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A ignorância é uma espécie de benção
“A ignorância é uma espécie de 

benção, se você não sabe, não exis-
te dor”! A frase atribuída a John 
Lennon é uma verdade.

Hoje no almoço, ouvia o relato 
de um amigo, sobre um senhor 
de idade que vive numa das ilhas 
do Guaíba e nem sequer conhece 
Porto Alegre. Para ele, o mundo 
está e sempre esteve do mesmo 
jeito.

Duvido que este senhor esteja 
preocupado com a bandeira ver-
melha.

Mas, e sempre há um mas 
em tudo, antes de entrar em meu 
assunto, quero brindar-lhes com 
uma frase de Nelson Gonçalves: 
“a burrice é diferente da ignorância. 
A ignorância é o desconhecimento 
dos fatos e das possibilidades. A 
burrice é uma força da natureza”.

E vou lhes dizer, existem 
cultos burros e inteligentes igno-
rantes.

E é por isso que esta narrativa 
que vem tomando conta das redes 
sociais faz pessoas esclarecidas 
aplaudir atos como os tomados 
pelo Governador Eduardo Leite, 
na tarde de ontem (30).

Me preocupa, como democra-
ta que sou ouvir uma frase, como 
a abaixo, do nosso governador:

“E aí, com nossas forças poli-
ciais, vamos exercer a fiscalização 
para cobrar obediência”. Mas, vem 
cá! Voltamos à ditadura?

Ainda por cima, o cara de uma 
hora para outra extermina a co-
gestão com os municípios. E onde 
está o diálogo, tão pregado pelo 
governador, ao longo do ano?

Há algum tempo, proibi ter-
minantemente manchetes sensa-
cionalistas na Folha, em relação 

ao coronavírus a ordem foi mais 
direta, evitem o medo, deem a in-
formação, mas busquem também 
aspectos positivos.

Como não praticamos frases 
do tipo “Rua Coberta lotada é o 
ninho de Covid-19 da serra” ou 
“hospital de Canela à beira do 
caos”, até por que são expressões 
mentirosas, acabamos perdendo 
alguns cliques e vimos eles parar 
em outras plataformas digitais. 
Azar!

A ignorância é muito lucrativa 
para os poderosos, mas a burri-
ce tem a capacidade de reunir 
massas extremistas e raivosas de 
todos os lados. Esta última, por 
sinal é muito barulhenta e tende 
a ser ouvida, pois a burrice acha 
que tem razão em tudo.

A burrice não é democrática, 
porque a democracia tem vozes 
divergentes, instila dúvidas, e a 
burrice não tem ouvidos. A verda-
deira burrice é surda e autoritária: 
quer enfiar burrices à força na 
cabeça dos ignorantes.

A sociedade está faminta de 
algum tipo de autoritarismo. A 
democracia é mais lenta que regi-
mes autoritários, ainda que disfar-
çados sob o manto da democracia. 
Assim, apelos populistas, a inven-
ção de “inimigos” do povo, divisão 
entre “bons” e “maus” surtem 
efeito.

A burrice dá mais ibope, é 
mais fácil de entender. A burrice 
dá mais dinheiro; é mais “comer-
cial”.

Talvez seja por isso que as pes-
soas têm seus direitos individuais 
tolhidos dia a dia, em várias esfe-
ras da vida, e aplaudem de pé.

Eu não consigo entender o 

motivo de não poder sentar no 
banco da praça para matear com 
minha alemoa, mas posso usar 
este espaço para exercícios físi-
cos.

Não entra na minha cabeça o 
motivo de a telentrega ser até às 
23h e os restaurantes fecharem às 
22h. O vírus é noturno?

Meu objetivo aqui é fazer 
você pensar.

Me responda, quem ganha 
com tudo isso que está aconte-
cendo?

Será que o Estado não está se 
resguardando de situações que 
irão expor quão raso e deficiente 
é o seu serviço?

Até quando vamos aplaudir 
quem pensa que sabe, ou finge 
que sabe, o que é melhor para eu 
e você?

Neste meio tempo, não ouvi 
nenhuma notícia de reforço no 
sistema de saúde, nenhuma ex-
plicação de porque paramos tão 
cedo e chegamos em dezembro 
com o pior quadro de coronavírus 
no Estado.

Ou, foi politicagem na época 
de eleição e agora a brincadeira é 
séria, ou foi sempre politicagem?

São tantas perguntas sem 
respostas e tantas outras que 
não são feitas que não consigo 
entender quem aplaude de pé o 
aumento de restrições e os atos 
desta semana do governador 
Eduardo Leite.

Penso, logo existo, mas a igno-
rância nos poupa de muita dor.

O governo não está preocu-

pado com o povo, o governo está 
preocupado com ele mesmo.

Viemos no abre e fecha desde 
março, o governador enche a boca 
para dizer que reforçou a saúde, 
mas na verdade não.

O governo quer restrições 
porque é mais fácil para ele, não 
expõe as fragilidades do sistema. 
Se os casos de coronavírus dimi-
nuem, ponto pra ele, mas a qual 
custo?

O brasileiro precisa trabalhar, 
em geral, trabalha de dia para 
comer de noite.

Fácil citar o Reino Unido que 
fez lockdown, só que lá não é o 
Brasil. Lá, assim como na Nova 
Zelândia, a população pode parar 
de trabalhar 30 dias. Aqui o povo 
passa fome.

Além disso, no final do lock-
down, o Reino Unido anunciou o 
início da vacinação.

Parem de nos comparar com 
países de primeiro mundo, o que 
funciona lá, não funciona aqui.

Parem de endeusar o governa-
dor, deus do lápis de cor.

Se ele estivesse preocupado 
com você, traria soluções para to-
dos os serviços públicos que são 
de sua competência.

O governo não está preocu-
pado com você, o governo só se 
preocupa com ele mesmo.

Ninguém aqui está desde-
nhando dos doentes por Co-
vid-19, muito menos dos óbitos.

Siga usando máscara e álcool 
gel, siga mantendo o distancia-
mento e evitando aglomerações.

Mas por favor, precisamos 
voltar a trabalhar!

E preste atenção, no final, 
quem vai pagar esta conta é você.

O governo não está
preocupado com o povo

https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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VERDADE! PENA 
ESTA PREFERÊNCIA 

PELA COR
VERMELHA...

UM DIA ESTE
TALENTO DELE 

VAI MUDAR A VIDA 
DOS GAÚCHOS!

Aluguel de temporada: não é para taxar
os novos e sim desonerar o que já existe

360 Graus
Francisco Rocha

Já está ficando chato esse papo 
de atacar o aluguel de temporada. 
Aceita gente, veio para ficar.

É o mesmo que um jornal im-
presso resistir ir para o digital e que-
rer fechar as plataformas digitais.

Todos nós temos desafios e a 
hotelaria tem o seu, de se moderni-
zar e competir nestes novos tempos.

Querer acabar ou proibir o alu-
guel por temporada é um absurdo. 
É só mais um atentado contra os 

direitos das pessoas.
Eu já disse aqui e repito, quanto 

menos Estado, melhor.
A solução não é taxar ou proibir 

o aluguel por temporada.
A solução é desonerar a rede 

hoteleira para que a mesma possa 
ter mais condições de competir no 
mercado.

Um bom começo poderia ser 
incentivos fiscais de acordo com o 
número de empregos gerados.

Parabéns Polícia Civil
Nesta quinta (3), é dia da Polícia Civil e dia do Delegado de Polícia.
Parabéns ao delegado Vladimir Medeiros e parabéns a toda a equipe 

da Delegacia de Polícia de Canela pelo brilhante trabalho que é desen-
volvido em nossa cidade. Aí que eu me refiro!

Hospital de Canela
Estive em entrevista coletiva, na manhã desta quinta (3), no Hospital 

de Caridade de Canela.
O assunto da coletiva você confere a matéria nesta edição, mas 

minha opinião sobre o tour que fiz pela instituição vou trazer em coluna 
separada e posso adiantar que podemos ficar muito felizes com o que 
acontece em nosso hospital. Parabéns a toda equipe do HCC.

Lacração em
cima de lacração

Enquanto você fica 
compartilhando notícia de 
cinco gatos pingados na 
faixa de areia de Tramandaí, 
lacrando na internet, nossa 
gloriosa Petrobrás anuncia 
o 10º aumento consecutivo 
no gás de cozinha, apenas 
neste ano.

Enquanto você vê uma 
foto de uma importante 
operação policial e se preo-
cupa que o policial civil 
estava sem máscara, a Aneel 
aumenta a tarifa de energia 
elétrica.

Enquanto você aplaude 
as bandeirolas de Eduardo 
Leite, a Assembleia Legis-
lativa RS aprova o conge-
lamento do salário-mínimo 
regional.

Enquanto você apoia o 
fechamento de atividades e 

restrições como a da músi-
ca ao vivo, o litro do azeite 
aumentou mais de 100% 
durante a pandemia, o leite 
mais de 50% e a carne em 
torno 45%.

Enquanto você está 
preocupado em achar uma 
frase lacradora para me 
cornetear nas redes sociais, 
e fica calculando número de 
casos e óbitos por covid-19, 
diversas indústrias já estão 
diminuindo a produção por 
falta de matéria-prima e não 
vai demorar muito para pro-
dutos básicos triplicarem o 
preço ou até mesmo come-
çar a faltar nas prateleiras.

Enquanto você aplaude 
ataques contra a liberdade 
individual cada vez menos a 
saúde é reforçada e o discur-
so cada vez mais alargado.
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Saúde Premiada!
ACIC Canela promove ação para arrecadar

recursos para o Hospital de Canela
A Associação Comer-

cial de Canela, (ACIC) está 
promovendo uma ação 
entre amigos para buscar 
recursos para o Hospi-
tal de Caridade Canela 
(HCC).

O Hospital de Cari-
dade de Canela recebeu 
autorização do governo 
do estado para ampliar a 
UTI em mais cinco lei-
tos, e para tanto precisa 
equipar.

Para os novos cinco 
leitos é necessário um 
valor aproximado de R$ 
500 mil.  Se arrecadar 
o necessário, a UTI de 
Canela passará a ter dez 
leitos.

Atualmente, o bloco 
da UTI do HCC tem es-
paço para dez pacientes, 
e possui cinco leitos já 
devidamente equipados.

Neste momento, o 
Governo do Estado solici-
tou que fosse ampliada.

A ideia de fazer a 
ação entre amigos par-
tiu da associada Débora 
Deon e, imediatamente, 
no mesmo grupo de men-
sagens instantâneas da 
ACIC, os empresários co-
meçaram a doar objetos.  
As empresas ou pessoas 
físicas podem fazer doa-

ções. Até o momento já 
foram doados 300 itens.

O presidente da ACIC, 
Ronaldo de Paula, está 
vibrando com a ação,  e 
afirma que “estamos 
trabalhando em prol de 
toda a comunidade seja 
morador, ou visitantes. A 
saúde em primeiro lugar. 

É uma ação jamais vista 
na história da entidade 
e da cidade”, e antecipa 
já os agradecimentos a 
todos os evolvidos.

Serão confeccionados 
20 mil números da ação, 
que serão vendidos a R$ 
25,00 cada, com previsão 
de arrecadar R$ 500 mil.  

Os números podem ser 
adquiridos em diversas 
lojas de Canela e na ACIC.

O sorteio acontecerá 
dia 17 de janeiro, com iní-
cio às 16h, com transmis-
são ao vivo, pelas redes 
sociais da Rádio Clube.

Os ganhadores deve-
rão passar na Rádio Clube 

no dia seguinte ao sorteio 
para retirada dos objetos.

Quem quiser doar 
objetos para sorteio, 
deverá procurar a ACIC, 
localizada na  Av. Osvaldo 
Aranha, 450 sala 12- Ca-
nela -RS  ou comunicar 
pelo telefone (54)  3282-
1510.
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Lucas Dias assume
presidência da Acic

O jovem lucas Dias (35 anos), diretor 
da Rádio Clube de Canela, será o novo 
presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Canela – Acic.

lucas destaca a responsabilidade de 
uma retomada econômica sustentável e 
segura, em razão da pandemia do novo 
coronavírus.

A nova diretoria é composta por Any 
Brocker (Turismo), Felipe Oliveira (Servi-
ços), Alci Cruz (Indústria), Anderson Gomes 
(Comércio) e Tiago Sartori (Tesoureiro).

A atual diretoria assume em 01 de 
janeiro para atuar no biênio 21/22.

FOTO: REPRODUçãO

Multas de trânsito poderão ser
pagas com até 40% de desconto

Proprietários de veículos e condutores do Rio 
Grande do Sul podem a partir de hoje, dia 1º de de-
zembro, receber suas notificações de infrações e 
multas de trânsito diretamente no celular. O DetranRS 
aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) do 
Denatran, que permite maior agilidade no processo e 
garante a possibilidade de pagamento das multas com 
até 40% de desconto, caso o infrator renuncie apre-
sentação de defesa e interposição recurso da autuação.

O desconto vale para infrações cometidas a contar 
da data de hoje e em que o proprietário de veículo 
ou condutor já tenham o aplicativo Carteira Digital de 
Trânsito no smartphone, com a opção de recebimento 
de notificação no formato eletrônico. No aplicativo Car-
teira Digital de Trânsito, o mesmo utilizado para a CNH 
digital e o CRlv-e, é possível aderir ao SNE.
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Presidente Marcelo Savi recebe
vereador Daniel Koehler de Gramado

Na última semana, o 
Presidente da Câmara de 
Vereadores de Canela, 
Marcelo Savi, recebeu o 
Professor Daniel, verea-
dor reeleito na cidade de 
Gramado.

Durante o encontro, 
os vereadores trocaram 
diversas ideias sobre 
ações futuras e possíveis 
projetos que possam ser 
realizados em parceria 
entre os municípios, 

beneficiando assim não 
apenas as cidades, mas 
uma região inteira. Dentre 
os principais assuntos 
abordados, esteve a im-
plementação de uma ci-
clovia que ligaria as duas 
cidades, trazendo assim 
uma maior facilidade de 
locomoção dos ciclistas, 
além claro, da segurança 
que uma obra destas tra-
ria para o trânsito local.

Além disso, Savi e o 

Professor Daniel aborda-
ram muito os investimen-
tos que devem ser feitos 
no interior dos municí-
pios, fortalecendo assim 
a agricultura familiar e 
também, o turismo nestas 
localidades.

Em levantamentos 
atuais do Ministério do 
Turismo, mostrasse um 
significativo aumento na 
procura por este tipo de 
turismo.
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Conta de luz fica mais cara a partir desta terça
A Agência Nacio-

nal de Energia Elétrica 
(Aneel) aprovou a reto-
mada do sistema de ban-
deiras tarifárias na conta 
de luz a partir desta 
terça (1º). o mecanismo 
havia sido suspenso em 
maio devido à pandemia 
do coronavírus e a agên-
cia acionou a bandeira 
verde, sem cobrança 
de taxa extra, até o fim 
deste ano. A Aneel, no 

entanto, informou que 
as condições atuais não 
permitem mais manter 
a bandeira verde acio-
nada. Por isso, a partir 
de terça-feira, as tarifas 
terão bandeira vermelha 
em seu segundo pata-
mar, com uma taxa extra 
de R$ 6,243 a cada 100 
kWh.

o diretor Efrain 
Pereira da Cruz afirmou 
que o consumo de ener-

gia retomou o patamar 
pré-pandemia em setem-
bro, e o setor enfrenta 
novamente uma seca 
que há muito não se via. 
Por isso, a avaliação da 
Aneel é que o sistema 
de bandeiras precisa ser 
retomado imediatamen-
te – e não apenas em 
janeiro de 2021, como 
indicava nota técnica do 
órgão regulador. "São in-
dícios concretos de que o 

mecanismo das bandeiras 
já merece ser restabeleci-
do e a curto prazo, tendo 
em vista sua eficiência na 
sinalização de preços aos 
consumidores", disse o 
diretor.

No sistema atual, que 
estava suspenso desde 
maio, na cor verde, não 
há cobrança de taxa ex-
tra, indicando condições 
favoráveis de geração de 
energia no País. Na ban-

deira amarela, a taxa ex-
tra é de R$ 1,343 a cada 
100 kWh consumidos. A 
bandeira vermelha pode 
ser acionada em um dos 
dois níveis cobrados, 
dependendo da quan-
tidade de termelétricas 
acionadas. No primeiro 
nível, o adicional é de 
R$ 4,169 a cada 100 
kWh. No segundo nível, 
a cobrança extra é de R$ 
6,243 a cada 100 kWh.

Em Brasília, Nestor Tissot protocola projeto de
quase R$ 10 milhões para asfaltamento do interior

Por intermédio do 
senador luis Carlos 
Heinze, do Progressistas/
RS, o prefeito eleito de 
Gramado, Nestor Tissot, 
do Progressistas, proto-
colou na manhã desta 
quinta-feira (03), um 
ofício junto ao Ministério 
do Turismo para abertura 
do sistema "Plataforma 
Mais Brasil" e o cadastra-
mento da proposta de R$ 
9.950.000,00, para obras 
de infraestrutura turística, 
destinada a pavimenta-
ção de acesso para as 
localidades, linha Furna, 
Vale dos Pinheiros, linha 
Quilombo e Carahá.

Em sua solicitação 
junto ao Ministério do 
Turismo, Heinze argu-

menta o número de 
visitantes, agroindústrias 
e o fortalecimento do 
agroturismo de Gramado. 
"o município de Gramado 
possui uma população de 
36.232 habitantes, com 
maior índice turístico do 
estado do Rio Grande do 
Sul, com média de visita-
ção anual de 6 milhões 
de pessoas. Possui 120 
agroindústrias familiares 
no interior, que fazem 
parte do roteiro do agro-
turismo, com enorme 
visitação. A maior parte 
desse roteiro não pavi-
mentado", disse.

Com documento em 
mãos assinado pelo se-
nador Heinze, Nestor foi 
acompanhado até o Mi-

nistério do Turismo e no 
Ministério da Cidadania 
pelo Chefe da Assessoria 
Especial do Ministério do 
Turismo, ivanei Gonçalves 
dos Santos e pelo Asses-
sor Gabinete do Gabinete 
do senador luis Carlos 
Heinze, Renato Gemelli 
Bonadiman.

De acordo com Nes-
tor Tissot, a expectativa 
é que os recursos sejam 
liberados no início do 
próximo ano. "Estamos 
esperançosos e confiantes 
que a liberação dos recur-
sos ocorra já no início de 
2021. Caso nossas proje-
ções se confirmem muito 
em breve vamos levar 
pavimentação asfáltica 
para estas importantes lo-
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calidades de nossa cidade. 
O trabalho de desenvolvi-
mento de Gramado está 
apenas iniciando, vamos 

em busca de muitas ou-
tras melhorias para nossa 
população", destaca o 
prefeito eleito.
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33° Sonho de Natal suspende
Parada de Natal e Casa do Papai Noel

Com a confirmação da 
classificação em bandeira 
vermelha para a região da 
Serra no Modelo Estadual 
do Distanciamento Con-
trolado, a organização do 
33° Sonho de Natal Cane-
la anunciou a suspensão 
temporária da Parada de 
Natal e das atividades na 
Casa do Papai Noel, que 
funcionava no Multipalco 
da praça João Corrêa.

O secretário de Turis-
mo e Cultura de Canela, 
Ângelo Sanches, reforça, 
no entanto, que a progra-
mação virtual continuará 
empolgando multidões 
diariamente pelos canais 
Canal Paixão Natural no 
Facebook e no Youtube. 
O Sonho de Natal tam-
bém vai manter o aspecto 
lúdico com o projeto de 
Descidas Itinerantes do 
Papai Noel, que fará rapel 
em diversos pontos turís-
ticos de todo o Brasil.

SUCESSO
DE PÚBLICO

Conforme Sanches, 
as exibições dos espetá-
culos “Vida” e “A Fábrica 
de Sonhos” superaram a 
marca de 2,5 milhões de 
visualizações nas redes 
sociais. Além das duas 
atrações virtuais diárias, 
a Secretaria de Turismo e 
Cultura criou dois festi-
vais musicais on-line para 
valorizar os talentos mu-
sicais locais: o Louvores 
do Sonho e o Acordes do 
Sonho, que atingiram 20 
mil visualizações. “Canela 
tem buscado a reinvenção 
desde o começo da pande-
mia. Em primeiro lugar, es-
tamos preocupados com a 
saúde da população e dos 
turistas que nos visitam. 
Conquistamos um selo 
internacional de destino 
seguro e vamos manter 
todos os cuidados com a 
prevenção”, destaca.

Outra novidade da 
programação natalina são 
as descidas itinerantes do 
Papai Noel. Em sua pri-
meira aparição surpresa, 

o Bom Velhinho fez rapel 
na Cascata do Caracol. No 
próximo final de semana, 
o Papai Noel radical de 
Canela deixa sua men-
sagem no Rio de Janeiro. 
“Não estamos fazendo 
divulgação prévia para 
não aglomerar pessoas. 

Estamos usando o as-
pecto lúdico do Natal na 
execução da ação. Afinal, 
as crianças não enxergam 
o Papai Noel na noite de 
Natal. Elas encontram 
seus presentes na manhã 
seguinte. Queremos levar 
uma mensagem de espe-

rança e divulgar o desti-
no Canela. Quem estiver 
passeando pelos pontos 
turísticos de diversas ci-
dades brasileiras, poderá 
acompanhar as descidas 
de rapel, mas tudo de 
forma casual, sem multi-
dões”, explica Sanches.
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Academia Neusa Martinotto
premiada em 1° lugar no Sul em Dança

No dia 27 de novem-
bro, a Academia Neusa 
Martinotto participou do 
Sul em Dança 2020, edição 
online, com a apresentação 
de duas coreografias.

“O pequeno pintor”, 
coreografia de Rodrigo 
Pacheco, com o bailarino 
Antônio dos Reis Dias, ca-
tegoria Juvenil, solo mas-
culino e “garota gostam 
de se divertir”, coreografia 
de Nicolas Rodrigues, com 
a bailarina Pietra Vidor 
Baroni, categoria Infantil 
II, solo feminino. As duas 
coreografias foram premia-
das em primeiro lugar na 
modalidade estilo livre – 
tela de criação.

Essas duas coreografias 

foram apresentadas em 
setembro no ABC Dança 
Festival Infantil, sendo 
premiada na categoria Des-
taque Criatividade, com a 

coreografia “O pequeno 
pintor".

A Academia está na 
reta final dos preparativos 
para o espetáculo de final 

de ano. Desta vez, será 
realizado um filme dan-
çado, com o tema “Canela 
por muitas razões – edição 
II”, que retratará através da 

dança, os lugares da cida-
de, com seus pontos turís-
ticos, parques, comércio e 
as pessoas que escolheram 
a Canela como seu lar.
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O pequeno pintorGarota gostam de se divertir
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Gramadotur celebra 35 anos do Natal Luz
e a comunidade escolhe 35 homenageados

A Gramadotur está pre-
parando uma grande cele-
bração para ficar na história 
de Gramado. O Natal Luz 
completa 35 anos e a Gra-
madotur está preparando 
homenagens para 35 pes-
soas que tiveram participa-
ção e foram fundamentais 
neste período. “Passaram 
por esta história muitas pes-
soas que mereceriam serem 
lembradas. O Natal Luz é um 
belíssimo legado e o número 
é simbólico, mas seguramen-
te seriam mais de 35”, afirma 
Rafael Carniel, presidente 
da Autarquia Municipal Gra-
madotur. O Presidente des-
tacou ainda que, “cidadãos 
criativos e engajados deram 
vida, ano após ano, a um dos 
maiores eventos natalinos 
do mundo. Colaboraram 
para manter viva a magia do 
Natal no coração de milhões 
de pessoas. Queremos ouvir 
a comunidade e reconhe-

cê-los”, destacou Rafael. As 
votações serão realizadas 
através desse link.

A votação iniciou na 
terça-feira (01), e encerra 
dia 15 de dezembro, e o 
resultado será divulgado no 
dia 20 de dezembro pelas 
redes sociais do Natal Luz. 
Cada pessoa pode eleger 
cinco nomes e os 35 mais 
citados nas respostas rece-
berão diretamente das mãos 
do Soldadinho de Chumbo, 
“O Ajudante Número Um do 
Papai Noel”, uma peça de 
cristal confeccionada pela 
Cristais de Gramado. A en-
trega será a partir do dia 21 
de dezembro. A homenagem 
às 35 pessoas que fizeram 
história no Natal Luz é mais 
uma atração que integra 
o projeto “Natal Luz Para 
Todos”.

O 35º Natal Luz de Gra-
mado acontece até o dia 30 
de janeiro de 2021.
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As Manas Yasmin Athena e
Júlia Helena já em clima 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!

Em clima de Natal os
irmãos Pietra e Pedro Rosa

Os manos Davi e Heitor
Moreira Toledo Campos

Olhem só que fofura a
Helena Lima Zimmer!

Quanta fofura nesse ensaio do Artur...
Arthur com a sua linda Mana Isabelli 
preparados pra chegada do Papai Noel!!

Foto: CANELA Foto E ARtE

Foto: GABI tHEISEN FotoS

Foto: jENIFER LAuFFER FotoS

Foto: REPRoDuÇÃo

Foto: REPRoDuÇÃo Foto: REPRoDuÇÃo

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

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Caixa de Veludo é a mais nova joalheria contemporânea da
Região das Hortênsias. Inaugurada no último domingo (29/11),
a loja reúne grande variedade de semijoias banhadas a ouro
18k e ródio, além de coleções inteiras de joias em prata 925. 
Cláudia Nascimento (à esquerda), empresária à frente do
empreendimento, contou com o apoio da especialista em
acessórios Lorena Stella (à direita), que veio diretamente de 
Curitiba para a implantação da loja.

A Santho Aroma é responsável pelo
marketing olfativo do Parador Hampel 

de São Francisco de Paula. Na foto,
Luciana Reck fazendo o treinamento para
a melhor utilização do aroma escolhido.

O Lone Star, o Texas em Gramado, apresentou recentemente a 
noite texana, regada de gastronomia típica, acompanhada de 
show temático. A noite acontece no Pub do Lone Star. Na foto, 
o proprietário Paulo Lino e a Relações Públicas Fabiana Costa, 
acompanhados por Daiane Teixeira e Lucas Teixeira Drumm, 
integrantes do grupo The Six Stars.
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Com 38 anos de história,
o Chocolate Gramadense 
inaugura a mais nova loja
de fábrica, que contou com 
a presença de Luísa Ramires, 
Paula Lira e Martha Rosinha 
em recente evento.

Novo restaurante é sinônimo de luxo,
arte e gastronomia. O San Tao Serra e

Mar reúne a sofisticação de Gramado com 
a leveza dos pratos de frutos do mar. Na 

foto, o sócio Jardel de Souza Costa, o Chef 
Luca de Lima, e também sócios Renata 
Tisott e André Pansera, comemoraram a 
inauguração do novo espaço, que fica

localizado no Pátio Goods Br.

FOTO: JeI HeyDT

Chegou ao fim a primeira edição do
reality show realizado em Canela e Gramado, 
produzido pela multiplataforma digital TVS 

Play e o grande vencedor foi Vagner Oliveira 
(advogado, modelo e Mister RS 2012).
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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

Já no clima de Natal e ansiosos pela
noite da chegada do Papai Noel, os Manos
Gustavo e Fernanda com o Primo Gabriel
fizeram a festa nesse ensaio! Ensaio Divo dos 15 anos da Mariana!

Ensaio da Sandra Mara com sua filha
Alice pelas lentes de Jênifer Lauffer!

Bruno, Gabi, Antonio e Melissa pelas
lentes da Gabi Theisen em clima de Natal.

Vicente com sua mamãe Agle!

E essa simpatia da Isabela?

Essa família
linda, Jair,
Júnior, Clara
e Bibiane
arrasaram no 
ensaio de natal!

Foto: JENIFER LAUFFER FotoS
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CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
E APERFEIÇOAMENTO

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

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

Ceia de Réveillon
19 de dezembro
Sábado, das 9h às 13h

Informe-se sobre essas e outras opções pelo
e-mail atendimento-hortensias@ucs.br

ou pelo telefone/WhatsApp (54) 9 9909 2623

Perdeu o Vestibular de Verão mas não quer
deixar de estudar no próximo semestre? Acesse
ucs.br e busque pelo Processo Seletivo Contínuo.
Escolha uma das opções de graduação da UCS
Hortênsias e entre no mundo acadêmico.

Temos os bacharelados em Direito,
Administração, Ciências Contábeis e Nutrição,
além dos cursos superiores de curta duração em:
Hotelaria, Gastronomia, Gestão de Recursos
Humanos e Gestão em Marketing.

https://www.ucs.br/site
encurtador.com.br/jzJY6
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UTI Covid-19 do HCC completa 100 dias

Os 100 dias 
de funciona-
mento da UTI 

Covid-19 do Hospital de 
Caridade de Canela (HCC) 
trouxeram indicadores 
positivos na recuperação 
de pacientes infecta-
dos pelo coronavírus. O 
levantamento completo 
com os números da uni-
dade no enfrentamento a 
Covid-19 foi apresentado 
pela equipe técnica nesta 
quinta-feira, dia 3.

O médico responsável 
técnico do Hospital de 
Canela, Maicon Carraro, 
destaca que a implanta-
ção da UTI Covid garantiu 
o atendimento completo 
de todos os canelenses. 

“Desde que foi criada a 
UTI, os pacientes Covid de 
Canela não precisam mais 
buscar vagas em outros 
hospitais. Era um drama 
encontrar leitos para cada 
paciente que necessitava 
de atendimento de maior 
complexidade”, recorda.

Além de aumentar a 
complexidade dos casos 
atendidos no hospital, a 

UTI Covid-19 reduziu em 
80% a mortalidade rela-
tiva pela doença. O res-
ponsável técnico da UTI 
Covid-19 do HCC, Diego 
Miltersteiner, observa 
que a unidade de Canela 
busca ser referência no 
tratamento da doença.

Entre março e agos-
to, Canela registrou 24 
óbitos por complicações 
do coronavírus. Já entre 
agosto e novembro, foram 
registradas quatro mortes 
na UTI do HCC.

Em agosto, foram 
atendidos 20 pacientes 
na UTI e foi registrado 
um óbito. Em setembro, 
receberam atendimento 
17 pacientes e nenhuma 
morte foi registrada. Em 
outubro, 33 pacientes 
passaram pela UTI Co-
vid-19 e uma morte foi 
registrada. Já em novem-
bro, foram 27 pacientes e 
dois óbitos.

“O número de casos de 
Covid-19 caiu em setem-
bro, mas voltou a subir 
em outubro e novembro. 
Subiu acima da média dos 

meses anteriores. O fluxo 
de atendimentos cresceu 
na tenda, mas a taxa de 
mortes diminuiu com a 
UTI”, compara Milterstei-
ner.

De acordo com a ad-
vogada Adriana Seibel, da 
comissão de intervenção 
do HCC, os custos men-
sais com a UTI Covid-19 
irão ultrapassar os R$ 
600 mil em novembro. 

“Recebemos R$ 720 
mil do Governo Federal 
por três meses do servi-
ço. O restante é custeado 
pela Prefeitura de Canela. 
Temos cinco leitos habili-
tados e estamos pleitean-
do a habilitação de outros 
cinco leitos. Atualmente, 
contamos com 10 leitos, 
sendo que, cinco aguar-
dam a homologação do 
Ministério da Saúde”, diz.

O interventor do 
Hospital de Canela, Luiz 
Claudio da Silva, destaca 
que o apoio do poder pú-
blico e o engajamento da 
classe empresarial foram 
fundamentais para as me-
lhorais realizadas na casa 

EQUIPE UTI COVID-19
Oito médicos

Seis enfermeiros
20 técnicos de enfermagem

Quatro fisioterapeutas
Uma assistente social

Uma nutricionista
Cinco pessoas na equipe de higienização 

PACIENTES UTI X ÓBITOS
Agosto: 20 pacientes atendidos e um óbito

Setembro: 12 pacientes e nenhum óbito
Outubro: 33 pacientes e um óbito

Novembro: 27 pacientes e dois óbitos

ATENDIMENTOS NA TENDA
Maio: 216 

Junho: 482 
Julho: 1.323 

Agosto: 1.449 
Setembro: 839 
Outubro: 1.717 

Novembro: 2.045

de saúde. “O Hospital de 
Canela é o único do Brasil 
que conseguiu fazer uma 
UTI em dois meses. Os nú-
meros falam por si. Temos 
profissionais de gabarito, 
os melhores do Estado. 
Estamos trabalhando para 
mudar a imagem do nosso 

hospital. Não são apenas 
obras físicas, mas um 
trabalho constante com 
os colaboradores para 
qualificar o atendimento. 
Seguimos engajados na 
luta pela habilitação de 
mais cinco leitos de UTI 
Covid”, frisa Silva.

FO
TO

: H
ALD

ER RAM
O

S



REGIÃO • Quinta-feira, 3 de dezembro de 2020 • portaldafolha.com.br13

Pró-Sinos lança programa de
monitoramento das águas
Plataforma permitirá criar uma série histórica sobre o comportamento da bacia

O Consórcio Pró-Sinos lan-
çou, nesta quinta-feira (3), um 
programa inédito de monito-
ramento espacial das águas 
do Rio dos Sinos. O objetivo é 
reunir em uma plataforma digital 
informações sobre as condições 
ambientais da bacia hidrográ-
fica da região, da qual Canela e 
Gramado fazem parte, a partir de 
parâmetros qualitativos e quan-
titativos. Além disso, o projeto 
deve ser uma fonte de conteú-
dos sobre o tema. “É um momen-
to muito importante para a histó-
ria do Consórcio Pró-Sinos, para 
a bacia e também para as nossas 
comunidades”, destacou o presi-
dente do Pró-Sinos e prefeito de 
Esteio, Leonardo Pascoal.

A cerimônia foi realizada 
em Nova Santa Rita. Além da 
prefeita Margarete Ferretti, 
que também é presidente da 
Granpal, estiveram presentes os 
prefeitos Nei Pereira dos Santos, 
de Caraá, Ary Vanazzi, de São 
Leopoldo, João Alfredo de Cas-
tilhos Bertolucci, de Gramado, 
Corinha Molling, de Sapiranga, 
Daiçon Maciel da Silva, de Santo 
Antônio da Patrulha, Luis Ro-
gério Link, de Sapucaia do Sul, 
e representantes dos prefeitos 
de Cachoeirinha, Canoas, Novo 
Hamburgo e Campo Bom, entre 
outras autoridades.

O programa permitirá ao 
Pró-Sinos criar uma série his-
tórica sobre o comportamento 
das águas coletadas na bacia e 
que chegam ao Rio dos Sinos. 
As informações poderão auxiliar 
os gestores no planejamento, 
na fiscalização e em ações que 

envolvam o meio ambiente na 
região. Atualmente, a entidade 
realiza coleta de amostras e 
mede parâmetros de qualidade 
em 24 pontos de monitoramento 
distribuídos em 16 municípios 
do Vale dos Sinos (confira abaixo 
a lista completa).

Ao mesmo tempo, recebe 
dados quantitativos (nível, vazão 
e pluviosidade) de estações de 
medição da Agência Nacional de 
Águas (ANA), e do Centro Nacio-
nal de Monitoramento e Alertas 
de Desastres Naturais (CEMA-
DEN). Todos esses dados são 
lançados na plataforma digital, 
que permite uma consulta rápi-
da e clara das condições de cada 
ponto monitorado. “É uma plata-
forma colaborativa, que já nasce 
grande, trazendo informações re-
levantes”, observou o presidente 
do consórcio. Para acessá-la, 
clique aqui.

Para Leonardo Pascoal, o pro-
grama possibilitará aos municí-
pios consorciados um mapa mais 
completo da situação ambiental 
do Rio dos Sinos, permitindo agir 
na correção de problemas de 
uma forma mais ágil e precisa. 

“Os pontos de monitoramento 
nos apresentam uma situação 
fidedigna da bacia. Os dados cole-
tados nos possibilitam antecipar 
o comportamento do rio, agindo 
com mais acerto nas situações de 
cheias ou estiagens, ou nos casos 
em que a qualidade das águas 
apresente comprometimento”, 
detalhou.

Os recursos para o custeio 
do programa são provenientes 
das Taxas de Controle e Fisca-

Canela e Gramado fazem parte da bacia do Rio dos Sinos
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lização Ambiental Municipal 
(tCFAM).  Além da ANA e do 
CEMADEN, o Pró-Sinos busca 
parceria de outras importantes 
instituições que produzem e uti-
lizam dados sobre as condições 
das águas superficiais da bacia, 
como as secretarias municipais 
de Meio Ambiente, as concessio-
nárias de saneamento, as univer-
sidades e os centros de pesquisa 
da região.

As prefeituras de Esteio 
e Campo Bom já contam com 
programas de monitoramento 
apoiados pelo Pró-Sinos.

Parâmetros avaliam
da temperatura à
turbidez da água
Atualmente, são acompanha-

dos nove parâmetros qualitati-
vos que constituem o Índice de 
Qualidade da Água (iQA): tempe-
ratura, pH, oxigênio dissolvido, 
sólidos totais, demanda bioquí-
mica de oxigênio, coliformes 
termotolerantes, nitrogênio total, 
fósforo total e turbidez. Eles se 
somam aos parâmetros quantita-
tivos — pelos quais são feitos o 
monitoramento do nível do rio, 
permitindo calcular a vazão de 
água, e a análise da quantidade 
e da distribuição das chuvas.

Dezesseis municípios
contam com pontos
de monitoramento
As coletas estão sendo feitas 

em 24 pontos distribuídos nos 
municípios de Caraá, Santo 
Antônio da Patrulha, Rolante, 
Riozinho, Taquara, Três Coroas, 
igrejinha, Canela, Campo Bom, 

Novo Hamburgo, São Leopoldo, 
Sapucaia do Sul, Portão, Esteio, 
Nova Santa Rita e Canoas. A 
intenção é buscar parcerias com 
concessionárias e municípios 
para ampliar o número de locais 
de recolhimento ao longo dos 
próximos anos.

Campanhas abastecem
a plataforma digital
Entre setembro e novembro 

deste ano, o Consórcio Pró-Sinos 
realizou três campanhas de co-
letas de amostras de água na ba-
cia. Em cada um dos 24 pontos 
foram apresentados resultados 
específicos — que permitem aos 
gestores avaliarem com precisão 
a situação ambiental em suas 
localidades. As informações das 
primeiras análises já estão abas-
tecendo a plataforma digital.

Coleta de material para análise
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Oferta válida até 15/12/2020 para pessoa física, sujeita a análise de crédito, mediante contratação 
conjunta dos serviços anunciados, com permanência mínima de 12 meses, cadastro de fatura digital e 
pagamento via débito automático. Valor total do combo R$ 234,97 por mês. Saiba mais em www.claro.
com.br. Banda líder em ultravelocidade – fonte: Anatel em janeiro/2020 (anatel.gov.br/dados).

CLARO.COM.BR 0800-720-1234 OU VÁ ATÉ UMA LOJA CLARO

VOCÊ MERECE ULTRAVELOCIDADE
NA BANDA LARGA PARA ESTUDAR, 
TRABALHAR E CURTIR SUAS LIVES.

com
240 MEGA

R$
POR
APENAS

POR MÊS NO 
COMBO MULTI99,99

https://www.claro.com.br/
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Assembleia RS aprova congelamento
do mínimo regional para 2021

O cinto do gaúcho, 
que já estava apertado, 
deve apertar mais ainda 
em 2021.

Durante a primeira 
sessão com sistema híbri-
do, os deputados esta-
duais aprovaram, na tarde 
desta terça-feira (1°/12), 
o Projeto de Lei 35/20, 
que trata sobre o reajuste 
dos pisos salariais es-
taduais. O piso regional 
incide sobre o salário de 
categorias de trabalhado-
res que não têm previsão 
diversa em convenções 
ou acordos coletivos ou 
mesmo na informalidade.

A proposta origi-
nal previa correção de 
4,5%. Contudo, o texto 
foi aprovado com uma 
emenda que prevê que, 
excepcionalmente, sejam 
mantidos os valores do 
piso regional de 2019. De 
acordo com a justificativa, 
o congelamento se dá por 
causa dos efeitos provo-
cados pela pandemia de 
Covid-19, principalmente 
na área econômica do 
Estado.

O mínimo regional é 
composto por cinco fai-
xas salariais. Veja abaixo 
o valor que se mantém 
cada faixa:

I – R$ 1.237,15: a) na 
agricultura e na pecuária; 
b) nas indústrias extrati-
vas; c) em empresas de 
pescado (pesqueira); d) 

empregados domésticos; 
e) em turismo e hospita-
lidade; f) nas indústrias 
da construção civil; g) 
nas indústrias de instru-
mentos musicais e de 
brinquedos; h) em esta-
belecimentos hípicos; i) 
empregados motociclis-
tas no transporte de do-
cumentos e de pequenos 
volumes - "motoboy"; e j) 
empregados em garagens 
e estacionamentos;

II - R$ 1.265,63: a) nas 
indústrias do vestuário e 
do calçado; b) nas indús-
trias de fiação e de tece-
lagem; c) nas indústrias 
de artefatos de couro; d) 
nas indústrias do papel, 
papelão e cortiça; e) em 
empresas distribuidoras 
e vendedoras de jornais 
e revistas e empregados 
em bancas, vendedores 
ambulantes de jornais e 
revistas; f) empregados 
da administração das 
empresas proprietárias 
de jornais e revistas; g) 
empregados em estabe-
lecimentos de serviços 
de saúde; h) empregados 
em serviços de asseio, 
conservação e limpeza; i) 
nas empresas de teleco-
municações, teleopera-
dor (call-centers), tele-
marketing, call-centers, 
operadores de “voip” 
(voz sobre identificação 
e protocolo), TV a cabo e 
similares; e j)empregados 

Justificativa do congelamento foi a pandemia de Covid-19 

FOTO: JOEL VARgAs / ALRs

em hotéis, restaurantes, 
bares e similares;

III - R$ 1.294,34: a) 
nas indústrias do mobi-
liário; b) nas indústrias 
químicas e farmacêuticas; 
c) nas indústrias cinema-
tográficas; d) nas indús-
trias da alimentação; e) 
empregados no comércio 
em geral; f) empregados 
de agentes autônomos do 
comércio; g) empregados 
em exibidoras e distribui-
doras cinematográficas; 
h) movimentadores de 
mercadorias em geral; i) 
no comércio armazena-
dor; e j) auxiliares de ad-
ministração de armazéns 
gerais;

IV - R$ 1.345,46: a) 
nas indústrias metalúr-
gicas, mecânicas e de 

material elétrico; b) nas 
indústrias gráficas; c) 
nas indústrias de vidros, 
cristais, espelhos, cerâ-
mica de louça e porcela-
na; d) nas indústrias de 
artefatos de borracha; e) 
em empresas de seguros 
privados e capitalização 
e de agentes autônomos 
de seguros privados e de 
crédito; f) em edifícios 
e condomínios residen-
ciais, comerciais e simi-
lares; g) nas indústrias 
de joalheria e lapidação 
de pedras preciosas; h) 
auxiliares em administra-
ção escolar (empregados 
de estabelecimentos de 
ensino); i) empregados 
em entidades culturais, 
recreativas, de assistên-
cia social, de orientação 

e formação profissional; 
j) marinheiros fluviais de 
convés, marinheiros flu-
viais de máquinas, cozi-
nheiros fluviais, taifeiros 
fluviais, empregados em 
escritórios de agências 
de navegação, empre-
gados em terminais de 
contêineres e mestres e 
encarregados em esta-
leiros; k) vigilantes; e l) 
marítimos do 1° grupo de 
aquaviários que laboram 
nas seções de Convés, 
Máquinas, Câmara e saú-
de, em todos os níveis (I, 
II, III, IV, V, VI, VII e supe-
riores);

V - R$ 1.567,81: técni-
cos de nível médio, tanto 
em cursos integrados, 
quanto subsequentes ou 
concomitantes.

https://pt-br.facebook.com/18anosciadoalarme/
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1. SÚMULA DOS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2020

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de NOVEMBRO/2020: CONTRATO NÚMERO 
149/2020- PREPAVER CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ sob número 29.725.837/0001-80. Tomada de Preços 01/2020. Objeto-   Contratação de empresa, sob o regime 
de EMPREITADA GLOBAL POR PREÇOS UNITÁRIOS, para execução de obra da primeira etapa (Lote 01) da sede do Corpo de Bombeiros de Canela, que 
consiste na estrutura pré-moldada, incluindo as lajes alveolares e na cobertura da edificação com telhas termoacústicas sobre estrutura metálica, com fornecimento 
de materiais e mão de obra, conforme projeto, planilha orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro. Valor- R$ 469.137,29 (quatrocentos e 
sessenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e vinte e nove centavos). Vigência – 120 (cento e vinte) dias a contar do Termo de Inicio da Obra, sendo que o prazo do 
contrato de 150. Assinatura –05 de novembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 150/2020-  MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI, CNPJ  03.093.776/0001-91. Pregão Eletrônico 13/2020. Objeto- Aquisição de ambulância TIPO A - Simples remoção Furgão. 
Emenda Parlamentar 120.13.178000/1190-13, oriunda do Ministério da Saúde. Valor- R$ 144.100,00 (cento e quarenta e quatro mil e cem reais). Vigência – 05 de 
novembro de 2021. Assinatura –06 de novembro de 2020.CONTRATO NÚMERO 151/2020-SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., CNPJ 83.483.230/0001-86. 
Pregão Eletrônico 18/2020.  Objeto- Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de impressoras e copiadoras, em caráter de comodato, sem 
franquia. Valor- R$ 0,08 (oito centavos) por cópia/folha impressa monocromática e o valor de R$ 0,52 (cinquenta e dois centavos) por  cópia/folha impressa 
colorida. Vigência – 05 de novembro de 2021. Assinatura –06 de novembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 152/2020- CANELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, CNPJ 30.145.972/0001-35. Chamamento Público 03/2020. Objeto- patrocínio ao evento “33º Sonho de Natal Canela 2020”, a realizar-se de 22 de outubro de 
2020 a 10 de janeiro de 2021, na modalidade PATROCINADOR. Valor- R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Vigência – 30 de abril de 2021. Assinatura –09 
de novembro de 2020.CONTRATO NÚMERO 153/2020-LUANA MARTINS RECK, CNPJ 37.287.755/0001-29. Dispensa de licitação Art. 24 II. Objeto-  Contratação de 
sistema de sonorização em formato de mini tri elétrico para a realização da Parada de Natal conforme programação do 33º Sonho de Natal Canela 2020.  Valor- R$ 
37.100,00 (trinta e sete mil e cem reais). Vigência – 11 de janeiro de 2021. Assinatura –12 de novembro de 2020.CONTRATO NÚMERO 154/2020-VOLARE 
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA, CNPJ 29.723.868/0002-82.Chamamento Público 03/2020. Objeto-  patrocínio ao evento “33º Sonho de Natal de Canela 
2020”, a realizar-se de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, na modalidade COLABORADOR I. Valor- R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Vigência – 21 
de setembro de 2021. Assinatura –13 de novembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 155/2020-  POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS EIRELI, CNPJ 02.089.950/0001-60. 
Dispensa de Licitação Art. 24 II. Objeto-  contratação de empresa para a impressão de carnês de Tributos Municipais, relativos ao exercício de 2021. Valor- R$ 
15.275,00 (quinze mil duzentos e setenta e cinco centavos). Vigência –31 de dezembro de 2020.  Assinatura –23 de novembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 
156/2020 - DOLCEMONTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES LTDA CNPJ 03.912.327/0002-09. Chamamento Público 03/2020. Objeto- patrocínio ao evento 
“33º Sonho de Natal de Canela 2020”, a realizar-se de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, na modalidade COLABORADOR II.  Valor- R$ 12.000,00 (doze 
mil reais). Vigência – 30 de novembro de 2021. Assinatura –24 de novembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 157/2020-HIDROMINERADORA PASSO DO LOURO  
CNPJ  11.427.238/0001-14. Chamamento Público 03/2020. Objeto-  patrocínio ao evento “33º Sonho de Natal de Canela 2020”, a realizar-se de 22 de outubro de 2020 a 
10 de janeiro de 2021, na modalidade COLABORADOR III. Valor- R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Vigência – 21 de setembro de  2021. Assinatura –24 de novembro de 
2020. CONTRATO NÚMERO 158/2020 - CONNECT CITY INTEGRADORA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ 33.211.259/0001-30. 
Chamamento Público 03/2020. Objeto-  patrocínio ao evento “33º Sonho de Natal de Canela 2020”, a realizar-se de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021 , na 
modalidade CO-PATROCINADOR. Valor- R$ 100.000,00 (cem mil reais). Vigência – 21 de setembro de 2021. Assinatura –24 de novembro de 2020. CONTRATO 
NÚMERO 159/2020 -MUNDO A VAPOR PARQUES TEMÁTICOS S.A, inscrita no CNPJ sob número 94.120.607/0001-59 . Chamamento Público 03/2020. Objeto-  
patrocínio ao evento “33º Sonho de Natal de Canela 2020”, a realizar-se de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021 , na modalidade COLABORADOR III. Valor- R$ 
5.000,00 (cinco mil reais). Vigência – 21 de setembro de 2021.Assinatura –24 de novembro de 2020.QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 111/2016– 
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LUTERANA DE BENEFICÊNCIA, CNPJ 92.849.850/0001-87. Vigência – 09 de novembro de 2021. Valor – R$ 1.045,00 (um mil e quarenta 
e cinco reais) mensais, Assinatura – 03 de novembro de 2020. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO NÚMERO 184/2017. Locatário –NELSO BENETTI, CPF 
108.683.640-53, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Vigência – 02 de maio de 2021. Valor – R$ 809,69 (oitocentos e nove reais e sessenta e nove centavos) mensais. 
Assinatura – 03 de novembro de 2020. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 028/2019 – GOMES E FERREIRA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 23.025.558/0001-
27, Tomada de Preços 20/2017. Vigência – 31 de dezembro de 2020. Assinatura – 03 de novembro de 2020. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N.º 
117/2019 –LOCADOR – BRK ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇOES LTDA, CNPJ 23.474.020/0001-08, Dispensa de Licitação, art. 24, X. Vigência –23 de maio de 2021. 
Valor – R$ 1.003,29 (mil e três reais e vinte e nove centavos) mensais. Assinatura – 03 de novembro de 2020. VIGÉSIMO QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 129/2016 
- HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA, CNPJ 88.210.794/0001-69, Inexigibilidade de Licitação, art. 25 caput, Repasse Federal – R$720.000,00. Assinatura – 13 de 
novembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 281/2019– MARIN SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, CNPJ 21.281.004/0001-65, Credenciamento 
SMS 01/2019. Vigência – 19 de novembro de 2021. Assinatura – 17 de novembro de 2020. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 020/2017 ADILSON FONTOURA 
DE OLIVEIRA MEI, CNPJ 15.378.504/0001-17, Pregão Presencial 04/2017. Suspensão – prorroga a suspensão até 30/11/2020. Assinatura – 17 de novembro de 2020. 
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 135/2019– LUÍS CARLOS DA SILVA DE OLIVEIRA, CNPJ 31.812.932/0001-62, Pregão Presencial 22/2019. Vigência – 10 
de junho de 2021. Suspensão – prorroga a suspensão até 30/11/2020. Assinatura – 17 de novembro de 2020. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 032/2020– 
JOÃO VINÍCIUS DA SILVA MEI, CNPJ 34.146.945/0001-38, Pregão Presencial 54/2019. Suspensão – prorroga a suspensão até 30/11/2020.. Assinatura – 17 de 
novembro de 2020. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 172/2019– SILVANA PATZINGER MEI, CNPJ 27.731.101/0001-99, Pregão Presencial 31/2019. 
Vigência – 11 de julho de 2021. Suspensão – prorroga suspensão até 30/11/2020. Assinatura – 17 de novembro de 2020. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO NÚMERO 217/2018– SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL PRIMAVERA, CNPJ 90.615.543/0001-06, Dispensa de Licitação, art. 24,X. Vigência – 06 de 
setembro de 2021. Suspensão – prorroga suspensão até 30/11/2020. Assinatura – 17 de novembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 118/2020 
– DE SOUZA & RIBAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA, CNPJ 12.324.563/0001-14, Dispensa de Licitação, art. 24, I. VALOR – R$ 4.032,00 (Quatro mil e trinta e 
dois reais).Assinatura – 17 de novembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 106/2020-  COOPERATIVA LANGUIRU LTDA, inscrita no CNPJ N°  
89.774.160/0001-00.  Valor-  O valor total a ser aditivado é de R$ 13.782,27 (treze mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), referente à adição de 
3.543 litros do produto Leite UHT semidesnatado, tendo em vista necessidade apresentada pela secretaria. Assinatura- 19 de novembro de 2020.VIGÉSIMO SEXTO 
ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 129/2016- HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA, inscrito no CNPJ sob nº 88.210.794/0001-69.O presente Aditivo tem por objeto 
o repasse do recurso financeiro recebido através da Portaria N° 1.975 de 06 de agosto de 2020 referente ao credenciamento temporário do Município para o recebimento 
de incentivos financeiros para os Centros de Atendimento de Enfrentamento ao COVID-19 no valor de R$60.000,00 (sessenta mil). Assinatura – 20 de novembro de 2020.
QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 239/2019– O.M ZELADORIA LTDA EPP, CNPJ04.728.227/0001-09, Pregão Presencial nº 27/2019.Vigência – 01 de 
outubro de 2021.Assinatura – 24 de novembro de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 048/2019 – B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES 
EIRELI, CNPJ 28.080.732/0001-58, Concorrência nº 12/2018. Vigência – 14 de fevereiro de 2021. Assinatura – 27 de novembro de 2020.QUARTO ADITIVO AO 
CONTRATO NÚMERO 109/2016 – CARACOL TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA, CNPJ 04.466.598/0001-60, Concorrência 04/2016. Vigência – 25 de outubro de 
2021. Assinatura – 27 de novembro de 2020. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 108/2016 – JRS TURISMO LTDA, CNPJ 02.400.185/0001-57, Concorrência 
número 04/2016. Vigência – 25 de outubro de 2021. Assinatura – 27 de novembro de 2020. QUINTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 082/2019 – CONSTRUTORA 
E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., CNPJ 88.256.979/0004-04, Concorrência 01/2019.Vigência – 16 de fevereiro de 2021.Assinatura – 27 de novembro de 2020. 
TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 029/2019– CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., CNPJ 88.256.979/0004-04, Concorrência 10/2018. 
Vigência – 09 de fevereiro de 2021. Assinatura – 27 de novembro de 2020. QUINTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 105/2019– B & B TERRAPLANAGEM E 
PAVIMENTAÇÕES EIRELI, CNPJ 28.080.732/0001-58, Concorrência Pública 02/2019. Vigência – 17 de janeiro de 2021. Assinatura – 27 de novembro de 2020. OITAVO 
ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 296/2018– GARCIA E NAGEL CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CNPJ 17.671.431/0001-82, Tomada de Preços 15/2018. Vigência – 16 
de janeiro de 2021. Assinatura – 27 de novembro de 2020.SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 288/2018 – DNA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 
12.957.146/0001-09, Inexigibilidade de Licitação art. 25, caput.Vigência – 20 de novembro de 2021. Fiscalização – Bianca  Pletsch de Moraes. Assinatura – 30 de 
novembro de 2020

Canela, 03 de dezembro de  2020.

Pedro Augusto Machado Schutz
Diretor do Depto de Suprimentos

Vítor Ferreira Muller
Sec. Mun. de Governança, Planejamento e Gestão
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Ofício SMGPG/DLC n.º 247/2020

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
informa a publicação dos seguintes editais:
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 02/2020 - Contratação de empresa para manu-
tenção e renovação da Licença de Operação 010/2019 e Autorização Ambiental nº 
040/2019 referentes a extração de saibro a céu aberto e a respectiva recuperação 
da área degradada da Saibreira Amoreiras – Linha Café e Licença de Operação nº 
020/2019 referente a extração de saibro a céu aberto e a respectiva recuperação da 
área degradada da Saibreira da Estrada do Chapadão.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 51/2020 -  Aquisição de materiais permanentes 
para a UBS Canelinha, emenda parlamentar 12013.178000/1190-11.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 52/2020 – Aquisição de móveis e equipamen-
tos de informática para Unidades Central de Saúde, Emenda Parlamentar 12013. 
178000/1190-15.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 53/2020 – Registro de preços para aquisição de 
materiais odontológicos para uso nas Unidades de Saúde.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 55/2020-Contratação de empresa para serviços 
de licenciamento ambiental da Estrada de Canela - Linha São João / Etapa 4 (Rota 
Panorâmica - Extensão 7,54 KM). Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento – FINISA Contrato nº 0537028, entre Caixa Econômica Federal e o Mu-
nicípio de Canela
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 06/2020 - Alienação através de Permuta de imóveis de 
propriedade do Município de Canela, 02 (dois) lotes, por área a ser construída, Escola 
Municipal de Educação Infantil Professor Adalberto Wortmann.

Os editais completos estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações po-
derão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 
455, Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do       e-mail 
licitacoes@canela.rs.gov.br – pregao@canela.rs.gov.br

Canela, 01 de dezembro de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 10/2020 QUANTO AO
ITEM 1.1, REFERENTE AO NÚMERO DE PROJETOS CULTURAIS A
SEREM SELECIONADOS, E AO ITEM 1.2, REFERENTE AO VALOR

DISPONÍVEL NO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FOMENTO À CULTURA
COM BASE NO ART. 2°, INCISO III DA LEI ALDIR BLANC nº 14/2020

O Prefeito Municipal de Canela e o Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc, nomeado por 
meio da Portaria nº 1380/2020, no uso de suas atribuições legais, tornam público, para 
conhecimento dos interessados, que retificam o Edital nº 10/2020 quanto ao Item 1.1, 
referente ao número de projetos culturais a serem selecionados, e ao Item 1.2, refe-
rente ao valor disponível no chamamento público para fomento à cultura com base no 
art. 2º, inciso III da Lei Aldir Blanc e, supletivamente, no Decreto Municipal 8.914/2020.

Solicitações de esclarecimentos, impugnações e comunicações deverão ser enca-
minhadas 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,
03 DE DEZEMBRO DE 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL Nº 12/2020 QUANTO AO ANEXO
I, REFERENTE AO RESULTADO DAS INSCRIÇÕES EFETUADAS E

CONTEMPLADAS NO CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FOMENTO À CULTURA 
COM BASE NO ART. 2°, INCISO III DA LEI ALDIR BLANC nº 13/2020

O Prefeito Municipal de Canela e o Comitê Gestor da Lei Aldir Blanc, nomeado por 
meio da Portaria nº 1380/2020, no uso de suas atribuições legais, tornam público 
para conhecimento dos interessados, que retificam o Edital nº 12/2020 quanto ao 
Anexo I, referente ao resultado das inscrições efetuadas e contempladas no chama-
mento público para fomento à cultura com base no art. 2º, inciso III da Lei Aldir Blanc 
e, supletivamente, no Decreto Municipal 8.914/2020.

Solicitações de esclarecimentos, impugnações e comunicações deverão ser enca-
minhadas 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, 
03 DE DEZEMBRO DE 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

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 classi-
ficação do chamamento público destinado ao credenciamento de entidades e/ou em-
presas 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

EXTRATO DO EDITAL Nº 43/2020, DA SELEÇÃO
PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS Nº 02/2020

Conforme Edital nº 43/2020, foi divulgado o resultado e publicada a classificação final 
da seleção pública destinada às vagas de estágio em nível médio, com 19 candidatos 
aprovados, e superior, com 28 candidatos aprovados por curso/área: (02) Adminis-
tração; (03) Arquitetura; (01) Artes Visuais – Licenciatura; (03) Biologia; (01) Ciências 
Biológicas – Licenciatura; (01) Ciências Contábeis/Ciências Econômicas/Economia; 
(02) Direito; (01) Educação Física – Licenciatura; (01) Enfermagem; (02) Engenharia 
Civil; (02) Medicina Veterinária; (01) Nutrição; (03) Pedagogia; (03) Psicologia; (01) 
Serviço Social; (01) Tecnologia da Informação. O citado Edital pode ser consultado 
na íntegra no Portal do CIEE-RS ou no endereço eletrônico <http://canela.rs.gov.br/
category/publicacoes-legais/estagiarios-selecao-publica>.

Em 03/12/2020.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal 

RETIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Fica RETIFICADO o seguinte ato que concede Complementação de Proventos de 
Aposentadoria:
Nome do Servidor Inativo  Ato Concessor  Ato Retificatório
Dirceu Davi de Oliveira Lima Portaria nº 2.194/2019 Portaria nº 1.430/2020

Em 3 de dezembro de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

https://pag.ae/7WfjXdKjn
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Você pode ter conversas ins-
piradoras e muito mais cons-
ciência do que está vivendo. 
Mas é preciso paciência para 
saber agir do jeito certo 
e, acima de tudo, na hora 
certa. O diálogo é sua melhor 
ferramenta nesta semana 
que também é favorável aos 
negócios, às reuniões, aos 
cursos e estudos.

Suas escolhas devem ser 
pautadas naquilo que de 
fato será bom pra você, não 
apenas hoje, mas daqui em 
diante. É importante ter 
cuidado para não gastar ou 
comer por impulso, para 
não tomar decisões precipi-
tadas ou em função do que 
os outros esperam de você.

São dias intensos, com as 
emoções à flor da pele, mas 
com chances de aumen-
tar a consciência sobre o 
que de fato é melhor pra 
você. Aproveite esses dias 
para mostrar seu melhor. 
Fazer contatos, interagir, se 
relacionar com os outros, é 
um momento propicio para 
fazer isso.

É importante que você olhe 
para dentro e que busque 
momentos de mais intros-
pecção e recolhimento. 
Assuntos voltados para 
sua vida intima, autoco-
nhecimento ou questões 
espirituais são os mais 
favorecidos. 

O momento é favorável para 
pensar nos seus projetos 
futuros, leonino. Um ótimo 
momento para estar com 
amigos, fazer reuniões, 
conversar, trocar e interagir. 
O céu do momento pode 
trazer novidades e oportu-
nidades e vale a pena saber 
aproveitar. 

Você pode entrar em 
contato com assuntos 
importantes e decisivos, e 
isso inclui tanto sua vida 
pessoal como a profissio-
nal. Questões profissionais 
pode ter algum tipo de 
mudança de rumo e é muito 
importante manter o foco, 
consciente do que quer e 
sem se desviar pela pressão 
do mundo lá fora.

Olhe para o futuro e tente 
se manter otimista. Você 
pode começar a planejar 
coisas como seus próximos 
cursos, viagens e projetos, 
pode aproveitar para estu-
dar ou ler algo novo ou se 
aprofundar em coisas que 
você já gosta e sabe que 
tem tudo a ver com você. 

Momento de oportunidade. 
E também favorece as mu-
danças. Você pode resolver 
assuntos antigos e pode se 
deparar com novidades. O 
momento favorece, ainda, 
as mudanças nos hábitos, a 
revisão de valores e o lidar 
com situações financeiras.

Os relacionamentos são o 
grande tema do ano, sagita-
riano. Concentre-se em ter 
as conversas que forem ne-
cessárias, mantenha-se pre-
sente em suas relações e 
considere a necessidade de 
mudanças da sua parte para 
que seus relacionamentos 
possam ser melhores.

O momento é de oportu-
nidades, mas é importante 
que você saiba se blindar e 
estar em contato com suas 
próprias necessidades. O 
céu do momento pede um 
pouco mais de introspec-
ção e reflexão e que você 
também mergulhe em suas 
jornadas de autoconheci-
mento.

Tanta coisa importante vem 
pela frente e vale a pena se 
preparar. Esteja consciente 
do que quer, do que tem, 
de quem são seus aliados, e 
comece a se movimentar em 
direção ao novo. A semana 
favorece relacionamentos 
afetivos e sociais, amizades, 
prazeres e namoro.

Alguma questão emocional 
também pode vir a tona e 
você precisa encarar e re-
solver. Se o passado insistir 
em se fazer presente é por-
que é hora de dar um basta. 
Você precisa olhar para o 
futuro e construir coisas 
duradouras e que tenham 
mais a ver com você.

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)

• Apartamento nº03, possui 01 dormi-
tório, banheiro, sala e cozinha conjuga-
das, lavanderia, sem garagem. Localiza-
do na Av. Borges de Medeiros, nº4606, 
Bairro Moura, Gramado/RS. Aluguel 
R$900,00 + taxas.

• Casa geminada NOVA nº02, conta 
com 02 dormitórios, banheiro, sala 
estar/jantar, cozinha e garagem para 
01 carro. APROVEITE À OFERTA DE 
LANÇAMENTO nos primeiros 04 meses 
de locação R$200,00 de desconto no 
aluguel. Localizada na Rua Felisberto 
de Moraes, nº,260, Vila Boeira, Canela/
RS. Aluguel R$1.300,00 + taxas. 

• Casa Residencial nº19, dispõe de 02 dormitórios (01 c/ saca-
da frontal), banheiro, sala c/ lareira, cozinha, lavabo, lavanderia, 
garagem p/ 02 carros c/ churrasqueira. Localizada na Rua João 
Simplício, n°249, Condomínio Cores da Serra, Centro. Aluguel 
R$2.000,00 + taxas.

• Casa Residencial, conta 02 dormitórios, mais 01 suíte, sala, co-
zinha, lavanderia, banheiro social, banheiro c/ banheiro de hidro-
massagem, garagem e pátio fechado. Localizada na Rua Bolívia, 
n° 19, Palace Hotel. Aluguel R$2.100,00 + taxas.

 • Sala Comercial de Frente nº 01, nova, conta com espaço amplo 
50 m² com 02 banheiros. Localizado na Rua Visconde de Mauá, 
nº784, Bairro Centro, Ed. Residencial e Comercial Villa Di Cecília. 
Aluguel R$4.500,00 + taxas.

OBITUÁRIO

• Faleceu em 25/11/2020 Cesar Augusto Arend
Paixão, 44 anos, solteiro. Morador de Gramado. 
Deixa filhas, mãe e irmã. Foi sepultado no dia 
26/11/2020 no Cemitério do Carazal. Serviços
fúnebres realizados pela Funerária divina Paz.

• Faleceu em 28/11/2020 Elisandro Maria, 43 anos, 
casado. Morador da Vila Dante. Deixa esposa,
filhos e irmãos. Foi sepultado no dia 29/11/2020
no Cemitério Municipal de Canela. Serviços
fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz

• Faleceu em 29/11/2020 Geison Luis
Nascimento Leite. Casado, morador do bairro
São Luis. Deixa pai, mãe, esposa e irmãos. Foi
sepultado no dia 30/11/2020 no Cemitério
Ecumênico Parque das Araucárias. Serviços
fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz

Edital de Casamento nº 6410

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: DIEGO DE OLIVEI-
RA FINARDI, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, manutenção, 
solteiro, domiciliado e residente na Rua Egon Irmifried, nº 341, nesta Cida-
de e SABRINA HOMEM DE SOUZA, natural deste Estado, nascida nesta 
Cidade, do lar, divorciada, domiciliada e residente na Rua Egon Irmifried 
Jung, n° 341, nesta cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 30 de Novembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira • Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6411

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: JUCEMAR LOPES 
FEREIRA, natural deste Estado, nascido na Cidade de Bom Jesus, move-
leiro, solteiro, domiciliado e residente na Rua Professor Carlos Wortmann, 
nº 185, Bairro Vila Maggi, casa 1, nesta Cidade e DIÁNIFER ANSOLIN DE 
SOUZA, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, industriária, solteira, 
domiciliada e residente na Rua Professor Carlos Wortmann, n° 185, Bairro 
Vila Maggi, casa 1, nesta cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 01 de Dezembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira • Registradora Substituta

EDITAIS DE  CASAMENTO

https://serraelar.com.br/imoveis


A Petrobras informou que 
elevará em 5% o preço médio 
do GLP, também conhecido como 
gás de cozinha, a partir desta 
quinta-feira (3). Os reajustes são 
aplicados às distribuidoras.

Com isso, o preço médio da 
Petrobras às revendedoras será 
equivalente a R$ 33,89 por boti-
jão de 13 kg.

Com o reajuste, o produto 
passa a acumular no ano varia-
ção média de 21,9%, ou R$ 6,08 
por botijão.

A estatal destacou também 
que, de acordo com dados da 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis (ANP), 
43% do preço ao consumidor 
final correspondem atualmente 
à parcela da Petrobras e os de-
mais 57% traduzem as parcelas 
adicionadas ao longo da cadeia 

até clientes finais como tributos 
e margens brutas de distribuição 
e revenda.

Segundo pesquisa da ANP, 
na última semana de novembro 
o preço médio do botijão prati-
cado no país era de R$ 73,22. Os 
preços, no entanto, são livres, e 
variam nos postos de venda aos 
consumidores.

"Ao longo do ano, refletindo 
as reduções e as variações do 
mercado internacional, a Petro-
bras reduziu os preços de venda 
do GLP às companhias distribui-
doras, chegando a uma variação 
acumulada de -21,4% em maio 
(-5,96 R$/ botijão de 13 kg). Da 
mesma forma, os preços acompa-
nharam a recuperação do merca-
do internacional, também sendo 
influenciados pelo câmbio", 
acrescentou.

 Caro leitor, você também 
estava ansioso esperando a 
chegada do 13º? Há quem pas-
se o ano todo esperando por 
ele e, quando ele chega, mal 
tem tempo de aproveitar, pois 
vai embora rapidamente. 

Para você que é empresá-
rio eu sei que é um momento 
desembolso e que as vezes não 
é muito fácil despender desse 
dinheiro. Por outro lado, os co-
laboradores assalariados es-
peram ansiosos por essa data, 
uma vez que é oportunidade de 
ajustar a organização financeira, 
afinal o 13º só deve ser tratado 
como extra e gasto livremente 
se você tiver sido disciplinado 
durante o ano inteiro.

A triste notícia é que nem 
sempre esse dinheiro é usado 
com a devida importância e vai 
parar nas festas e presentes 
de final de ano, na viagem de 
férias não programada, dentre 
outros. Depois de gastar sem 
pensar, o vivente passa o ano 
todo fazendo malabarismo para 
sair das dívidas, o famoso só 
“pagando boletos”.

Meu convite hoje é para que 
você analise quais são as prio-
ridades, o que realmente vai 
fazer diferença na sua vida nes-

te momento, pois a única coisa 
pior que gastar um dinheiro 
que não podia, é gastá-lo sem 
definição de prioridades. 

Se você está em situação 
de endividamento, o ideal é 
destiná-lo totalmente para o 
pagamento de dívidas. Por mais 
doloroso que isso possa parecer 
agora, sem dúvidas é o melhor 
a ser feito. As taxas de juros 
altíssimas cobradas por cartões 
de crédito e cheques especiais 
transformam pequenas dívidas 
em grandes problemas e o ideal 
é resolver definitivamente e o 
quanto antes. Além disso, apren-
da a lição para não ser neces-
sário comprometer o 13º do 
ano seguinte novamente com o 
pagamento de dívidas.

Você terá mais uma opor-
tunidade de fazer certo dessa 
vez! Utilizar o 13º para elimi-
nar dívidas não deve servir 
de motivação para entrar em 
novas dívidas desnecessárias. 
Certo?

Não comece o ano com dor 
de cabeça em função dos bole-
tos de IPVA, IPTU, material es-
colar e tudo mais que vem nos 
visitar em janeiro. Lembrem-se 
que a FELICIDADE não está nas 
COISAS, está em NÓS!
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Juliana Alano 
Educadora Financeira

13º ENFIM VOCÊ CHEGOU!

CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE DA JULIANA!
CLIQUE AQUI E ACESSE O INSTAGRAM DA JULIANA!

Petrobras aumenta
em 5% valor de gás
de cozinha a partir 

desta quinta
Com o reajuste, botijão de
13 kg passa a acumular no
ano alta média de 21,9%

FOTO: REPRODUçãO

https://julianaalano.com/
https://www.instagram.com/juli.alano/
https://linktr.ee/5tintas
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O ataque em Criciúma relatado por um canelense

Jovem foi testemunha do assalto da janela de seu apartamento

O assalto a duas agên-
cias do Banco do 
Brasil no centro de 

Criciúma (SC) provocou terror 
na cidade na madrugada desta 
terça-feira (1º). Além de ra-
jadas de tiros, os criminosos 
fizeram barricadas com carros, 
espalharam explosivos e usa-
ram reféns como escudo para 
evitar a aproximação de poli-
ciais.

Os bandidos também in-
cendiaram o 9º batalhão da PM 
(Polícia Militar) e o túnel que 
liga a cidade à vizinha Tubarão.

A ação começou por volta 
da meia-noite e terminou às 
3h da madrugada. A polícia 
informou que ao menos 30 
bandidos participaram da ação, 
mas de acordo com o prefei-
to Clésio Salvaro (PSDB), esse 
número pode chegar a 50. Dez 
a 12 veículos foram usados na 
fuga e abandonados mais tarde 
na cidade de Nova Veneza (SC), 
a cerca de 18 km de Criciúma, 
em uma plantação de milho.

Um canelense 
em Criciúma
Em meio a 

todo este horror, 
um canelense foi 
testemunha ocular 
da ação dos crimi-
nosos.

O canelense 
Erick Felipe Ca-
margo Pereira, 18 
anos, falou com 
nossa reporta-
gem sobre a sua 
experiência em 
Criciúma. Ele é 
estudante e fun-
cionário de uma hamburgueria e 
mora a menos de 200 metros da 
agência do Banco do Brasil alvo 
do assalto.

Erick mora na cidade catari-
nense desde 2012, mas é natu-
ral de Canela e possui diversos 
familiares na cidade, principal-
mente no bairro São Rafael.

“Eu acordei com uns barulhos 
estranhos, aí me dei conta que se 
tratava de tiros. Imediatamente 

peguei meu ce-
lular e comecei a 
gravar. Cheguei a 
iniciar uma live, 
mas depois, por 
receio, exclui todas 
as publicações que 
fiz com imagens do 
assalto. Para se ter 
uma ideia, a rádio 
local que fazia a 
cobertura do ata-
que foi ameaçada 
pelos assaltantes 
e encerrou a trans-
missão”, relata.

“Quando che-
garam as primeiras informações 
ficamos impactados, primeiro se 
falava em uma rebelião no pre-
sídio, depois soubemos que era 
um assalto, somente mais tarde 
tivemos noção do tamanho do 
ataque, coisa de roteiro de cine-
ma”, diz o jovem.

Estavam no apartamento, 
junto com Erick, sua mãe Deise, 
seu irmão e seu padastro. Ele 
relata que quando a situação 

acalmou e os criminosos haviam 
fugido do local, muitas pessoas 
foram até o centro da cidade ver 
o que havia acontecido.

“Eu, curioso, fui também, só 
então tive noção de quão podero-
so era o grupo de assaltantes”.

As informações via grupos 
de WhatsApp não paravam de 
chegar, ainda durante o assalto. 
A população ficou sabendo dos 
reféns e de que haviam explosi-
vos no centro da cidade.

“Tenho certeza de que a cida-
de nunca vai esquecer isso”, diz 
Erick.

“Todos ficaram amedronta-
dos, eu pude ver um integrante 
do grupo com um fuzil, haviam 
relatos de que portavam bazucas 
e metralharam a sede da BM. On-
tem (2), o esquadrão antibombas 
fez a retirada dos explosivos que 
estavam aqui pelo centro.

Ao ser perguntado sobre 
a sensação de ouvir os tiros, o 
jovem confessa, “nunca tinha 
ouvido, desta maneira, espero 
não ouvir de novo”. 

Canelense, Erick assistiu 
parte do assalto da janela 
de seu apartamento

FOTOS: REPRODuçãO

Reféns passaram momentos de pânico Dinheiro no chão foi pego por populares

encurtador.com.br/epDG9
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Dois suspeitos de participação no assalto a 
banco em Criciúma são presos em Gramado

Na manhã desta quin-
ta-feira, dia 03, a Polícia 
Civil gaúcha prendeu em 
Gramado dois bandidos 
envolvidos no assalto a 
Banco em Criciúma/SC.

A chefe de Polícia do 
Estado, Nadine Tagliari 
Farias Anflor, esclare-
ceu que um suspeito foi 
preso durante o cumpri-
mento de um mandado 
de busca e apreensão em 
uma residência em uma 
região nobre de Gramado.

O outro fugiu para 
uma região de mata ao 
perceber a aproximação 
da polícia, contudo, foi 
perseguido e preso pelos 
agentes do DEIC na se-
quência.

Na manhã de hoje 
havia uma grande mo-
vimentação de policiais 
fortemente armados na 

região do bairro Vila Suí-
ça, em Gramado. Inclusive 
moradores foram orien-
tados a ficarem dentro de 
suas casas.

O delegado João Pau-
lo de Abreu, da Delegacia 
de Roubos do DEIC, expli-
cou que o homem preso 
em Gramado, dentro da 
residência, é um crimi-
noso ligado ao Primeiro 
Comando da Capital, o 
PPC, a maior organiza-
ção criminosa do País. 
Esse homem é natural de 
Minas Gerais, mas tem 
vínculo com o PCC e já 
teria participado de uma 
tentativa de resgate de 
um líder do PCC em um 
presídio paulista.

Os indivíduos são 
considerados de extrema 
periculosidade pela polí-
cia gaúcha.
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Integrantes de facção criminosa são
detidos com armamento e grande

quantidade de drogas em Gramado
Na manhã desta ter-

ça-feira (01), a Polícia Ci-
vil prendeu em flagrante 
três homens e uma mu-
lher por tráfico de drogas, 
associação com facção 
criminosa e posse ilegal 
de arma de fogo com nu-
meração suprimida.

Na ação, foi cumprido 
um mandado de busca e 
apreensão em um aparta-
mento no bairro Floresta. 
O local, segundo investi-
gações, era usado como a 
base do grupo criminoso 
para o tráfico de drogas, 
que haviam se instalado 
há pouco tempo. No imó-
vel foi apreendido ferra-
mentas para o preparo e 
uma grande quantidade 
de drogas como crack, 
cocaína e maconha, além 
de muita munição. Duas 
armas foram apreendidas, 
uma espingarda calibre 
12 e um revólver calibre 
38, ambas com numera-
ção raspada.

Na chegada dos 
agentes ao local, os cri-
minosos tentaram acessar 
as armas para entrar em 
combate, mas, foram ra-
pidamente inviabilizados 
de realizar o ataque.

Os presos na opera-
ção pertencem a uma fac-
ção criminosa que busca 
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a expansão da venda de 
drogas, visando reprimir 
as ações da organização 
criminosa rival, esta que 
atua na cidade há vários 
anos.

Os criminosos detidos 
possuem diversos ante-
cedentes, inclusive um 
deles por homicídio, o 

qual constava como fora-
gido do sistema prisional. 
Um dos investigados é 
oriundo do estado de São 
Paulo.

A investigação e ação 
policial foram realizadas 
pela Delegacia de Polícia 
de Gramado.

a Polícia Civil tem 

convicção de que o arma-
mento apreendido servia 
para proteger os crimino-
sos contra provável inves-
tida do grupo rival, bem 
como poderia ser usado 
na tomada de pontos de 
tráfico na cidade, coman-
dados pela facção ad-
versária. em razão disso, 

a rápida ação da Polícia 
Civil foi fundamental 
para evitar que houvesse 
confronto armado entre 
criminosos, trazendo 
pânico e intranquilidade 
à comunidade. após os 
trâmites legais, os crimi-
nosos foram recolhidos 
ao sistema prisional.

https://www.facebook.com/allorasorvetes/
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Canela - Bombeiros capturam 

jararaca em via pública
Na segunda-feira (30), 

a guarnição dos bombei-
ros de Canela foi aciona-
da para realizar a captura 
de uma cobra peçonhen-
ta na rua Tenente Manuel 
Corrêa, no bairro Vila 
Suzana.

No local, a cobra da 
espécie jararaca foi en-
contrada próximo a vege-
tação rasteira na calçada. 
Foi realizada a captura do 
animal, sendo removido 
para uma área de mata.

FoTo: RepRodução/CBMRS

Dois presos por tentativa
de homicídio em Canela

Jovem foi baleado no rosto, na Av. João Pessoa

A polícia Civil inves-
tiga uma tentativa de ho-
micídio em Canela. o fato 
aconteceu por volta das 
23h desta quinta (26), na 
Av. João pessoa, próximo 
à praça Luiz Wender.

o crime teria relação 
com tráfico de drogas e 
envolve diversos jovens 
na casa dos 18 anos de 
idade, perfil do rapaz 
que foi alvejado por uma 
arma de fogo, sendo atin-
gido no rosto.

ele foi socorrido por 
populares e levado ao 
Hospital de Canela, em 
seguida sendo transferi-
do para Hospital na cida-
de de Caxias do Sul.

Segundo informações 
recentes, o estado de 
saúde da vítima é instá-
vel.

A polícia Civil de 
Canela iniciou as inves-
tigações ainda na noite 
de quinta, já tendo dois 
suspeitos presos em fla-
grante.

A ocorrência segue 
em andamento, com dili-
gências para localizar ou-
tros suspeitos de terem 
envolvimento no crime.

o delegado Vladimir 
Medeiros, titular da dele-
gacia de polícia de Ca-
nela, referiu que, por se 
tratarem de crimes contra 
a vida, a ação policial foi 

prioritária. A autoridade 
destacou que, na cida-
de, sua equipe mantém 
elevado índice de escla-
recimentos neste tipo de 
ocorrência, nos últimos 
anos.

FoTo: RepRodução

Marcelo Savi
recebe ciclistas e

profissionais ligados 
ao trânsito e

mobilidade urbana
Na manhã da última 

sexta-feira, 27, o pre-
sidente da Câmara de 
Vereadores de Canela, 
Marcelo Savi, recebeu 
em seu gabinete alguns 
ciclistas da região, Ca-
rol pinto, idealizadora 
do projeto parceiros de 
pedal, e também daniela 
Rossa, diretora de ensino 
do CFC Freitas de Canela, 
e o diretor de Trânsito de 
Canela, Jair Assmann.

Na pauta do encontro, 
estava a instalação de 
ciclofaixas na cidade de 
Canela, projeto que rece-
berá recursos de emen-
das impositivas de Savi, e 
também, alguns projetos 
para realizar uma melhor 

educação de trânsito, 
principalmente nas esco-
las, para também visando 
os ciclistas na mobilidade 
do município.

para Savi, o momen-
to é de apoio a estes 
grupos que utilizam as 
bicicletas tanto para 
lazer como para traba-
lho: “Com projetos como 
a ciclofaixa e também 
educando e conscien-
tizando nossos jovens 
sobre a importância de 
utilizar a bicicleta para 
lazer e também como 
meio de transporte. Assim 
teríamos avanços tanto 
na mobilidade urbana, 
como no meio ambiente”, 
enfatizou Savi.
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https://umzap.com/NOTICIASDOPORTAL
http://www.motelavenida.com.br/
L%C3%ADder%20%3E%20encurtador.com.br/rxGW6

