração se sinal 
identificador de veícu-
lo automotor. Além das 
duas jovens que corre-

ram, outros três estavam 
no carro, de 16, 17 e 18 
anos. Um deles ficou 
lesionado.

Após revista no in-
terior do veículo os 
Policiais Militares encon-
traram uma porção de 
cocaína, pesando dois 
gramas. O veículo estava 
com o licenciamento ven-
cido, além de estar em 
mal estado de conserva-
ção e foi recolhido.

O adolescente in-
frator foi apreendido e 
conduzido a delegacia. O 
conselho tutelar também 
se fez presente e acom-
panhou o registro.
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Bombeiros combateram incêndio
na Floresta Municipal

Por volta das 
9h10min desta quarta-
feira (25), a guarnição 
se deslocou até a Estra-
da da Tubiana no bairro 
Saiqui.

No local foi encon-
trado um acerro que 
havia sido queimado 
por mateiros que esta-
vam  derrubando uma 
floresta de cipreste, 
a guarnição retornou 
ao quartel. Por volta 
das 15h, a guarnição 
retornou ao local, onde 
havia se iniciado um 
incêndia na floresta de 
cipreste da Prefeitura 
de Canela.

Foi realizado o 
combate, a guarnição 
retornou ao quartel 
logo após.

IMAGENS: REPROduçãO/CBMRS

Na manhã de quinta-
feira (26), por volta das 
11h30, a Brigada Militar 
de Canela foi acionada na 
Rua dona Carlinda, área 
central, sobre um furto 
em um prédio. Confor-
me comunicante, quatro 
homens estavam carre-
gando uma camionete, 
com reboque, com telhas, 
retiradas de no prédio 
abandonado.

O veículo tinha pla-
cas de São Francisco de 
Paula. Os quatro indiví-
duos foram identificados: 
dois de 37 anos, um com 
antecedentes por crimes 
contra a flora, outro por 
furtos, roubo, posse e trá-
fico de drogas; o terceiro 

de 39 anos, antecedentes 
por estelionato, furto, 
roubo, porte ilegal arma 
de fogo, receptação e ex-
torsão, e o quarto de 47 
anos, com antecedente 
por receptação, Eles fo-
ram presos e encaminha-
dos a delegacia onde foi 
registrada a ocorrência.

Canela - Quatro
homens são presos

roubando telhas
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Lei Aldir Blanc terá novo edital em Canela
Uma comissão for-

mada pelo Município já 
analisa quem da classe 
cultural local receberá 
os benefícios garantidos 
pela lei Aldir Blanc, san-
cionada pelo Governo 
Federal no final de junho 
deste ano. A legislação 
tem por objetivo garantir 
renda emergencial a ar-
tistas e entidades preju-
dicados pelas restrições 
impostas pela pandemia 
de covid-19.

A legislação, que 
beneficia municípios de 
todo o país, também re-
verterá auxílios em Cane-
la. O processo de creden-
ciamento de entidades e 
empresas culturais teve 
início com o edital nº 
07/2020, publicado no 
dia 12 deste mês pela 

Prefeitura. O documento, 
ao encontro da lei nacio-
nal, contempla uma série 
de atividades possíveis e 
exige, por parte dos con-
templados, contrapartidas 
à comunidade quando o 
contexto for normalizado. 
Pontos de cultura, tea-
tros, centros de tradições, 
eventos, entre outros, 
poderão ser beneficiados 
por subvenções mensais 
de R$ 3 mil, R$ 6 mil e 
R$ 10 mil, conforme o 
cumprimento de critérios 
específicos.

Já o edital nº 
08/2020 seleciona ar-
tistas das modalidades 
de música, dança, artes 
cênicas, artes visuais 
e literatura, diante do 
cumprimento de algumas 
exigências. Nesse proces-

so, serão escolhidos 30 
trabalhos que receberão 
R$ 4 mil cada.

As inscrições para 
ambos os editais encerra-
ram-se no dia 20 passa-
do. Porém, um novo edital 
será publicizado pela Pre-
feitura nesta sexta-feira 
(27), a fim de oportunizar 
a regularização dos quase 
40 projetos já aprovados 
pela comissão e receber 
novas inscrições. Ainda 
nesse dia, o Conselho 
Municipal de Políticas 
Culturais de Canela fará 
uma live pelo seu canal 
no Youtube, a fim de es-
clarecer sobre questões 
dos editais.

O Governo Federal 
destinou R$ 335.530,93 
para a classe cultural de 
Canela. Quem cumprir os 

Artista canelense lança música autoral
no maior canal de funk de Minas Gerais

Vivian Maximiano de Souza tem 20 
anos e é canelense. Iniciou na música 
aos 4 anos de idade com o incentivo 
dos pais e dos irmãos, estes que já tra-
balhavam com música.

Aos 19 anos, Vivian começou a se 
destacar no cenário musical da região, 
participando de lives sertanejas com 
grandes bandas e cantores famosos da 
Serra Gaúcha.

Em maio deste ano, através de re-
des sociais, Vivian conheceu um DJ de 
Minas Gerais que a levou para o forte 
mercado do Funk. Desde então, Vivian 

adotou o MC em seu nome artístico 
e ter participado de clipes e realizou 
diversos trabalhos noramo.

Foi então que no dia 13 de no-
vembro, MC Vivian lançou uma música 
autoral com o DJ Agui no maior canal 
de funk de Minas Gerais, a Doug Filmes 
Produtora.

A música ‘Sequência de Sedução’ 
vem sendo sucesso na Serra Gaúcha, 
tocando em várias casas de show.

O projeto abriu portas para a Jovem 
MC, que promete não parar e trazer 
novas músicas autorais.

Confira o nova música da artista:
CLIQUE AQUI
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critérios dos editais será 
contemplado pelo qui-
nhão a que tem direito. 

o resultado dos benefi-
ciados sairá na primeira 
quinzena de dezembro.

https://www.facebook.com/allorasorvetes/
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CBMRS se reúne com prefeito de São Francisco

de Paula visando aproximação entre as unidades
O Corpo de Bombeiros Mi-

litar do Rio Grande do Sul – CB-
MRS – com sede em São Marcos, 
realizou na manhã da última 
sexta-feira (20), reunião com 
o prefeito de São Francisco de 
Paula, Marcos André Aguzzolli.

O 1° Sargento do Corpo de 
Bombeiros Militar, Miguel Oli-
veira de Souza, juntamente com 
o Comandante dos Bombeiros 
municipais de São Francisco, 
Sérgio Gajardo e o prefeito Mar-
cos André estiveram reunidos 
para tratar assuntos pertinentes 

as corporações com o objetivo 
de aproximar as unidades, dar 
andamento ao credenciamento 
junto ao CBMRS, treinamen-
tos e sobre o fornecimento de 
EPI (Equipamento de Proteção 
Individual). O Comandante de 
Bombeiros Militar de Canela, 
responde pela área Militar dos 
municípios de Canela, São Fran-
cisco de Paula e Cambará do Sul, 
onde atendimento itinerantes de 
prevenção de incêndios ocorrem 
sempre nas duas últimas terças-
feiras do mês.
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Sargento Roger do Corpo de Bombeiros
recebe homenagem em Bento Gonçalves

Na noite de sábado 
(21), o 2° Sgt Roger Mar-
tins do Corpo de Bom-
beiros Militar de Canela, 
recebeu homenagem dos 
alunos do Centro de trei-
namento de Bombeiros 
Militares da Serra Gaúcha, 
sediada em Bento Gon-
çalves.

Na ocasião os alu-
nos agradeceram pelos 
ensinamentos por todos 
os docentes do CBFBM( 
Curso Básico de Forma-
ção Bombeiro Militar) do 
Centro de treinamento de 
Bento Gonçalves, ao qual 
teve destaque com os 
alunos, durante a soleni-
dade autoridades civis e 
militares também foram 
homenageados. 

O Sargento Roger, 
ministrou durante a 
semana 0 (zero), onde se 

recebe os alunos, aulas 
de disciplina e ordem 
unida, alem de ministrar 

aulas de operações em 
comunicações e técnica 
de materiais.

todas as medidas de 
segurança em relação ao 
Covid-19 foram tomadas.
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https://umzap.com/NOTICIASDOPORTAL
http://www.motelavenida.com.br/
L%C3%ADder%20%3E%20encurtador.com.br/rxGW6

