
Quinta-feira • 10 de dezembro de 2020 • Edição 445 • Ano IX • www.portaldafolha.com.br • DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Edição Virtual
Fechamento:
10/12/2020 às 17h30

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
O PORTAL DA FOLHA!

Polícia Civil
investiga

desaparecimento 
de contador em

Canela
A equipe policial pede que

qualquer informação sobre o
paradeiro de Antonio Ide Cavalli

seja repassada. Página 15

Foto: Divulgação

Skyglass
Canela abre na 
semana que vem!
Com 25% de capacidade, a abertura
da Skyglass Canela ao público em
geral está prevista para ocorrer
na quinta-feira (17). Página 12

Hospital de
Canela quer

recuperar
confiança da

comunidade e se 
tornar referência 
regional. Página 2
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Hospital de Canela avança para oferecer novos serviços
Nesta semana, a re-

portagem da Folha pode 
conferir de perto tudo o 
que está sendo feito no 
Hospital de Caridade de 
Canela.

Acompanhados do 
interventor do HCC, Luiz 
Cláudio da Silva, o Ra-
tinho, conhecemos as 
obras e investimentos 
que estão tornado nosso 
hospital mais moderno e 
eficaz.

Vale destacar que os 
recursos lá utilizados são 
oriundos de receita da 
Prefeitura e da doação, 
desde mão de obra a ma-
terial, da iniciativa priva-
da e comunidade.

Muito se ouviu falar 
dos mais de 120 apon-
tamentos que o prédio 
possuía, que não per-
mitiam investimentos e 
manutenção dos serviços 
naquele local.

Muitos destes apon-
tamentos eram coisas 
simples e estão sendo 
vencidos, um a um.

Talvez o mais caro e 
mais complexo era o Cen-
tro de Materiais e Esterili-
zação, que não só já saiu 
do papel como está em 
ritmo acelerado na cons-
trução.

Vem aí uma emer-
gência reformada, nova 
maternidade, quartos 

particulares e novas alas.
Para 2021, será pos-

sível oferecer cirurgias 
plásticas, bariátricas e 
diversos outros serviços 
de saúde que vão injetar 
recursos no HCC.

O ritmo acelerado 
dos trabalhos e a manei-
ra como a casa de saúde 
vem sendo recuperada 
são sinais que talvez não 
seja necessária a constru-
ção de um novo hospital 

para a cidade.
O que parecia impos-

sível há algum tempo, 
toma forma em cada 
obstáculo superado.

Para quem pensava 
que Canela era a bola da 
vez somente no turismo, 
fica o exemplo que boa 
gestão, espaço para con-
versa com a comunidade 
e vontade de trabalhar 
são também remédios 
para a saúde.

Mudar a imagem do HCC
Talvez o principal 

desafio do Hospital de 
Canela seja recuperar a 
confiança da comunida-
de, algo que deve partir 
de cada um de nós.

Na entrevista em 
vídeo, Ratinho deixa 
claro que quer recuperar 
a imagem da instituição, 
passando pela valoriza-

ção e capacitação dos 
servidores.

“Estamos tentado 
mostrar que o Hospital 
pode e é diferente de 
muito que se fala na rua 
e transformá-lo em re-
ferência regional, quem 
sabe estadual ou nacional. 
Depende de nós”, disse 
Ratinho.

Interventor do HCC, Luiz Cláudio da Silva, o Ratinho

FOTO: FiLiPE ROCHA

O jeito contrário de fazer política 
e a centralização do poder no RS
Com todo o orgulho 

de quem faz uma gran-
de coisa (só que não), o 
Governo do Estado anun-
ciou nesta quinta (10) a 
criação de uma central de 
agendamento de consul-
tas médicas com especia-
listas.

A justificativa é agili-
zar e dar mais transparên-
cia às filas de espera. Mas 
como isso é possível cen-
tralizando um serviço? 
Ainda mais com a pesada 
máquina do Estado, que 
além de ser lerda pela 
burocracia, somando-se a 
falta de servidores, obe-
dece a um calendário que 
é feito para não funcio-
nar? Tudo, praticamente 
tudo que é feito pelos 
gestores públicos têm 
como plano de fundo co-

lher dividendos políticos 
e essa centralização das 
consultas não é diferente. 
Se sair a consulta, mérito 
para o governo do Estado.

Antes, estes louros 
ficavam com os municí-
pios, caindo a glória pela 
marcação da consulta 
com o especialista sobre 
o prefeito, secretário de 
saúde ou até mesmo o 
funcionário que faz a 

marcação.
Não é por nada que 

Canela teve três candida-
tos a vereador com boa 
votação por pertencerem 
a estas áreas.

O poder público, em 
especial nosso Governo 
do Estado, se vende como 
uma nova política mas 
usa artifícios antigos para 
te enrolar e manter refém 
do sistema.
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casos subindo
(de preço)

VOCÊS PERCEBEM
QUE OS CASOS

ESTÃO SUBINDO?

360 Graus
Francisco Rocha

O jeito certo é descentralizar
Especialidades tem que ser 

oferecidas perto da residência 
do paciente e não em Porto Ale-
gre. Nisso o Governo do Estado 
tem razão.

Mas por que centralizar em 
PoA a fila?

O que precisa é incentivar 
clínicas e hospitais, referências 
em cada região a oferecer este 

tipo de serviço.
A receita do sucesso na pres-

tação destes serviços é antiga 
e funciona, mas aí o Governo 
faz ao contrário, que é para não 
funcionar mesmo e você ficar 
devendo um favor ao político 
por uma coisa que o Estado tem 
o dever de te oferecer, de graça, 
com qualidade e agilidade.

Governo do Estado não
cumpriu o combinado e
manteve bandeira vermelha
Com mais uma semana de 

bandeira vermelha e restrições 
batendo a porta de nossa re-
gião, chega a notícia de que 
havia um acerto com o gabinete 
de crise do Governo do Estado, 
que analisa os recursos pedidos 
pelas macrorregiões do Distan-
ciamento Controlado, que com 
a criação de novos leitos em 
Canela e Caxias, além de duas 

outras cidades da macrorregião, 
poderíamos voltar à bandeira 
laranja.

A parte dos municípios foi 
feita, mas o Governo do Esta-
do não cumpriu o acordado, 
mantendo todos avermelhado. 
Pelo jeito, manter o combina-
do e mudar as regras no meio 
do jogo é modus operandis do 
Governo Eduardo Leite.

Eduardo Leite busca apoio de prefei-
tos para manter taxas altas no ICMS
A maioria dos gaúchos re-

clama da diferença de preços 
praticados no RS em comparação 
com Santa Catarina por exemplo. 
Lá a gasolina, o gás de cozinha, 
a energia elétrica, telefonia e 
outros itens são mais baratos.

O preço que o gaúcho paga, 
em diversos produtos, tem muito 
a ver com o ICMS – Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços.

A lei diz que a partir de 
janeiro de 2021 os percentuais 
voltam a ser como eram antes, 
ou seja, 5% menos em energia 
elétrica, álcool, gasolina e tele-
fonia e de 1% a 2% em outros 
itens e operações e prestações 
de serviços sem alíquota espe-
cífica.

Esse aumento, ou majora-
ção, deveria ter acabado em 
2019,mas, em dezembro de 
2018, ao final do governo Sar-
tori e com Eduardo Leite (PSDB) 
já eleito governador a partir de 
2019, a Assembleia Legislativa 
aprovou um projeto que esten-
deu o aumento de alíquotas 
de ICMS por mais dois anos, ou 
seja, com validade para 2019 e 
2020.

Agora, Leite tenta, com todas 
suas forças, estender o aumento 
de imposto para mais dois anos, 
sob o argumento de que a queda 
da receita vai prejudicar os ser-
viços oferecidos aos gaúchos.

Quando eu escrevi, na sema-
na passada, que o Governo está 
preocupado com ele, Governo, e 
não com o povo, teve gente que 
torceu o nariz.

Dentre as propostas de alte-
rações no ICMS, além da prorro-
gação das alíquotas de 30% por 
quatro anos, o objetivo é promo-
ver a alíquota modal de 18% em 
2021 e 17% a partir de 2022. 
Há também a proposta de corte 
de incentivos fiscais e alterações 
no IPVA.

Tudo vai refletir diretamente 
no bolso do trabalhador e do pe-
queno empresário, que é quem 
paga a conta dos desgovernos 
do Estado e do País.

Parte desta arrecadação vai 
para os municípios, uma miga-
lha, uma esmola, mas que faz 
diferença nos cofres das cidades. 
Tentando garantir mais verba, 
Eduardo Leite pediu o apoio 
da Famurs nas articulações dos 
prefeitos para majoração das alí-
quotas, projeto que será votado 
no dia 15 de dezembro.

Parte dos prefeitos do Estado 
está disposto a apoiar o go-
vernador para garantir as taxas 
altas.

Nenhuma novidade. O Esta-
do, independente do governan-
te, é ineficiente e incompetente 
e quem paga a conta somos nós.

Passou da hora da sociedade 
gaúcha cobrar do seu vereador, 
do seu prefeito, do seu deputa-
do e do próprio Eduardo Leite 
para que estas taxas não sejam 
mantidas.

A única coisa que político 
tem medo é da opinião pública 
mobilizada.

Eu vou fazer a minha parte. E 
você, vai querer continuar pa-
gando mais caro?

Leite é um político refém
das próprias patacoadas
Por outro lado, o candidato 

Eduardo Leite deu a entender 
na campanha eleitoral que teria 
como resolver os problemas do 
Estado, bastaria “tirar a bunda da 
cadeira”.

O “tirar a bunda da cadeira” 
chegou a virar frase motivacional 
de parte da equipe de campanha 
do candidato, que estampou ca-
misetas com a frase, dita em um 
dos debates na TV Bandeirantes.

Adotando um quase viti-
mismo, Leite transfere para a 
população a culpa pelo aumento 
dos casos de Covid-19, como se 
fossem crianças traquinas a não 
respeitar a orientação dos mais 
velhos.

Depois, corre para o colo dos 
prefeitos para garantir a verba 
que ele questionou e que preci-
sa para resolver problemas que 
prometeu resolver no primeiro 
ano de governo.

O milagre que colocou di-

nheiro no bolso de policiais e 
professores, neste nefasto 2020, 
chama-se auxílio do Governo 
Federal.

Leite é um bufão jatancioso. 
Ele acredita que tem uma inte-
ligência superior e nós, pobres 
gaúchos mortais somos despro-
vidos de intelecto. 
Por mais de uma vez 
disse que entende a 
ignorância dos gaú-
chos.

No fundo, Eduardo 
deve ter razão, afi-
nal, fomos nós que o 
colocamos onde está 
e assistimos quietos e 
alienados seus dispa-
rates.

E com isso, com 
mais um estelionato 
eleitoral, os gaúchos 
seguirão pagando 
altos impostos e, al-
guns, até aplaudem.

https://portaldafolha.com.br/
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Canela recebe cercamento eletrônico
Segurança públi-

ca é responsabi-
lidade do Esta-

do, mas, nos dias de hoje, 
os Municípios também 
são chamados a contri-
buir como podem. Por 
isso, Canela passa a cola-
borar com o trabalho das 
forças de segurança ao 
instalar quase 30 câme-
ras em mais de 15 pontos 
de entradas e saídas da 
cidade. Praticamente, em 
todas as direções a cida-
de está cercada.

O mapeamento dos 
locais considerados es-
tratégicos foi feito pela 
Brigada Militar e iniciado 
ainda em 2017. As ima-
gens são recebidas no 
quartel recém-inaugurado 
da BM e são espelhadas 
para a sala de controle da 
Prefeitura (que já conta 
com câmeras próprias 
instaladas em estruturas 
públicas) e para a De-
legacia de Polícia Civil. 

O serviço terá um custo 
mensal de R$ 54.255,00.

Segundo o diretor do 
Departamento de Moder-
nização e Tecnologia da 
Informação da Prefeitura, 
Eduardo Macedo, o obje-
tivo é implementar cada 
vez mais inteligência no 
sistema, de modo que as 
câmeras façam leitura de 
placas de veículos em 
altíssima definição, en-
tre outros incrementos. 
"A cidade está cercada. 
Ninguém entra ou sai sem 
deixar de ser visto pelas 
câmeras", deixa claro 
Macedo.

Com o tempo, mais 
câmeras serão instaladas 
no raio onde as primeiras 
já estão, a fim de preen-
cher novos espaços e 
permitir que a polícia 
trace com a maior exati-
dão possível a rota de um 
foragido, por exemplo.

"É a nossa forma de 
colaborar com as polí-

Região central está toda monitorada

cias militar e civil. Toda a 
comunidade ganha com 
isso, e também os turistas 
que buscam Canela como 

destino, pois as câmeras 
trazem uma sensação de 
segurança", diz o prefeito 
Constantino Orsolin, que 

conferiu toda a extensão 
do videomonitoramento 
na tarde desta quarta-fei-
ra (9).
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Constantino abre concorrência para trecho
da Rota Panorâmica e da Escola Tio Beto

O prefeito Constan-
tino Orsolin assinou, na 
tarde desta segunda-feira 
(7), os editais de duas 
obras consideradas de 
grande importância para 
Canela.

O primeiro deles é o 
de número 55, que de-
fine o pregão eletrônico 
como modalidade de 
licitação para contratação 
de empresa para servi-
ços de licenciamento 
ambiental da Estrada de 
Canela - linha São João, 
correspondente à etapa 4 
da Rita Panorâmica – 7,54 
quilômetros de extensão. 
A vencedora do certame 
terá 180 dias para reali-
zar o serviço.

Já o segundo é o edi-
tal nº 6, cuja modalidade 
é a concorrência pública, 
por meio do qual o inves-
tidor contemplado deverá 

reconstruir a Escola Muni-
cipal de Infantil Adalberto 
Wortmann (Tio Beto). Em 
troca, ele receberá por 
permuta dois terrenos do 
Município situados na rua 
Teixeira Soares, avaliados 
em R$ 3.164.000,00 (três 
milhões, cento e sessenta 
e quatro mil reais).

A reconstrução da Tio 
Beto, no bairro Canelinha, 
é um anseio da comuni-
dade inconformada com 
a demolição do antigo 
prédio há alguns anos. A 
área do empreendimen-
to educacional será de 
1.889,41 m², e ficará no 
mesmo local da anterior: 
na rua Homero Pacheco.

O licenciamento de 
mais um trecho da Rota 
Panorâmica correspon-
de a mais uma etapa 
do futuro caminho que 
encurtará o acesso para 

quem vier a Canela pela 
zona rural. “No outro caso, 
a reconstrução da Tio Beto 
é uma promessa de voltar 
a assistir a comunidade 

do Grande Canelinha com 
uma escola aos pequenos, 
que nunca deveria ter sido 
demolida”, diz o prefeito 
Constantino Orsolin.

Os dois editais, para 
detalhamento dos pro-
cessos, estão publicados 
no site do Município de 
Canela, no link licitações.
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Constantino tem nova absolvição
em julgamento do caso Tornado

O prefeito de Canela, Cons-
tantino Orsolin (MDB), comemora 
nova absolvição em julgamento 
com relação ao caso Tornado.

Esta é a segunda absolvição 
no processo crime obtida pelo 
prefeito sobre o caso.

Em nota, Orsolin disse que 
“mais uma vez se fez e se confir-
mou”.

Confira a nota
na íntegra:
É com muita alegria que 

me dirijo hoje à comunidade 
canelense para compartilhar a 
notícia de que a Justiça Federal, 
pelo Tribunal Regional da 4ª 
Região, em julgamento ocorrido 
no dia 09.12.2020, confirmou a 
sentença de absolvição da ação 
criminal que respondi em relação 
a denúncias que me foram feitas, 
ainda por ocasião de meu pri-
meiro mandato.

Sofri muito este tempo 
todo! Minha família sofreu, mas 

sempre com a certeza de que 
nada de errado havia sido fei-
to, especialmente em desfavor 
da comunidade desta cidade 
que há muito me acolheu. Este 
julgamento, com certeza, confir-
ma aquilo que sempre defendi: 
minha honestidade e a integri-
dade e correção de meus atos 
enquanto Prefeito Municipal de 
Canela.

Sempre confiei na justiça! Isso 
tem que ser dito. E a justiça mais 
uma vez se fez e se confirmou. E 
esta decisão, agora conquistada, 
aliada ao recente resultado das 
urnas, que me deu a oportunida-
de, por maciça maioria, de con-
tinuar à frente do Município de 
Canela e assim lutando por uma 
cidade mais humana, mais digna 
e mais justa para todos os cida-
dãos RENOVAM MINHAS FORÇAS 
e MEUS IDEAIS.

Sigo, assim, firme e convicto 
de que, com trabalho, honestida-
de e serenidade podemos, sim, 
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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

continuar transformando nossa 
cidade e assim construindo um 
futuro melhor para todos, sem-
pre confiando em nossos passos 
e convictos de que estamos no 
caminho certo.

“Quando insultados, abençoa-

mos; quando perseguidos, supor-
tamos com paciência; quando 
caluniados, respondemos com 
brandura.” (1 Coríntios 4:12,13)

Um Forte Abraço e obrigado 
pelo carinho e pela confiança!

Constantino Orsolin

https://portaldafolha.com.br/
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Deport Contabilidade 
realiza a 17ª edição 
do Natal Solidário

Nesse mês de dezembro, a Deport Contabilidade 
realizará a 17ª edição do Natal Solidário, campanha 
que visa beneficiar famílias da Zona Rual de Canela.

O alvo da campanha deste ano é a arrecadação 
de materiais escolares, brinquedos, livros infantis e 
também alimentos e doces.

As doações podem ser entregues até o dia 17 de 
dezembro na Deport Contabilidade. Pelo fone (54) 
3278-6000, pode ser realizada o agendamento para a 
busca das doações.

Vereadora Carmen Lúcia Seibt
de Moraes encaminha Projeto
de Lei Sugestão instituindo o
programa "Maria sem medo"

Nos últimos dias, a 
vereadora Carmen Lúcia 
Seibt de Moraes, encami-
nhou ao Poder Executivo 
do Município, um Projeto 
de Lei Sugestão, para 
que seja incluído no ca-
lendário escolar munici-
pal o projeto "Maria sem 
medo". Este programa 
ajudaria para contribuir 
no conhecimento da Lei 
Maria da Penha, e dar 
mais atenção ao crime 
de feminicídio no âmbito 
das comunidades escola-
res, além de divulgar as 
medidas de assistência 
e protetivas, disponíveis 
à mulher em situação de 
violência doméstica e 
familiar.

O crime de feminicí-
dio é tratado no nosso 
Código Penal, e possui 
grande importância para 
que os alunos tomem 
conhecimento da ques-
tão do assassinato de 
mulheres em contextos 
discriminatórios. Somen-
te à título de conheci-
mento, no ano de 2020, 
tivemos um aumento 
de 14,1% de denúncias 
nos primeiros quatros 
meses do ano compara-
dos com o ano anterior. 
Além disso, aumentaram 
em 22% o número de 
feminicídios entre março 

e abril deste ano em 12 
estados.

"O presente Projeto 
não irá gerar ônus ao 
Município, pois o ensino 
poderá ser abordado por 
professores quando o 
tema for pertinente e por 
entidades governamen-
tais de diferentes esferas, 
e não governamentais, 
através de convênios ou 
parcerias. Este Projeto 

também, não gera atri-
buições de competências 
à Secretaria Municipal de 
Educação, por ser faculta-
tivo. A principal intenção, 
é prevenir que situações 
como a que ocorreu com 
a Maria da Penha, não se 
repitam, mas se ocorre-
rem, que os alunos sai-
bam como devem agir e 
como se defender", lem-
brou Carmen.

FO
tO

: D
iv

u
Lg

Aç
ãO

https://portaldafolha.com.br/


EVENTO • Quinta-feira, 10 de dezembro de 2020 • www.portaldafolha.com.br07
Papai Noel de Canela chega de rapel em Brasília
O Papai Noel radical 

de Canela continua sua 
missão de levar a magia 
do 33° Sonho de Natal 
pelo Brasil. Depois de 
fazer rapel na Cascata do 
Caracol e no Bondinho 
Pão de Açúcar, no Rio de 
Janeiro, o Bom Velhinho 
fará sua chegada triunfal 
em Brasília. O Papai Noel 
desce fazendo rapel o 
prédio da Caixa Econô-
mica Federal, no Distrito 
Federal, na terça-feira, dia 
15.

O secretário de Turis-
mo e Cultura de Canela, 
Ângelo Sanches, destaca 
que a Caixa é um dos par-
ceiros que viabilizaram a 
realização do 33° Sonho 
de Natal Canela. "Cons-
truímos muitas parcerias 
sólidas. Essa é nossa 
oportunidade de retribuir 
o carinho de um grande 
patrocinador, levando uma 
mensagem de esperança 
neste Natal", afirma o 
secretário.

Segundo Sanches, a 
ação faz parte do projeto 
Descidas Itinerantes do 
Papai Noel. Nas edições 
anteriores do Sonho de 
Natal, ele descia da torre 
da Catedral de Pedra de 
Canela. Neste ano, as 
aparições deram espaço a 
chegadas triunfais em di-
ferentes pontos icônicos 
do país por prevenção ao 
coronavírus. "Como não 
podemos descer o Papai 
Noel todas as noites da 
Catedral conforme a nossa 
tradição, estamos levando 
para pontos estratégicos 
do país, a fim de transmitir 
uma mensagem de paz e 
de esperança a todos os 
brasileiros neste momento 
tão difícil para a humani-
dade", diz.

Além da descida em 
Brasília, a Secretaria de 
Turismo e Cultura de 
Canela está promovendo 
neste final de semana 
uma ativação do Sonho 
de Natal em Salvador, na 

Bahia. "Estamos partici-
pando do 7º Encontro 
Brasileiro das Cidades 
Históricas Turísticas e Pa-
trimônio Mundial", acres-
centa Sanches

O prefeito Constan-

tino Orsolin destaca que 
as iniciativas contribuem 
para a divulgação do 
destino Canela. "Ações 
fantásticas que demons-
tram que a divulgação do 
destino Canela é uma prio-

ridade do nosso governo. A 
palavra Canela é extrema-
mente forte no país e no 
exterior. É o coroamento 
de uma proposta de gover-
no que reergueu a marca 
Canela", elogia o prefeito.
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A alegria do Natal estampada
no rostinho da Antonia!
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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!

As manas Manuella e Isabella
à espera do papai Noel!

Luiz Mário de 7 meses
em ensaio de Natal! 

Joaquim de Moura Cavalli
completou 1 aninho!

Helena lendo historinhas e
aguardando a chegada do Papai Noel!!! Ensaio externo da fofura,

Aline Lourenço Gonçalves!

Foto: JENIFER LAUFFER FotoS

Foto: CANELA Foto E ARtE

Foto: CANELA Foto E ARtE

Foto: JENIFER LAUFFER FotoS

Foto: GABI tHEISEN FotoS Foto KAty ARtAMANN
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118 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Cara de Mau recebendo o prêmio de melhor pizzaria temática!

O CEO do Prime Gourmet 
Club Gramado Bruno 
Monteiro e o sócio di-
retor do Prime Gourmet 
Vale do Sinos e Porto 
Alegre Anizio Monteiro 
entregaram os prêmios 
2019 para os estabeleci-
mentos que foram ven-
cedores pelo voto popu-
lar dos clientes do clube 
de vantagens, benefícios 
e experiências.

Gesto Pizza, especializada na receita 
autêntica napolitana, que abriu as por-
tas final de novembro, em Caxias do Sul, 
em soft opening. A pizzaria situada em 
uma casa da década de 1940 entoa as 
tradições italianas, já que o proprietá-
rio Fabio Paesi Araujo aprimorou-se no 
curso da Associazione Verace Pizza Na-
poletana (AVPN), em Nápoles, no sul da 
Itália, que desde 1984, regula e certifica 
a produção da receita mundo afora.

Happy Day em Gramado será o maior
Natal online do Brasil! O Happy Day será 
realizado pela primeira vez em Gramado,

no dia 19 de dezembro, sábado, como
parte da programação do Natal Luz. O

evento, chancelado pelo Natal Luz e pela 
Gramadotur, promete ser o maior natal

online do Brasil. Sandra Teschner,
fundadora do Instituto Happiness está

à frente da curadoria do evento.

Novidade em Gramado!  
A Massa no Copo é contemporânea e

cosmopolita, alia a qualidade e o sabor
ao estilo de vida prático e moderno,

adequado ao perfil dinâmico e inquieto
de um consumidor cada vez mais exigente 
e sedento por novidades. Rafael e Karine 

Baptista em recente inauguração.

FOTO: DIONATHAN SANTOS

FOTO: RENATA CuNHA

FOTO: DIONATHAN SANTOS

Alessandra Rocha agora comanda a loja 
de molduraria Cadre & Luxe em Gramado, 
que conta também com uma galeria de 
artistas variados. O cliente pode escolher 
desde a imagem, em um banco de
imagem composto por artistas autorais 
conhecidos ou não, imprimir a foto,
emoldurar e ter a instalação do quadro 
em sua casa ou estabelecimento
comercial. Na foto, a Relações Públicas 
Aline Viezzer com Monica Padilha.
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CLIQUE AQUI PARA CONFERIR AS COLUNAS FOLHA SOCIAL

Samuel e Rafaela à espera do Papai Noel!

Caroline de Souza Comiotto,
maravilhosa em seu ensaio pessoal!

Cristiani Costa e suas meninas
Laura e Alice no ensaio de Natal!

Sorrisão do Augusto
posando pra Gabi Theisen!

Pati Mayer, neste ensaio lindo!

Laíde e Roger
à espera da
Maria Vitória!
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Paola e Alice
 no ensaio
AMAmentar!
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CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
E APERFEIÇOAMENTO

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 
 
Comece 2021 se qualificando!  
Confira as opções da UCS Hortênsias para janeiro 
 
Negociação Segundo a Teoria de Harvard
(segunda edição) 
11, 12 e 13 de janeiro 
Segunda a quarta-feira, das 17h30 às 19h30 
 
Tempos de Travessia – Repensar Modos de Ser e Estar 
Diante de Incertezas  
12, 13 e 14 de janeiro 
Terça a quinta-feira, das 19h30 às 21h30 
 
Estruturação da Área de Gestão de
Pessoas e Subsistemas  
19 a 29 de janeiro  
Terças a sextas-feiras, das 19h às 21h 
 
Vendas pelo WhatsApp Business 
25, 26 e 27 de janeiro 
Segunda a quarta-feira, das 19h às 22h 
 
Informe-se sobre essas e outras opções pelo
e-mail atendimento-hortensias@ucs.br ou pelo
telefone e WhatsApp (54) 99909.2623.

Mestrado em Administração 
na UCS Hortênsias tem
inscrições abertas

Estão abertas as inscrições 
para o mestrado em Adminis-
tração da UCS Hortênsias. Serão 
oferecidas 16 vagas – oito para 
a linha de pesquisa Estratégia 
e Operações e oito para a de 
Inovação e Competitividade. A 
divulgação da homologação das 
inscrições será feita no dia 2 de 
abril de 2021, no site da Univer-
sidade.

As etapas de seleção serão 
três: análise do pré-projeto, 

análise do Currículo Lattes e 
prova oral no dia 6 de abril do 
próximo ano, no campus em 
Canela. A divulgação dos nomes 
dos candidatos selecionados e 
dos suplentes será no dia 19 de 
abril de 2021, em lista publicada 
no site e afixada na Secretaria 
do Programa de Pós-graduação 
em Administração (PPGA), com a 
pré-matrícula de 22 a 28 de abril 
de 2021, na Secretaria da UCS 
Hortênsias.

Inscrições gratuitas
para Vestibular da Faccat

São mais de 20 cursos de 
graduação. Para realizar a prova 
do vestibular, que será no dia 
15, os candidatos poderão optar 
pela modalidade presencial 
(seguindo todo o protocolo de 
distanciamento) ou on-line e 
escolher o melhor horário: 14h, 
18h ou 20h. Todas as opções 
serão compostas por uma prova 
de Redação.

A Faccat possui diversos 
benefícios, tudo para ajudar 
e incentivar os acadêmicos a 
construírem um futuro promis-
sor. Entre esses auxílios estão 
os convênios com empresas e 
entidades, proporcionando des-
contos nas mensalidades; O FIES, 
que é o financiamento oferecido 
pelo Ministério da Educação 
(MEC). O aluno pode financiar de 

50% a 100% do curso; Descon-
to por idade e muito mais.

A Faccat é uma das melho-
res faculdades integradas do 
Brasil, segundo as avaliações 
do MEC, e conta com cursos de 
graduação, em diferentes áreas. 
Possui um corpo docente alta-
mente qualificado, formado por 
80% de mestres e doutores, e 
investe permanentemente em 
novos laboratórios e na melhoria 
do acervo das suas bibliotecas 
(física e virtual).

FOTO: DIvULGAçãO

FOTO: DIvULGAçãO
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Skyglass Canela abre na próxima semana

Os trabalhadores do 
setor turístico de Cane-
la e Gramado poderão 
conhecer em primeira 
mão e de forma gratuita a 
Skyglass Canela, a primei-
ra plataforma de aço e 
vidro da América Latina. 
Em formato soft opening, 
o parque estará receben-
do na segunda (14), e na 
terça-feira (15), profissio-
nais da hotelaria, gastro-
nomia e parques temá-
ticos, além de guias de 
turismo e motoristas de 
agências. Com 25% de 
capacidade, a abertura da 
Skyglass Canela ao públi-
co em geral está prevista 

para ocorrer na quinta-
feira (17). Em prevenção 
ao coronavírus, o parque 
adotou rígidos protocolos 
de biossegurança.

SORTEIO DE BRINDES
Conforme o dire-

tor da Skyglass Canela, 
Fabrício Medeiros, os 
profissionais do turismo 
que visitarem o parque 
estarão concorrendo a 
brindes. Serão sorteados 
uma Scooter elétrica, 
um patinete elétrico e 
uma bicicleta. O sorteio 
ocorre pelo Instagram @
skyglasscanela. Para par-
ticipar, o visitante precisa 

obrigatoriamente com-
provar vínculo emprega-
tício no setor. "Queremos 
que os profissionais do tu-
rismo tenham o privilégio 
de conhecer a Skyglass 
Canela e possam desfru-
tar dos nossos atrativos 
de forma exclusiva", des-
taca Medeiros.

ÚNICA NO MUNDO
Pioneira na América 

Latina, a Skyglass Canela 
avança 35 metros sobre o 
Vale da Ferradura. Única 
no mundo, a plataforma 
estaiada de aço e vidro 
oferece duas formas de 
contemplação da nature-

za. O visitante pode apre-
ciar toda a sensação de li-
berdade caminhando por 
cima do vidro ou andar 
por baixo da plataforma 
num monotrilho. O brin-
quedo inédito, que rece-
beu o nome de Abusado, 
oferece cadeiras suspen-
sas com 10 lugares. Com 
investimento de R$ 30 
milhões, a plataforma 
estaiada, que pesa 226 
toneladas, oferece uma 
vista de tirar o fôlego a 
360 metros do Rio Caí. "É 
um projeto único na Amé-
rica Latina e com modelo 
inédito em nível mundial", 
afirma Medeiros.

O atrativo contará, 
ainda, com praça de 
alimentação, lojas, esta-
cionamento e o também 
inédito Memorial do Ferro 
de Passar, que reúne um 
acervo de diversos conti-
nentes. Em dois anos de 
estudos para execução do 
projeto, a Skyglass Canela 
procurou agregar tecnolo-
gia e sustentabilidade ao 
Parque da Ferradura, que 
fica a aproximadamente 
14 quilômetros do Cen-
tro de Canela. "Usamos 
a tecnologia em favor da 
sustentabilidade e do meio 
ambiente", conclui Medei-
ros.

https://portaldafolha.com.br/
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O Comitê Gestor da 
Lei Aldir Blanc, em Canela, 
definiu quem receberá os 
benefícios proporcionados 
pela legislação sancionada 
pelo Governo Federal – a 
lei nº 14.071/2020. Todos 
os contemplados, que 
tiveram suas atividades 
prejudicadas por conta da 
pandemia, cumpriram os 
requisitos exigidos pelos 
editais.

Por meio do edital 
nº 7/2020, puderam 
requerer o auxílio espa-
ços culturais e artísticos, 
microempresas e peque-
nas empresas culturais, 
cooperativas, instituições 
e organizações culturais 
comunitárias. Doze esta-
belecimentos ganharão 
valores mensais, em três 
parcelas, que variam en-
tre R$ 3 mil e R$ 10 mil.

Já pelo edital nº 8, 
que selecionava projetos 
culturais de pessoas jurí-
dicas de direito privado, 

e/ou pessoas físicas com 
ou sem fins lucrativos, 
foram 16 os agraciados, 
que prepararam uma 
apresentação de música, 
dança, entre outras artes. 
Cada um deles recebeu 
R$ 4 mil.

Foram distribuídos 
mais de R$ 330 mil para 
a classe cultural local. 
Quem ganhou os valores 
terá, como contrapartida, 
preparar uma atração gra-
tuita quando o contexto 
for normalizado.

O Comitê Gestor foi 
formado pelos servidores 
Carlos Eduardo Fernan-
des dos Santos, Gabriele 
Grespan, Márcio Cavalli, 
Rafael Simões e Vanessa 
do Amaral. Já os materiais 
virtuais produzidos pelos 
contemplados, em ambos 
os editais, serão disponi-
bilizados pelas platafor-
mas virtuais da Secretaria 
Municipal de Turismo e 
Cultura.

Agentes e espaços culturais
contemplados pela Lei Aldir Blanc

ESPAÇOS CONTEMPLADOS

• Fundação Cultural de Canela R$ 
18.000,00
• Gazebo Cultural LTDA R$ 
30.000,00
• Instituto SEIDE R$ 9.000,00
• Kaigang R$ 9.000,00

• Portal Atores Sociais R$ 9.000,00
• Santos & Martinoto R$ 30.000,00
• Studio Pasito R$ 18.000,00
• Carol Thoen R$ 9.000,00
• Cia Goliardos R$ 9.000,00
• CTG Querência R$ 18.000,00
• Daiene Cliquet R$ 9.000,00
• Movimento É Arte R$ 9.000,00

CONTEMPLADOS COM RS 4 MIL

• Adilson Fontoura de Oliveira
• Adriano Sheifler
• Alessandra Cristina Abrantes
• Antônio Olmiro dos Reis
• Cia Goliardos – André Guedes
• Comunidade Indígena Kaingang 
Jag Tyg Fy Kog.
• Daiene Cliquet
• Daniela Vaccari
• Douglas Espich
• Fabiano Airon
• Fernando Gomes
• Gabriel Bassle Orlandi
• Grupo Sombra del Ayer
• Jeferson Rodrigues

• Jéssica Rodrigues
• João Pedro Wapler
• Kerolin Acordeonista
• Leonardo de Abreu
• Lisiane Berti
• Manuella Spier Gaberlon
• Márcio Lisandro de Moura Cazara
• Maria Isabel Porazza Mendes
• Melissa Rossi
• Nícolas Amaral Rodrigues
• Paula Basei
• Pedro Campos Delgado
• Rodrigo Bach
• Rodrigo Pacheco
• Rodrigo Zimmer
• Rosane Warken
• Sérgio Schnidger – Cinnamon Jazz

Marcelo Savi homenageia
Juíza Eleitoral de Canela
com moção de aplausos

O Vereador Marcelo Savi realizou uma homena-
gem a Juíza Eleitoral de Canela, Simone Chalela, pela 
qualidade dos serviços realizados pelo órgão durante 
o período eleitoral.

A moção de aplausos foi realizada nesta quinta-
feira (10) em cerimônia oficial.

FOTO: REPRODuçãO

“O Comitê trabalhou 
horas se dedicando à 
lisura de todo o processo, 
com o registro de atas e 

publicação dos editais. Em 
nenhum momento se dei-
xou de buscar com que a 
nossa classe cultural não 

ficasse de fora desse pro-
cesso”, diz o secretário de 
Turismo e Cultura Ângelo 
Sanches.

EXCEED PARK ATIVIDADES DE RECREAÇÃO,
LAZER E ENTRETENIMENTOS LTDA

33.749.804/0001-47

Torna público que requereu à Secretaria Munici-
pal do Meio Ambiente de Gramado a Licença de 
Operação de Regularização, para a atividade de 
Restaurante localizado na Avenida das Hortên-
sias, N°4510, Avenida Central, Gramado/RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

(54) 3282.6625

RITA DA SILVA EVENTOS ME
31.381.881/0001-61

Torna público que requereu à Secretaria Muni-
cipal do Meio Ambiente de Gramado a Licença 
de Operação de Regularização, para a ativida-
de de Restaurante localizado na Avenida das 
Hortênsias, N°877, subsolo 2, Planalto, Grama-
do/RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental

(54) 3282.6625

https://portaldafolha.com.br/
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ETE da Vila Miná passará a
funcionar no início de 2021

A estação de trata-
mento de esgoto (ETE) 
Vila Miná, localizada no 
bairro São Lucas, passará 
a funcionar no início de 
2021. Por estar em um 
local densamente habi-
tado, também contribuirá 
na despoluição do arroio 
Caracol e favorecerá 
alternativa para tratamen-
to dos esgotos de novos 
empreendimentos, que 
se conectarão ao sistema 
descentralizado proposto 
a partir de um convênio 
firmado entre Município e 
Corsan.

Esse sistema diz 
respeito à construção de 
ETE’s compactas e distri-
buídas por microbacias 
de Canela. Tanto que, de-
pois da Miná, outras en-
trarão em funcionamento, 
como Chacrão, São Luiz e 
Lago, ampliando as ações 

de saneamento.
Outras duas ETE’s 

compactas se juntarão 
ao sistema nos próximos 
meses, com destaque 
para a do bairro Maredial, 
que tratará os esgotos de 
todo o bairro Santa Marta 
e parte do bairro Dante, 
enquanto outra – a ser 
construída pela empresa 
Havan – possibilitará tra-
tar o esgoto do bairro São 
José. Isso sem contar a 
ETE Santa Terezinha, que 
recebeu investimentos da 
Corsan da ordem de R$ 
26 milhões. “Até março do 
ano que vem, estaremos 
tratando 60% do esgoto 
gerado por Canela. Será 
uma verdadeira revolução 
no saneamento local, em 
vista dos atuais 12%”, 
comemora o secretário 
Jackson Müller.

A operação das novas 

ET's compactadas signifi-
ca uma importante mu-
dança na forma de fazer 
saneamento, represen-
tando grande conquis-
ta para a comunidade, 
possibilitando qualificar 
os indicadores de saú-

de pública, pois muitas 
doenças são transmitidas 
por meio hídrico.

“Depois de chegar aos 
60%, conforme a previsão 
do secretário, devemos 
instalar outras ETE’s em 
outras regiões do muni-

cípio. Isso resultará num 
avanço extremamente 
significativo no quesito 
ambiental, principalmente 
quanto à despoluição dos 
nossos arroios”, conclui 
o prefeito Constantino 
Orsolin.

FOTOS: DIVuLgAçãO
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Polícia Civil investiga
desaparecimento de
contador em Canela

A Polícia Civil inves-
tiga as circunstâncias 
do desaparecimento de 
um contador na cidade 
de Canela. O delegado 
Vladimir Medeiros, titular 
da delegacia de polícia 
da cidade, informa que 
Antonio Ide Cavalli, de 69 
anos de idade, encontra-
se desaparecido.

Familiares procuraram 
o órgão policial na noite 
de quarta-feira (09/12), 
relatando o desapareci-
mento da vítima, que não 
mantinha contato com a 
família ou amigos desde 
o final de semana ante-
rior.

A residência da víti-
ma, localizada no centro 
da cidade, foi encontra-
da por familiares com a 
porta arrombada. O carro 

do idoso, um Kia Sporta-
ge prata, também não foi 
encontrado.

A Polícia Civil de Ca-
nela informa que acionou 
o Instituto-Geral de Perí-
cias, que realizou exames 
periciais na residência da 
vítima.

O Delegado Vladimir 
Medeiros, que não infor-
mou qual linha de inves-
tigação da Polícia Civil 
de Canela segue, restrin-
gindo-se que nenhuma 
hipótese é descartada 
pela equipe policial, pede 
que qualquer informação 
sobre o paradeiro da víti-
ma ou de seu veículo seja 
repassada, inclusive de 
forma anônima, ao órgão 
policial pelo telefone (54) 
3282-1212 ou WhatsApp 
(54) 99614.4216.

Dom Diego cria barbearia 
móvel em Canela
Ideia é atender pessoas com mobilidade reduzida

A barbearia canelense 
Dom Diego está lançan-
do um produto exclusivo 
para pessoas com mobili-
dade reduzida, a barbea-
ria móvel.

Mediante agenda-
mento, pessoas com 
dificuldade de mobilida-
de podem agendar seu 
corte de cabelo e barba a 
domicílio.

O objetivo é propor-
cionar mais conforto aos 
clientes que convalescem 
de alguma condição que 
a impeça de frequentar 
um salão ou barbearia.

O agendamento pode 
ser feito pelo fone/whats 
(54) 99974-6804 e o 
serviço é realizado de 
segunda a sábado das 8h 
às 12h e das 13h às 19h.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO mDE DÍVIDA ATIVA 13/2020

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

Após o prazo fixado acima, o MUNICÍPIO DE CANELA promoverá o protesto e/ou a Exe-
cução Fiscal do débito.

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

Canela/RS, 10 de Dezembro de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito

Álvaro Ricardo Grulke
Secretário Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico

Ofício SMGPG/DLC n.º 251/2020

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,  
informa a publicação dos seguintes editais:
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 54/2020 – Contratação de profissional para Ação 
Complementar – Oficina de Música – Gaita, a ser desenvolvido no Centro de Referência 
de Assistência Social.
Os editais completos estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão 
ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Cane-
la/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, 10 de dezembro de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

A Ong Amigo Bicho está quase sem  ração São 200 cães
no sítio com consumo de 100kg por dia de ração. 

 
Pedimos ajuda na divulgação de pedido de doações

de ração ou mesmo dinheiro, muito obrigado! 
 

Banrisul Ag.0555 • Conta 0613015004 
CNPJ 08379062000168  • Associação Amigo Bicho 

WhatsApp 999188900

https://portaldafolha.com.br/
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Risco de se meter em situ-
ações confusas, que podem 
trazer decepções e dores 
de cabeça. Evite sair da sua 
rotina e ocupe-se com o 
que já está em andamento 
na sua vida. O Sol muda de 
humor e fica de boas com 
Marte, que segue em seu 
signo, aquecendo seu entu-
siasmo e seus desejos. 

Muito cuidado ao lidar com 
seus recursos, negociar, fa-
zer empréstimo ou assumir 
compromissos financeiros 
sem planejamento prévio. 
Você pode dar uma tacada 
certeira ao ouvir seu sexto 
sentido, mas volte a se 
apoiar na sua prudência 
taurina no sábado. 

Mas você não vai encontrar 
apenas flores pelo caminho 
e quem pode botar areia 
é o Sol. O astro-rei forma 
quadratura com Netuno na 
quarta-feira, incita diver-
gências, disputas e aconse-
lha a dobrar a atenção com 
inimizades e concorrências.  

Nos assuntos de trabalho, 
saberá somar forças com os 
colegas e pode impressionar 
os chefes com sua postura 
batalhadora, perseverante 
e focada nos resultados. Po-
rém, o Sol briga com Netuno 
no dia 9, recomenda mais 
atenção com a saúde e avisa 
que não é o momento de 
relaxar na prevenção.

Se toca um trabalho em home 
office, atua com vendas, en-
tregas, encomendas, mídias 
sociais, e-commerce ou pres-
ta atendimento remoto, tem 
tudo para se destacar nestes 
dias.  O Sinais de interesse 
podem ser mal interpretados 
e há risco de se enganar com 
falsas impressões.

Compartilhe suas ideias, 
amplie seus contatos, ami-
zades e conquiste aquele 
crush que anda paqueran-
do.  Vênus também avisa 
que a fase é oportuna para 
divulgar seus interesses, 
atrair clientes e incremen-
tar seus ganhos. Seus dons 
criativos vão brilhar nestes 
dias e você terá mais facili-
dade de vender seu peixe. 

 O lar será seu porto seguro 
e abrigará os melhores mo-
mentos da semana. O Sol 
até vai querer atazanar, pois 
briga com Netuno no dia 
9, mas o clima confuso e o 
mimimi que pode rolar em 
alguns contatos e conver-
sas, inclusive na paquera, 
logo perde força.

É hora de mostrar seus 
talentos, competências,
batalhar por reconhecimen-
to e progredir profissional-
mente. Seu charme também 
se eleva nesta época, o 
romance será palco de gran-
des alegrias. Vitórias devem 
rolar em vida. 

Maneire no sincericídio e 
evite pegar pesado com 
quem se estranhar para não 
provocar mágoas. Mas o 
astral sobe nas alturas.
A paixão estará blindada 
e, com seu magnetismo no 
auge, você tem tudo para 
enfeitiçar o crush dos seus 
sonhos.

Não vai faltar sintonia 
com o mozão, você pode 
conhecer gente interes-
sante, atrair novas amiza-
des, paixões e descobrir 
afinidades com quem têm 
a sua vibe. Na paquera, 
gratas surpresas podem 
rolar e há chance de rolar 
uma declaração inesperada 
do crush. 

Alguém influente e ex-
periente pode agir nos 
bastidores e favorecer suas 
conquistas profissionais. 
Na vida a dois, ciúme pode 
afetar a sintonia com o par, 
mas o Sol se redime e forma 
ótimo aspecto com Marte na 
sexta, impulsionando suas 
relações sociais e amorosas. 

Você pode dar um salto 
de qualidade através de 
contatos com pessoas de 
outras cidades, cursos, 
eventos online e projetos 
com pessoas que se afina 
bastante. No amor, relacio-
namento à distância pode 
entrar em outro estágio e 
virar namoro firme.

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)

REPUBLICAÇÃO - 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 
FERREIRA, 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

Edital de Casamento nº 6415

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: ANA PAULA ARTI-
CO, natural deste Estado, nascida na Cidade de Caxias do Sul, empresária, 
divorciada, domiciliado e residente na Rua José Pedro Piva, nº 661, Cara-
col, Apto. 401, nesta Cidade e DEBORAH SILVEIRA GARRETT, natural 
deste Estado, nascida na Cidade de Porto Alegre, empresária, solteira, do-
miciliada e residente na Rua José Pedro Piva, n° 661, Caracol, Apto. 401, 
nesta cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 09 de Dezembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6414

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil des-
ta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: JEAN CARLO 
GERMANO, natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, opera-
dor de máquina, solteiro, domiciliado e residente na Rua Benito Bertoluci, 
nº 75, Bairro São Luiz, nesta Cidade e KELEN VELHO ALVES, natural 
deste Estado, nascida nesta Cidade, balconista, solteira, domiciliada e resi-
dente na Rua Benito Bertoluci, n° 75, Bairro São Luiz, nesta cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 08 de Dezembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6412

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: SÉRGIO ARTHUR 
SCHMIDT, natural deste Estado, nascido na Cidade de Porto Alegre, em-
presário, solteiro, domiciliado e residente na Rua José Joaquim Raymundo, 
nº 105, Bairro Vila Boeira, nesta Cidade e LISIANE ROSA DE SOUZA, 
natural deste Estado, nascida na Cidade de Porto Alegre, empresária, di-
vorciada, domiciliada e residente na Rua José Joaquim Raymundo, n° 105, 
Bairro Vila Boeira, nesta cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.

Canela, 04 de Dezembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6413

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: JOSUÉ STUMPF 
MACHADO, natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, estu-
dante e projetista, solteiro, domiciliado e residente na Rua Júlio Fulvio Sch-
mitt, nº 152, Bairro Centro, nesta Cidade e PÂMELA SOARES VIEIRA, 
natural deste Estado, nascida nesta Cidade, consultora de atendimento, di-
vorciada, domiciliada e residente na Rua Júlio Fulvio Schmitt, n° 152, Bairro 
Centro, nesta cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma 
da lei.

Canela, 08 de Dezembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

REPUBLICAÇÃO - Edital de Casamento nº 6416

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil des-
ta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: NESIO VIDIO 
BARTH, natural do Estado de Santa Catarina, nascido na Cidade de Pal-
mitos, construtor, divorciado, domiciliado e residente na Rua Dr Ruy Vianna 
Rocha, nº 205, Bairro São Luiz, nesta Cidade e MERCIA MARIA LINS, 
natural do Estado de Pernambuco, nascida na Cidade de Ribeirão, do lar, 
divorciada, domiciliada e residente na Rua Dr Ruy Vianna Rocha, n° 205, 
Bairro São Luiz, nesta cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 10 de Dezembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

https://portaldafolha.com.br/


 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!

• Casa residencial com possibilida-
de de comercial, imóvel com 2 an-
dares, cômodos amplos e arejados, 
banheiro, garagem fechada, pátio 
cercado. Localizada na Rua Homero 
Pacheco, nº230, Canelinha. Aluguel 
R$2.500,00 não é cobrado IPTU.

• Casa Geminada 02, com 02 dormitórios, 
mais 02 suítes, banheiro social, lavabo, 
sala de estar, cozinha com churrasqueira, 
área de serviço, mezanino, 02 box para 
carro. Localizado na Rua Teixeira Soares, 
nº1397, Residencial Jardim Silvestre, San-
ta Terezinha. Aluguel R$2.500,00 + taxas.

• Apartamento nº 401, com 02 dormitórios (sendo 01 suíte), ba-
nheiro social, sala de estar, cozinha, lavanderia com churrasquei-
ra, box para carro. Localizado na Rua Paul Harrys, nº346, Edifício 
Solar da Torres, Centro. Aluguel R$1.600,00 + taxas.

• Apartamento, nº 304 D, com 02 dormitórios, banheiro social, 
sala de estar com sacada e churrasqueira, cozinha com lavande-
ria e box descoberto para carro nº 94, residencial  com Salão de 
festas, quiosques, playground e mais. Localizado na Rua Dr. Ruy 
Vianna Rocha, 1300, Residencial Ilse Schaefer, São Luiz. Aluguel 
R$1.100,00 sem cobrança de condomínio, apenas consumo de 
luz, gás e água.

 • Apartamento nº 02, com 01 suíte, sala e cozinha conjugadas, 
sem garagem. Localizado na Rua Jahyr da Silva Veiga, 387, Cen-
tro. Aluguel R$750,00 + taxas.

MULLER CONSTRUÇÕES LTDA
36.642.142/0001-08

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Trân-
sito e Urbanismo de Canela a Licença Prévia, para a construção de Prédio 
para uso Residencial, na Rua João Simplício, Centro, Canela/RS. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental. 

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental • (54) 3282.6625

https://portaldafolha.com.br/
https://www.instagram.com/juli.alano/
https://julianaalano.com/
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Nova campanha da Polícia Civil tem
como alvo crimes de discriminação

A Polícia Civil do Rio Grande 
do Sul lançou em suas redes 
sociais, nesta quarta-feira (09), 
a nova campanha da Instituição 
contra os crimes de intolerân-
cia. Intitulada “Não Tolere a 
Intolerância!”, a campanha apre-
senta 11 cards educativos que 
ensinam as pessoas a diferença 
entre alguns dos crimes mais 
comuns quando o assunto é 
discriminação.

“Precisamos ser didáticos e 
realistas, o que significa ensinar 
o que é discriminação e, ao mes-
mo tempo, combatê-la de todas 
as formas possíveis, sem hesitar”, 

declarou a Chefe de Polícia, 
Delegada Nadine Anflor. Para 
quem desconhece o que signi-
fica “intolerância”, um dos cards 
divulgados hoje explica o termo 
de forma direta e simples - “é a 
falta de habilidade ou vontade 
de reconhecer e, principalmen-
te, respeitar diferentes crenças, 
valores ou orientações”.

A campanha é lançada um 
dia antes da inauguração da De-
legacia de Polícia de Combate 
à Intolerância (DPCI), que será 
inaugurada na zona norte da 
Capital. A partir de agora, crimes 
do tipo passam a ser investi-

gados pelo órgão, que atuará 
vinculado ao Departamento Es-
tadual de Proteção aos Grupos 
Vulneráveis (DPGV). Aliás, parte 

dos cards também fala sobre as 
funções do novo órgão, quem 
pode procurá-lo e onde está 
localizado.
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