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Francisco Rocha é jornalista, músico e fundador,
editor e diretor da Folha de Canela e do Portal da Folha

360 Graus
Francisco Rocha

CLIQUE AQUI PARA LER TODAS AS COLUNAS DO FRANCISCO ROCHA

CLIQUE AQUI E SIGA O FRANCISCO NO INSTAGRAM!

Região da Serra pode entrar 
em bandeira preta
É ponto pacífi co que a Serra Gaúcha 

“bateu na trave” da bandeira preta com 
índice de 2,49 (sendo que para entrar no 
maior nível de restrições o dado é 2,50), 
na semana passada, a ocupação dos 
leitos hospitalares registradas até esta 
quinta-feira (17) pode fazer com que o 
índice serrano ultrapasse a “linha de cor-
te” entre as bandeiras vermelha e preta.

A região de Caxias do Sul, que en-
globa 49 municípios no Mapa do Dis-
tanciamento Controlado do Rio Grande 

do Sul, assim, corre risco de entrar em 
bandeira preta na próxima terça-feira 
(22).

Apesar de o número de casos de 
coronavírus estar estável em Canela, as 
principais cidades como Caxias do Sul, 
Bento Gonçalves, Farroupilha, Vacaria 
e Garibaldi, elevam a curva para cima, 
principalmente com o esgotamento 
dos leitos de Unidade de Tratamento 
Intensivo, tanto no Sistema Único de 
Saúde (SUS) quanto no particular.

Preocupação é grande, revolta também
Quem conversa com empreendedo-

res e empresários de Canela e Grama-
do, pode notar que a preocupação com 
uma bandeira preta é grande, mas a 
revolta acontece na mesma intensidade.

A cada sexta-feira, há apreensão 
com a divulgação do mapa preliminar.

Alguns empresários já falam em 
manifestação, protesto e até retaliação 
contra o governo do Estado.

Governo perdido
A cada mudança no modelo de Dis-

tanciamento Controlado, o Governador 
Eduardo Leite mostra que as políticas 
públicas de combate à pandemia mu-

dam ao sabor do vento ou pela pressão 
política.

Não há mais ciência no modelo, se é 
que um dia teve.

Apesar da pandemia
Apesar da pandemia, Canela e região vão mos-

trando sua força.
Temos abertura de atrações no Alpen Park, 

abertura da SkyGlass, início dos voos da Azul, 
abertura da loja Império dos Dragões e por aí vai.

Esta é uma mostra daquilo que a minha vó 
dizia há muitos anos, “governo que não atrapalha, 
já ajuda”.

Infelizmente não é o caso do nosso atual go-
verno do Estado, que mais se mete nas atividades 
comerciais do que faz a sua parte e ainda quer 
repassar a conta da sua incompetência (incluo 
aqui diversas, se não todas, gestões anteriores) 
para empresários e população em geral, com um 
novo tarifaço.

Pior que a atuação do Estado na questão fi scal 
e de gestão da pandemia, só a atuação do Grêmio 
contra o Santos.

Aliás, Eduardo Leite e Renato Gaúcho pode-
riam tirar a bunda da cadeira e trabalhar, deixando 
de lado os bruxismos.

Videomonitoramento
Outra notícia digna de comemoração é o início 

do cercamento eletrônico de Canela.
Que venha o mais rápido possível, para au-

mentar nossa segurança e auxiliar no serviço das 
forças policiais.

Inusitado: Skyglass Canela registra pedido de casamento nas alturas
A abertura a Skyglass Ca-

nela ao público, nesta quin-
ta-feira, dia 17, foi marcada 
por um pedido de casamen-
to nas alturas. O visitante 
Bruno Bravim Lauro pediu 
Isadora Santos Corteletti em 
casamento logo após ingres-
sar na plataforma de vidro, 
que avança 35 metros sobre 
o Vale da Ferradura e está a 

360 do Rio Caí.
O casal é do Espírito San-

to e pretende casar em 6 de 
setembro de 2023.

Bruno conta que viu uma 
matéria sobre o empreen-
dimento e considerou ideia 
sensacional. O noivo revela 
que estava decidido a fazer o 
pedido de casamento na Ser-
ra Gaúcha. “Considero uma 

região linda, com um povo 
bem-educado e receptivo. 
Felizmente, fui agraciado por 
estar vivendo esse momento 
no dia da inauguração da pla-
taforma. As belas imagens e a 
reação da minha noiva estão 
eternizadas em minha retina. 
Obrigado a todos pelo lindo 
cenário e momento que me 
foi proporcionado”, completa.
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https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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O GRÊMIO
CHEGA EM TODAS

AS COMPETIÇÕES!

VAI DECOLAR!

360 Graus Francisco Rocha

VAI DECOLAR!

EU CONFIO NO
MEU GRUPO!

Atrativo é diferenciado e será 
um dos principais do país
No começo da manhã, antes 

de abrir ao público, o diretor 
da Skyglass Canela, Fabrício 
Medeiros, e os sócios da Volare 
Empreendimentos Turísticos, 
Carlinho Bogo, Luiz Antônio 
Bogo, Moacir Luiz Bogo e Sílvio 
Prim, recepcionaram familiares 
e autoridades municipais.

Medeiros agradeceu a con-
fi ança e destacou que o início 
das atividades da Skyglass é um 
fato histórico. “É um marco para 
Canela, para o Estado e para o 
Brasil. Estamos fazendo história. 
Iniciamos a construção em 18 de 
dezembro do ano passado e esta-
mos abrindo em 17 de dezembro 
de 2020”, diz.

O empresário Sílvio Prim 
revelou que a construção da 
passarela é a realização de um 
sonho do grupo de empreen-
dedores. “Há muitos homens 
e mulheres que sonham muito, 
mas fazem pouco. Há outros 
que sonham e fazem. Fizemos 
algo que muitos sonharam e não 

fi zeram, mas nós conseguimos”, 
celebra.

Já Moacir Bogo, elogiou a 
atuação da prefeitura na im-
plantação da Skyglass, em Cane-
la. “Esta é uma ocasião muito es-
pecial. A nossa intenção de fazer 
um grande empreendimento e a 
seriedade do poder público re-
sultou nesta plataforma que está 
sendo apresentada hoje. Quero 
dizer muito obrigado a todos que 
se envolveram na concretização 
deste sonho”, destaca Bogo.

O prefeito de Canela, Cons-
tantino Orsolin, ressaltou que 
a abertura da Skyglass coloca 
Canela em um patamar elevado 
no turismo, por ser um atrativo 
diferenciado e que irá atrair um 
grande público anualmente. 
“Empreendimentos como a Sky-
glass aumentam, cada vez mais, 
a responsabilidade de Canela. 
Podem ter certeza que a histó-
ria vai mostrar a cidade antes 
e depois desse atrativo”, afi rma 
Orsolin.
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O Papai Noel de 

Canela viajou 2.100 
quilômetros, nesta terça-
feira, dia 15, até Brasília 
para levar a magia do 
33° Sonho de Natal. Em 
sua primeira visita a 
Capital Federal, o Papai 
Noel canelense chegou 
de forma radical. Desceu 
os 90 metros do edifício 
Matriz da Caixa Econômi-
ca Federal fazendo rapel. 
O Bom Velhinho visitou, 
ainda, a Câmara dos De-
putados.

A ação faz parte do 
projeto Descidas Itine-
rantes do Papai Noel. Nas 
edições anteriores do So-
nho de Natal, ele descia 
da torre da Catedral de 
Pedra de Canela. Neste 
ano, as aparições deram 
espaço a chegadas triun-
fais em diferentes pontos 
icônicos do país por pre-
venção ao coronavírus.

Depois de lançar o 
projeto na Cascata do Ca-
racol, em Canela, a Secre-
taria de Turismo e Cultura 
promoveu a ação no 
Bondinho Pão de Açúcar, 
no Rio de Janeiro, e agora 
em Brasília. O próximo 
destino do Noel Radical é 
Florianópolis. O Bom Ve-
lhinho fará sua aparição 
surpresa no próximo fi nal 
de semana.

O secretário de Turis-
mo e Cultura de Canela, 
Ângelo Sanches, desta-
ca que a ação procura 
mostrar que Canela vive 
o Natal de forma lúdica. 
“Saímos do Rio de Janeiro 
e passamos por Brasília 
para levar a mensagem 
natalina para o Brasil e 
o mundo. Depois, vamos 
para Florianópolis. Quere-
mos mostrar que Canela é 
um destino seguro”, afi r-
ma. 

Papai Noel de Canela
visita a Capital federal
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Papai Noel recepciona primeiro voo
da Azul Linhas Aéreas em Canela

Canela deu mais um passo 
para o fortalecimento da sua 
principal atividade econômica, o 
turismo, na manhã desta segun-
da-feira (14).

A Azul Linhas Aéreas Regio-
nais, por meio da subsidiária 
Azul Conecta, iniciou as opera-
ções do projeto “Verão Azul Co-
necta”, tendo Canela como um 
dos destinos. Como Canela está 
vivendo a magia do 33º Sonho 
de Natal, os nove passageiros 
e a tripulação do primeiro voo 
da Azul foram recepcionados 
pelo Papai Noel e pelo prefeito, 
Constantino Orsolin, e demais 
integrantes do Poder Executivo 
municipal.

Além de boas-vindas, o Bom 
Velhinho também entregou 
presentes com a marca Canela. 
“Neste período de Natal, o nosso 
anfi trião é o Papai Noel. Nada 
melhor do que ele receber pes-
soalmente os primeiros passa-
geiros que pousaram em Canela 
para prestigiar nossa cidade e 
eventos”, ressalta o secretário 
de Turismo e Cultura de Canela, 
Ângelo Sanches. “O fato do nosso 

aeroporto começar a receber voos 
da Azul e de outros lugares vem 
ao encontro do que Canela está 
buscando, que é cada vez mais se 
reinventar, se propagar, benefi ciar 
turistas e a sua comunidade”, 
avalia Sanches.

Apesar do caráter temporá-
rio, a implantação de uma rota 
entre Porto Alegre e o município 
é considerada um marco histó-
rico na aviação comercial. O voo 
inaugural trouxe da Capital para 
Canela, convidados, deputados 
estaduais e outras autoridades. 
Entre elas, o secretário de De-
senvolvimento Econômico e 
Turismo do Rio Grande do Sul, 
Rodrigo Lorenzoni. “É um mo-
mento especial na retomada da 
economia ter uma ligação aérea 
entre a Capital e um dos princi-
pais destinos turísticos do país. 
Nós não temos dúvida que isso irá 
fazer uma extraordinária diferen-
ça, destacando a Serra Gaúcha, 
como um lugar de turismo seguro 
e acessível neste momento, tanto 
como para o desenvolvimento 
econômico e social que se dá 
como consequência da atividade 

turística”, comentou Lorenzoni.
A rota entre Porto Alegre e 

Canela tem duração média de 20 
minutos e será feita regularmen-
te, três vezes ao dia (manhã, tar-
de e noite), com uma aeronave 
modelo Cessna Gran Caravan. As 
passagens para o trajeto podem 
ser adquiridas através do canal 
www.voeazul.com.br.

ROTA DEFINITIVA
Os voos do projeto “Verão 

Azul Conecta” serão realizados 
até 31 de janeiro de 2021 e 
também tem outros destinos 
de verão como Torres, no Litoral 
Gaúcho, Itanhaém e Ubatuba, 
em São Paulo, Paraty, Angra dos 
Reis e Búzios, no Rio de Janei-
ro, e Jericoacoara, no Ceará. No 
caso de Canela, eles ocorrerão 
em caráter experimental com 
possibilidade de tornarem-se 
defi nitivos. “É uma experiência 
que estamos fazendo na alta 
estação. Logicamente, havendo 
demanda, estamos prontos para 
estendermos os voos. Temos uma 
reunião com o governador para 
a assinatura da redução do ICMS 

para a aviação e tudo isso vai 
fazer com que a empresa repro-
grame as suas rotas e termos um 
crescimento considerável no Es-
tado”, conta o assessor especial 
da presidência da Azul Linhas 
Aéreas Regionais, Ronaldo Veras. 
“Nós colocamos três voos por 
dia para Canela para sentirmos o 
mercado. O apoio que estamos re-
cebendo é muito grande e isso faz 
com que a gente possa analisar a 
prorrogação dessa rota”, afi rma o 
executivo.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Abertura da Skyglass Canela marca
nova fase no turismo gaúcho

A Skyglass Canela, pri-
meira plataforma de aço 
e vidro da América Latina, 
promete ser um marco na 
indústria do turismo no 
Brasil. Considerada única 
no mundo, a atração cria 
um novo cartão-postal 
no belíssimo Vale da 
Ferradura. Após operar 
gratuitamente para profis-
sionais do trade turístico 
na segunda e terça-feira, 
o início das atividades 
para o público em geral 
ocorre nesta quinta-feira, 
17 de dezembro.  “O soft 
opening foi um sucesso 
absoluto. Superou nossas 
expectativas a recepção do 
público e serviu para ali-
nharmos o funcionamento 
do parque. Colaboradores 
da rede hoteleira, gastro-
nômica e guias de turismo 
puderam conhecer em 
primeira a mão as nossas 
atrações”, avalia o diretor 

da Skyglass Canela, Fabrí-
cio Medeiros.

Conforme Medeiros, 
a construção do atrativo 
iniciou em 18 de dezem-
bro de 2019 e resultou 
em um investimento de 
R$ 30 milhões. “Espera-
mos receber o público da 
melhor maneira possível 
nos próximos dias. A Sky-
glass é motivo para Ca-
nela, o Estado e o país se 
orgulharem”, completa.

Com foco na preser-
vação do meio ambiente, 
a Skyglass Canela possui 
uma moderna estação de 
tratamento de resíduos 
líquidos e sólidos, que 
alcança 98% de pureza 
da água ao fim do pro-
cesso. “A construção da 
passarela provocou baixo 
impacto. Todas as pedras 
e terras escavadas foram 
reutilizadas no próprio 
parque”, diz Medeiros.

Com capacidade para 
receber três mil pessoas 
diariamente, o parque 
reúne em sua infraestru-
tura praça de alimenta-
ção, lojas, estacionamen-
to, playground e o inédito 
Memorial do Ferro de 
Passar.

INGRESSOS:
Entrada parque: R$ 40
Plataforma: R$ 60
Abusado: R$ 90
Combo 1 – entrada + 
plataforma: R$ 90
Combo 2 – entrada + 
Abusado: R$ 120
Combo 3 – entrada + 
plataforma + 
Abusado: R$ 170
Em todas as opções, 

os ingressos dão direito 
a visitar o Memorial do 
Ferro de Passar. Pessoas 
acima de 60 anos, crian-
ças de 6 a 12 anos e 
estudantes pagam meia 

entrada. Exceto no Abu-
sado, que não oferece 
opção de meio ingresso. 
Vendas exclusivamente 
na bilheteria do parque. 

Em breve, os ingressos 
serão vendidos também 
no e-commerce da Sky-
glass com descontos 
exclusivos.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Quer seu fi lho 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!

Alice, uma fofura só nesse Natal!Os primos Leonardo Nunes e Murilo Dias

5 aninhos da princesa Alícia Anschau!

Luan Guilherme no ensaio natalino.

Laura, linda no Natal 2020!

Natal da
Antonella,

linda demais!

Joaquim, a carinha mais fofa desse natal!

FOTO: CANELA FOTO E ARTE

FOTO: JENIFER LAUFFER

FOTO: REPRODUÇÃO FO
TO

: C
AM

ILA D
ED

É FO
TO

G
RAFIA

FO
TO

: G
RAZI SESTRAIN

 FO
TO

G
RAFIA

FOTO: GRAZI SESTRAIN FOTOGRAFIA

FO
TO

: G
RAZI SESTRAIN

 FO
TO

G
RAFIA

https://portaldafolha.com.br/category/pirulito-chiclete/
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119 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

A Abrasel participou esta semana
da reunião de planejamento dos

eventos 2021 de São Francisco de Paula, 
a convite do Secretário de Turismo da 
cidade Rafael Castello. Na foto, Rafael 
Castello, Alberto Ecker e Marcus Livi.

O Guia Gramado LGBT traz novidades!
Se trata de uma série de divulgações apresentando Gramado 
como destino LGBT+, onde a atração turística pioneira em
fazer parte destas divulgações, foi o Snowland. Na foto, os
idealizadores do projeto Dan e Del Hay, nos preparativos desta 
série de experiências que estão preparando.
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A empresária Tecla Verruck apresentou
na primeira quinzena de dezembro o
novo endereço da Casa Provença, que
agora atende num espaço mais amplo

na Via Decoratta, em uma casa da década
de 1970. As novidades incluem peças
de design contemporâneo, móveis e

artigos de decoração para casa e jardim.

Daniel e Daniela Gallassini, casal de diretores do mais novo
hotel temático- o Chocotel. Com inovação e expertise em
hospitalidade, surge o novo empreendimento do ramo
hoteleiro - o 1º hotel temático do chocolate do Brasil.

FOTO: GUSTAVO MEROLLI

Nota: O Alpen Park, de Canela (RS), está inaugurando neste mês de dezembro uma nova
atração: a Vila Alpina. Inspirado na arquitetura e cultura dos alpes suíços e alemães,
a Vila Alpina conta com cinco lojas temáticas em um ambiente acolhedor, aliando
experiências ao comércio e espaço de convivência para clientes e visitantes do parque.

FOTO: RAFAEL SARTOR

Nova loja da Florybal tem a temática de 
dragões. O Império dos Dragões é com-
posto por um extenso mix de produtos , 
além do encanto do ambiente que a loja 
oferece. Na foto, Valdir e Tiago Cardoso 
felizes com o sucesso da loja temática.

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


SOCIAL • Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 • www.portaldafolha.com.br10

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR AS COLUNAS FOLHA SOCIAL

Linda Ísis e seu cãozinho no ensaio de Natal. Newborn da linda Heloísa, com 8 dias!

Bryan fazendo pose para
as lentes da Gabi Theisen.

Bruna, Ruan e Bernardo, sessão de Natal.

Muita fofura
os manos Clara
e Júnior!
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As maninhas Ana Laura e
Luísa arrasaram no seu ensaio.

Toda a simpatia da Ana
Júlia neste ensaio de Natal

FOTO: GABI THEISEN FOTOS

FOTO: CAMILA DEDE FOTOGRAFIA

https://portaldafolha.com.br/category/social/
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CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
E APERFEIÇOAMENTO

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

CURSOS PARA O INÍCIO DE 2021

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

Atendimento de Excelência
2, 3 e 4 de fevereiro
Terça a quinta-feira, das 19h às 22h

Usucapião Extrajudicial: Aspectos Práticos 
18 de fevereiro
Quinta-feira, das 18h30 às 22h30

Curso de Sommelier (Parceria UCS e Abrasel Hortênsias)
20 de fevereiro a 31 de julho
Sábados, das 8h30 às 12h30

Filosofia e Espiritualidade - Aplicadas a
Gerontologia e outras Transversalidades 
22, 23 e 24 de fevereiro
Segunda a quarta-feira, das 19h30 às 21h30

Equipes Estratégicas 
22 a 26 de fevereiro
Segunda a sexta-feira, das 19h às 21h

Caseiro e Fácil: Pão de Milho, Requeijão e Geleia 
25 de fevereiro
Quinta-feira, das 16h às 19h

https://www.ucs.br/site
encurtador.com.br/jzJY6
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Grag Queen: artista canelense
é destaque nas redes sociais

FRANCISCO ROCHA
francisco@folhadecanela.com.br

Grag Queen é sucesso nas plataformas digitais

Se você não está 
habituado com 
aplicativos como 

TikTok, Instagram e You-
Tube, talvez não tenha 

ouvido falar de um perso-
nagem, totalmente “made 
in Canela”, que está 
fazendo muito sucesso.

Grag Queen é uma 

drag criada pelo artista 
canelense Gregory Mohd, 
25 anos, que já arrebatou 
mais de 800 mil segui-
dores nas redes sociais, 
no Brasil e no mundo, 
misturando música e 
atuação de uma maneira 
bem humorada, sempre 
levantando a bandeira 
LGBTQIA+.

A reportagem da 
Folha foi conferir como 
iniciou essa trajetória, 
recheada de contrastes e 
lições para uma socieda-
de que ainda está preci-
sando aprender a respei-
tar questões de gênero.

Folha de Canela: 
Como começou essa tua 
trajetória de usar as redes 
sociais para mostrar teu 
trabalho?

Gregory Mohd: Eu 
nasci, na real, no meio 
desta transição para toda 
essa tecnologia, vivi o 
tempo do Orkut e MSN. 
Chegou um momento da 
minha carreira que havia 
saído dos musicais e com 
um amigo chamado Wes, 
fundamos o Armário de 
Saia, um projeto que eu 
amo muito tenho um cari-
nho gigantesco.

Este projeto me fez 
acreditar na drag e passei 
a expressar minha arte em 
várias plataformas.

Eu aprendi que a mi-

nha existência consegue 
ser revolucionária e permi-
te que eu alcance pessoas 
em  diversos lugares sem 
estar lá fisicamente.

Mas como você se 
envolveu com a arte, 
cantar, atuar?

Eu vim da igreja, né? 
Venho de família evangéli-
ca e nasci dentro da igreja 
evangélica. Uma das coi-
sas incríveis que a igreja 
evangélica me trouxe foi a 
referência musical, que é 
muito forte. Ali tinha coral 
e ouvia sobre Si Bemol, 
sobre o tempo. Isso é uma 
coisa que nem todas as 

pessoas aqui no Brasil têm 
acesso.

Meu pai também sem-
pre trocou, sempre cantou, 
antes mesmo de eu nascer.

Ser de Canela e Gra-
mado também é uma 
coisa que nos possibilita 
ter acesso à arte muito 
cedo, né?

Temos o Sonho de 
Natal, lugares como a 
academia de arte, escola 
das artes, que foi onde eu 
comecei a aprender, estu-
dar, que é coisa de quem 
vive aqui.

Podia escolher cantar, 
atuar, ir para a área da 
arte que tu quisesse.

Grag Queen foi destaque no TikTok em outubro

FOTOS: DIVULGAÇÃO

http://www.licenciar.bio.br/%0D
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Como aconteceu e 

porque a tua escolha por 
essa personagem?

A minha existência que 
escolheu, é muito doido. 
Eu saí de Canela e aqui 
a gente não tem muito 
contato, mas passei a ver o 
que acontece neste mun-
dão, onde pessoas morrem 
e pessoas são apedrejadas 
e hostilizadas e eu já fui, 
eu já estive nesse lugar.

Aí disse, sei que eu sou 
uma artista e sou uma ar-
tista incrível, então preciso 
usar minha arte para revo-
lucionar, para representar 
e ressignificar.

Acredito que minha 
drag começou como uma 
missão, hoje só potencia-
liza tudo que eu tenho de 
melhor, ela multiplica tudo 
que eu preciso falar e faz 
ficar belo. Eu amo minha 
drag, que, né? Sou eu!

Por outro lado, a Grag 
me trouxe muita liberdade 
e autoestima.

Mas, a Grag Queen, 
é um alter ego do Greg, 
ela é um personagem ou 
mistura as duas coisas?

No teatro, a gente 
aprende que incorpora o 
personagem e ali não exis-
te mais nada de Gregory, 
mas a Grag ainda tem o 
Gregory.

Eu não sinto que ela 
vem para esconder, ela 
vem para potencializar, é 
como se fosse o Greggory 
sem toda a opressão que 
passou na escola, sem 
toda a pressão que ele 
passou na igreja, sem toda 
a pressão social que, a 
gente, LGBTQIA+, as crian-
ças, somos extremamente 
oprimidas.

Isso é extremamente 
influente em nosso desen-
volvimento psicológico e 
isso faz com que sejamos 
adultos oprimidos, adultos 
retraídos. Não é timidez, é 
opressão e a gente cresce 
assim.

E a drag, ela explode, 
ela não tem vergonha.

Tu chegaste a ser 
destaque do TikTok e é o 
artista canelense com a 

mair expressividade hoje, 
nas redes sociais. Como 
foi esse crescimento do 
teu trabalho?

Vou ter que dizer que 
foi em razão da quaren-
tena. Estava morando em 
São Paulo, fazendo outras 
coisas, vivendo a vida e 
cantando do carnaval e, 
pandemia.

Lá, pagando aluguel 
caro sem saber o que fazer, 
ouvia muito as pessoas 
falando a palavra reinven-
tar Eu voltei para casa e 
comecei a me reinventar. 
Foi quando a Grag, poten-
cializada se desprendeu 
dela mesmo disse: gata, 
agora é hora de fazer tudo 
que faz parte de ti, perde o 
medo e a vergonha.

Eu criei mei TikTok em 
março, imagina, hoje eu 
tenho 800 mil seguidores.

Voltei pra Canela, 
minha mãe e meu pai não 
entendiam nada, que eu 
tava montada quase todo 
dia em casa, sempre dois 
vídeos por dia, desde mar-
ço eu nunca ficou um dia 
sem vídeo.

Acho que foi isso,  sim-
plesmente foi colhendo.

Os seguidores intera-
gem contigo?

Muito! É desde o bom 
dia ao almoço, tudo que 
eu posto vai ter gente que 
vai conversar.

As tem gente que fala 
comigo lá Portugal falan-
do que a minha cadelinha 
é bonita. Então, a internet 
liga as pessoas e para mim 
é tudo.

Como um guri, criado 
aqui em Canela, perto do 
Lago, visitar a vida das 
pessoas através da inter-
net?

Eu amo fazer o de-
senho animado e dar a 
referência de tudo que eu 
vivi na infância.

Como a Grag me 
trouxe essa confiança, eu 
quero resgatar tudo que eu 
vivi, oprimido, fechado e 
retraído.

É fazer uma abertura 
de desenho para aquele 
menino sentado no sofá, 

com Nescau na mão, que 
não se entendia, que não 
se sentia representado.

Eu fico viajando nessa 
minha linha de resgatar e 
fazer vídeo para criança.

É muito estranho sen-
tir que em todos os lugares 
que habitava eu me sentia 
deslocado.

Agora, eu entendo que 
eu era maravilhoso e faço 
isso, mesmo, para o meu.

Você fez um vídeo na 
internet dizendo que era 
zombado na escola. O 
pessoal de Canela hoje te 
reconhece, como o artista 
da internet?

Não sei, sinceramente. 
Eu já eu me habituei a an-
dar sem olhar muito para 
os lados, mas quem era 
meu amigo, muita gente 
que segue, sim.

Sim, eu fui muito zoa-
do na escola, como todo 
“viado” que qualquer um 
conhece. Eu era extrema-
mente fechado, eu era ex-
tremamente religioso e eu 
ainda pesava uns 120kg.

As crianças não per-
doam, a gente se oprime 
e não fala para mãe. Já 
apanhei no colégio de pro-
fessora, era bem ruim.

Eu chorava às sete ho-
ras da manhã, quando ia 
pra escola. Eu não conse-
guia falar para o meu pai.

É horrível. As crianças 
são reflexos do que elas 
ouvem em casa, então, por 
isso é tão importante o 
cuidado com o que a gente 
fala em casa.

Como foi a transição 
de você se aceitar e criar 
uma drag e fazer a pro-
dução deste personagem 
na tua casa, com a tua 
família?

Tem todo um rolê. 
Nada fazia sentido, por 
que não era aceito no 
colégio, não era aceito 
na família, não era aceito 
na igreja, não aceito no 
musical.

Eu sempre ficava de 
escanteio e isso era o que 
eu pensava: que eu sou 
diferente, eu sou proble-
mático, lá vem o Gregory…

Grégory Mohd usa seu personagem
para falar da questão LGBTQIA+
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Só que não!
Eu aprendi que não 

existe aceitação. Ninguém 
tem que nos aceitar, eles 
tem que respeitar.

Eu nunca tive essa 
conversa com meu pai 
com a minha mãe. Sim, 
tivemos atritos, tivemos 
conflitos, mas ninguém 
nasceu desconstruído.

Eu me odiava, eu cho-
rava, eu fazia jejum pe-
dindo para Deus me curar. 
Escrevia cartas para o meu 
pai, dizendo que eu estava 
curado e achava incrível, 
depois ia para quarto cho-
rar, por que não era isso 
que queria dizer.

Eu me odiava e quan-
do isso mudou, tudo 
começou a fazer sentido, 
o mundo ficou colorido e 
não olhava para meu pai 
precisando aceitação.

A gente sabia que era 
aquilo, que não ia mudar e 
que tava tudo certo.

A sociedade coloca 
isso na cabeça, a gente 
cresce numa sociedade 
machista, realmente ho-
mofóbica.

Não é nossa culpa. 
Nossa culpa é persistir no 
erro.

Hoje existem informa-
ções incríveis, extrema-

mente legítimas, para a 
gente aceitar e compreen-
der que as coisas muda-
ram.

A gente tem que mu-
dar, parar de buscar acei-
tação. A palavra aceitação 
é muito pesada, porque 
ninguém tem que aceitar. 
A gente tem que buscar 
esse respeito.

Você trabalha sozi-
nho, desde a montagem 
da drag até a produção do 
conteúdo?

Trabalho de drag 
queen é assim, a gente faz 
tudo.

No caso dos vídeos, 
eu faço o bit, faço três 
vozes, aqui no meu fone, 
em casa, às vezes quem vê 
não entende nada.

Me monto e a mão 
ajuda com o cabelo, ela é 
perfeita

Gravo vídeo, escolho 
cenário, edito. Eu gosto 
muito.

No Brasil a gente não 
é incentivado a fazer arte, 
eu me senti porque estava 
dando certo, isso foi per-
feito e agradeço o universo 
por ter me dado esse re-
torno, porque é muito fácil 
desistir, ainda mais sendo 
artista LGBTQIA+.



REPORTAGEM • Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 • www.portaldafolha.com.br14
E a bandeira LGBT-

QIA+?
É inevitável trazer 

a pauta para o jogo, 
por que tudo é baseado 
nisso. Eu penso em toda 
a opressão, todo sofri-
mento Acho que tudo fez 
que eu fosse isso. Não 
tem como ignorar, não 
tem como eu ter projeção 
e não falar sobre isso. 
Somos o país que mais 
mata pessoas LGBTQIA+, 
não tem como ser artista 
nesse país e não puxar 
essa pauta.

Tem algum recado 
para o canelense?

Eu vou deixar um bei-
jão para todas as pessoas 
que já me seguem, con-
vidar todas as pessoas, 
inclusive a comunidade 
LGBTQIA+ da cidade, por-
que tem muita gente com 
a qual não temos a opor-
tunidade de interagir.

Vamos nos unir, va-
mos ser um movimento e 
vamos crescer.

Eu, sendo canelense, 
sempre fui desacreditada 

que poderia chegar lá. Eu 
nunca sonhei porque eu 
nem aprendi a sonhar em 
estar em um lugar assim.

Então, sim é possível. 
É possível sair daqui, é 
possível ter voz, a voz 
lá do colégio, que ficou 
calada. Ela está gritando 
para 800 mil pessoas.

Eu amo os canelenses, 
eu amo essa cidade e sou 
muito orgulhoso de ser 
daqui e de fazer uma coi-
sa como estou fazendo, 
sendo daqui.

Para finalizar, quan-
do acabar a quarentena, 
quais teus planos para a 
Grag Queen?

Vai ser mais babado, 
pois vou conhecer vocês 
de Portugal, do Recife, de 
Vitória, enfim, a gente vai 
se abraçar, sou canceria-
na e amo abraçar.

Assinei contrato com 
a gravadora SBMUSIC, de 
São Paulo, e nós já esta-
mos trabalhando show, 
já estamos projetando 
música. Imagina toda 
aconteceu do que eu fiz 

pode virar um show, um 
musical e eu já tô doido 
para ir cantar.

O palco faz muita 
falta. É incrível cantar 
para o celular, é incrível 

ganhar números e ver 
vocês, mas o palco faz 
muita falta.

Redes sociais acumulam das de 800 mil seguidores, com destaque para o TikTok

ASSISTA A
MATÉRIA

EM VÍDEO
CLICANDO

AQUI!

https://www.claro.com.br/
https://youtu.be/Is7MT8foXPM
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Unidade de Saúde do Canelinha
fechada a partir desta sexta-feira 

Medida será tomada devido ao registro de casos suspeitos de Covid-19 envolvendo servidores

A Prefeitura de Canela, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, informa à popu-
lação que a Unidade de 
Saúde do bairro Canelinha 
estará fechada a partir 
desta sexta-feira (18). A 
medida foi tomada devi-
do ao registro de casos 
suspeitos de Covid-19 
envolvendo servidores 
que trabalham no local.

Conforme a secretária 
titular da pasta, Patrícia 
Valle, a unidade passará 
por uma sanitização nesta 
sexta-feira e os profis-
sionais com suspeita da 
doença já foram afasta-
dos, realizaram testes e 
aguardam os resultados. 

“Não temos nenhum servi-
dor com sintomas graves”, 
afirma Patrícia.

Os usuários do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) 
que necessitarem de al-
gum tipo de atendimento 
devem procurar a Uni-
dade de Saúde Central 
(foto) que fica localizada 
na quadra abaixo do HCC 
ou o próprio Hospital de 
Caridade de Canela.

“Assim que possível 
vamos retomar os serviços 
na unidade do Caneli-
nha. A prioridade agora 
é preservar a saúde dos 
servidores e da popula-
ção”, conclui a secretária 
Patrícia Valle. Usuários devem procurar Unidade Central (foto) ou o HCC
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Cursos da UCS não terão reajuste em 2021
O contexto gerado 

pela pandemia de co-
vid-19 sensibilizou a 
Universidade de Caxias 
do Sul, que já anunciou 
que não aplicará reajustes 
em 2021, incluindo os 
oito cursos de graduação 
oferecidos na UCS Hortên-
sias. A decisão é extensiva 
às opções de especializa-
ção e mestrado (Direito e 
Administração) do cam-
pus, além dos cursos na 
modalidade EaD – ainda 
com 50% de desconto na 
primeira mensalidade.

O reajuste zero vem 
ao encontro de outras 
vantagens de se estudar 
na UCS, como o desconto 
para estudantes seniores 
(com 55 anos de idade 
em diante). Nos cursos 
superiores de curta dura-
ção (tecnólogos), os novos 
acadêmicos terão 100% 
de abatimento na primeira 
mensalidade – no campus 
da Região das Hortênsias, 
para os cursos superio-
res Gastronomia, Gestão 
de Recursos Humanos, 
Hotelaria e Gestão em 

Marketing, todos de cura 
duração. 

Já os bacharelados 
em Direito, Administra-
ção, Ciências Contábeis e 
Nutrição oferecem des-
contos para quem busca 
uma segunda graduação, 
transfere-se de outra 
instituição, e até quem 
indica um amigo ganha 
abatimento. É possível 
também aderir a financia-
mentos, e vários benefí-
cios são estendidos aos 
níveis de pós-graduação 
(especialização e mestra-

do) e ao programa UCS 
Sênior. 

Todos as especifi-
cações sobre os cursos 
e os benefícios podem 
ser acessados em ucs.br. 

No campus em Canela, 
informações diretas pelo 
e-mail atendimento-hor-
tensias@ucs.br ou pelo 
telefone/WhatsApp: (54) 
99941.8476.
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https://pt-br.facebook.com/18anosciadoalarme/
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Startup começa a operar em Canela e
promete revolucionar mercado de alugueis

Desenvolvido por 
um grupo de gestores do 
mercado imobiliário, co-
meçou a operar neste mês 
o portal MyOffer, Startup 
gaúcha que promete 
revolucionar o modelo de 
negócios dos aluguéis por 
temporada. A proposta é 
simples e inverte a lógica 
de aplicativos já consoli-
dados, como o AirBnb e o 
Booking: no MyOffer, em 
lugar às ofertas de imó-
veis com preço definido, o 
processo de aluguel inicia 
com o consumidor apon-
tando quanto quer gastar, 
em sua estadia, para o 
período de tempo, região 
e demais filtros seleciona-
dos.

Ao selecionar imó-
veis que se enquadrem 
no perfil e faixa de valor 
procurados pelo cliente, o 
MyOffer enviará uma no-
tificação aos proprietários 
de casas, apartamentos e 
pousadas cadastrados na 
plataforma, com os valo-
res que os hóspedes pre-
tendem pagar, otimizando 
o tempo entre procura 
e oferta. A ideia, que é 
maturada há mais de dois 
anos, inicia sua operação 
neste fim de semana com 
destinos cadastrados das 
cidades de Gramado e 
Canela.

Segundo o founder e 
CEO, Adrio Messias, atual-
mente menos de 5% dos 

turistas que visitam Gra-
mado alugam por tempo-
rada, "Percebemos uma 
brusca queda de ocupação 
em imóveis por temporada 
e pousadas, faturamentos 
caindo a zero neste período 
de pandemia, e entende-
mos que não há melhor 
momento para apresen-
tarmos esta solução. No 
modelo convencional 
que já existe, quando um 
proprietário baixa o valor 
do aluguel e publica este 
novo valor em uma plata-
forma de hospedagem, ele 
está mostrando isso para 
todos seus concorrentes, 
provocando uma queda 
de preços e deflagrando 
uma verdadeira guerra em 
busca dos hóspedes. No 
MyOffer, o aceite da oferta 
não é público para todos, 
o que possibilita o proprie-
tário aceitar receber menos 
valor para um determinado 
hóspede ou um determi-
nado período, de forma 
sigilosa.", observa Messias.

De acordo com o CEO, 
o MyOffer não chega para 
baixar preços de imóveis, 
mas para garantir uma 
flexibilização do mercado 
e oportunizar negociações 
que sirvam e sejam posi-
tivas para proprietários e 
hóspedes. "É uma solução 
que vai reduzir a taxa de 
desocupação, aumentar os 
ganhos para os proprietá-
rios sobretudo nas baixas 

temporadas e estreitar 
negociações sigilosas, con-
templando todos os elos da 
cadeia. Agora, o proprietá-
rio só ficará com seu imó-
vel vazio se quiser", explica 
Messias. Conforme o CEO, 
o consumidor também sai-
rá ganhando ao pagar um 
preço justo e dentro de 
suas possibilidades com a 
solução. "Com o MyOffer, o 
cliente define quanto quer 
pagar por sua estadia", 
sublinha.

Buscando agregar seu 
serviço ao mercado já 
consolidado do aluguel 
por temporada, a platafor-
ma já conta com parceiros, 
como agentes de imóveis 
e imobiliárias que atuam 
no setor, disponibilizando 
o serviço para agilizar o 
dia a dia e gerar oportuni-
dades para quem trabalha 
na área.

Como funciona
o MyOffer:
- Os proprietários de 

casas, apartamentos e 
pousadas cadastram suas 
propriedades, apontando 
localização, característi-
cas e o valor médio que 
estimam auferir com o 
aluguel do seu imóvel;

- O hóspede selecio-
na, na plataforma My-
Offer, a cidade em que 
pretende se hospedar, 
o período, o número de 
pessoas e quanto preten-

de pagar pela sua diária;
- Ao cruzar os dados 

de propriedades dispo-
níveis e o interesse do 
hóspede, a plataforma 
dispara uma notificação 
para o e-mail dos proprie-
tários cujos imóveis se 
enquadram nos padrões 
estabelecidos pelo hós-
pede. A partir daí, todas 
as propriedades cadastra-
das no sistema MyOffer 
e que atendem a oferta, 
recebem notificação com 
os dados da proposta e o 
perfil do hóspede;

- Os anfitriões que 
aceitarem a oferta após 
analisarem o perfil do 
hóspede terão seu imóvel 
liberado para visualização 
e fechamento do negócio 
por parte do hóspede, de 

forma rápida e segura.
- Após fechado o 

negócio, o anfitrião rece-
berá o valor da transação 
em sua conta bancária, 
na data do check-in, 
com desconto da taxa 
de 12%, sem precisar se 
preocupar com taxas de 
cartão e tarifas adicionais.

O modelo inovador 
do MyOffer, que inverte 
a lógica da negociação 
entre proprietários e hós-
pedes, deverá se expan-
dir para outras cidades 
já nos próximos meses. 
A plataforma, disponível 
no site www.myoffer.com.
br, é totalmente respon-
siva e pode ser acessada 
em computadores, note-
books, tablets e smart-
phones.
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https://www.facebook.com/allorasorvetes/
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Vereadores Merlin Jone Wulff e Carmen
Lúcia Seibt de Moraes entregam Moção

de Aplausos ao Corpo de Bombeiros
Na manhã desta quarta-feira (16), 

os vereadores Merlin Jone Wulff e 
Carmen Lúcia Seibt de Moraes, se di-
rigiram ao Quartel do Corpo de Bom-
beiros de Canela, onde realizaram a 
entrega de uma Moção de Aplausos à 
instituição.

Na ocasião, os vereadores exal-
taram o trabalho realizado pelos 
bombeiros em todos estes anos em 
Canela, salvando vidas, e trazendo 
mais segurança junto à comunidade 
canelense. Nos últimos dias, foi rea-
lizado um socorro na própria sede do 
Corpo de Bombeiros, onde foi salva a 
vida de um bebê, em um ato que cor-
reu as redes sociais de todo o país.

“Está é uma homenagem de todos 
os Canelenses que admiram esta 
categoria de profissionais que nos so-
correm e nos ajudam nas horas mais 
difíceis”, lembrou Jone.
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Obra de pavimentação na
ERS-020 entra em fase final

Rodovia que liga Cambará do Sul a São José dos
Ausentes recebe investimento de R$ 3 milhões

As belas paisagens 
dos Campos de Cima da 
Serra estão mais fáceis de 
serem acessadas graças 
à pavimentação de mais 
três quilômetros na ERS-
020, no trecho da saída 
do município de Camba-
rá do Sul em direção a 
São José dos Ausentes. 
Executadas pelo Depar-
tamento Autônomo de 
Estradas de Rodagem 
(Daer) – vinculado à 
Secretaria de Logística 
e Transportes - as obras 
contam com investimento 
de R$ 3 milhões, oriun-
dos da Contribuição de 
Intervenção no Domínio 
Econômico (Cide).

De acordo com o 
diretor-geral da autar-
quia, Luciano Faustino, 
os serviços de pavimen-
tação foram finalizados 

na segunda quinzena 
de novembro. Em breve, 
deve iniciar a sinalização, 
com a pintura da pista e 
a instalação de placas e 
tachões.

"O asfaltamento desse 
segmento é uma antiga 
demanda regional que, 
além de facilitar o trajeto 
de quem deseja visitar as 
cidades, contribui para 
o acesso à Serra Catari-
nense", explica Faustino. 
"Com mais esse lote con-
cluído, os usuários já dis-
põem de 15 quilômetros 
de asfalto ininterruptos na 
saída de Cambará".

Novos trechos pavi-
mentados em 2021

Além do segmento já 
pavimentado, o diretor-
geral do Daer adianta que 
serão realizados novos 

serviços em 26,5 quilô-
metros entre Cambará do 
Sul e São José dos Ausen-
tes.

"A intenção é avançar 

com o asfaltamento. Para 
isso, estamos providen-
ciando as licenças técnicas 
e os estudos para viabili-
zar as atividades", explica 

o dirigente. "A expectati-
va é de que consigamos 
executá-las no segundo 
semestre do próximo ano", 
projeta.
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Hora de olhar para frente, e 
pensar em tudo que você so-
nha em fazer. O céu tende a 
ser mais desafiador pra você 
nas próximas semanas e vale 
a pena ir se programando 
bem para dar conta de tudo 
que precisa fazer. Saber onde 
quer chegar pode ser a me-
lhor dica para de fato realizar 
os seus sonhos.

É hora de colocar em 
prática certas mudanças, 
taurino, e focar naquilo que 
você mais quer e precisa. 
Mudanças de hábitos e pa-
drões podem ser colocadas 
em prática também e é um 
ótimo momento para fazer 
planos financeiros e balan-
ços nesse sentido.

Foco nas relações e parce-
rias, que este deve ser o 
principal tema da sua sema-
na. Quais relacionamentos 
quer ter no próximo ano? 
Como andam as negocia-
ções e conversas para seus 
melhores projetos? Mais 
comprometimento nas rela-
ções e promete a possibili-
dade de crescer junto!

Hora de organizar a rotina  
e pensar em ser mais pro-
dutivo, dando conta de tudo 
que precisa fazer. Lembre-
se de cuidar melhor da 
sua saúde. Assim como as 
coisas de trabalho, que pro-
vavelmente estão pedindo 
novidades.

Um momento para pensar 
melhor naquilo que te dá 
prazer. Pergunte-se cada vez 
mais sobre o quanto gosta 
do que faz e o quanto tem 
tido momentos de prazer, e 
foco em ser feliz. Assuntos 
amorosos também estão em 
pauta, pedindo mais cuida-
do e atenção.

Um bom momento para 
cuidar das coisas da casa 
e dos assuntos de família, 
virginiano. É importante 
que você dê atenção aos 
assuntos mais pessoais, até 
para que o seu trabalho flua 
melhor. Não é hora de pres-
sionar a si ou aos outros. Dê 
exemplo ao invés de tentar 
convencer qualquer pessoa. 
Momento de iniciativas.

Um bom momento para 
conversas e divulgações. É 
um momento inspirador, as 
conversas tendem a trazer 
grandes insights e os dias 
tendem a ser muito movi-
mentados. As conversas são 
inspiradoras e os cursos e 
estudos são extremamente 
bem vindos.

Um ótimo momento pra se 
cuidar melhor. Isso inclui 
um aumento de vaidade e 
oportunidades de cuidar 
melhor da imagem. Atenção 
especial aos seus gastos 
neste momento. Tudo que 
envolve dinheiro precisa de 
cuidado e planejamento.

Um eclipse no seu sig-
no pode trazer grandes 
mudanças em sua vida. 
Um momento para colocar 
projetos novos em prática, 
mudar hábitos e padrões. 
Ótimo momento para cuidar 
melhor do seu corpo, da 
imagem e da saúde, e de dar 
novos passos em sua vida.

Um ótimo momento para 
olhar para dentro, capricor-
niano. Você precisa desa-
pegar de velhos hábitos e 
é um momento importante 
para tirar um tanto de peso 
e responsabilidade das suas 
costas. O céu do momento 
pede que você seja mais 
leve e feliz.

Um ótimo momento para es-
tar com amigos, aquariano, 
mas também para repensar 
algumas de suas amizades. 
Os projetos futuros também 
precisam ser repensados, 
para que você possa focar 
de fato naquilo que é es-
sencial pra você. Um novo e 
poderoso ciclo vai começar 
em sua vida.

Um ótimo momento para 
pensar nas questões de 
trabalho, pisciano. O céu 
do momento pode trazer 
mais visibilidade e também 
algumas oportunidades de 
mudanças profissionais. 
Escolha seus melhores 
projetos e não tenha medo 
de sonhar e ir à luta.

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 106, Mobiliado, conta 
com 01 suíte, 02 dormitórios (s/mobília), 
banheiro social, cozinha, área de serviço, 
sacada fechada com churrasqueira, sala 
de jantar, sala de estar, lavabo, hall de 
entrada, box de nº 33 para um para car-
ro. Localizado na Rua Visconde de Mauá, 
590, Ed. Katedral Paris, Centro. Aluguel  R$3.000,00 mais taxas.

• Casa residencial, com 02 dormitórios 
(sendo 01 suíte), sala, cozinha, área com 
churrasqueira, lavanderia, banheiro, co-
bertura para 01 carro. Localizada na Av. 
Palace Hotel, 683, Palace Hotel. APROVEITE 
O DESCONTO: Aluguel por R$1.600,00 nos 
3 primeiros meses e depois volta ao valor 
normal de R$2.000,00 mais taxas.

• Depósito no subsolo com 130m², localizado na Rua Ernani 
Kroeff Fleck, 521, São José. Aluguel R$1.500,00 mais taxas.

• Apartamento Mobiliado, sendo na cobertura, com aproxima-
damente 105 m² conta com 02 dormitórios, banheiro, sala de 
estar com lareira, sala de jantar e cozinha americana conjugadas, 
lavanderia, churrasqueira, split instalado, uma vaga coberta para 
carro. Localizado na Rua João Pessoa, 850, Centro. R$1.200,00 
mais taxas.

• Apartamento nº 02, com 02 dormitórios, banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, vaga descoberta para carro. Localizado na Rua Joa-
quim José Raymundo, esquina com a Felisberto de Moraes, 305, 
Vila Boeira. Aluguel R$800,00 mais taxas.

Edital de Casamento nº 6417

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: GERIEL FERREI-
RA FRAGA, natural deste Estado, nascida na Cidade de Sapucaia do Sul, 
pedreiro, solteiro, domiciliado e residente na Rua Beco da Lombada, nº 
58, Bairro São Lucas, nesta Cidade e MARILENE SCHIRMER PALHANO, 
natural deste Estado, nascida nesta Cidade, cozinheira, divorciada, domici-
liada e residente na Rua Beco da Lombada, n° 58, Bairro São Lucas, nesta 
cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 14 de Dezembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira - Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6418

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: JACÓ PEREIRA 
DE OLIVEIRA, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, fotógrafo, sol-
teiro, domiciliado e residente na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
nº 254, Bairro São Rafael, nesta Cidade e MARTA DOS SANTOS, natural 
deste Estado, nascida nesta Cidade, camareira, solteira, domiciliada e re-
sidente na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, n° 254, Bairro São 
Rafael, nesta cidade. Quem conhecer impedimento, oponha-se na forma 
da lei.

Canela, 14 de Dezembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira - Registradora Substituta

EDITAIS DE  CASAMENTO

Edital de Casamento nº 6419

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: JORGE LEANDRO 
SOARES, natural deste Estado, nascido nesta Cidade, autônomo, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Henrique Muxfeld, nº 190, apto 2, Centro, 
nesta Cidade e NÉRIS BORGES DA SILVA, natural deste Estado, nascida 
na Cidade de Bom Jesus, do lar, divorciada, domiciliada e residente na Rua 
Henrique Muxfeld, n° 190, apto 2, Centro, nesta cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 16 de Dezembro 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: JOSÉ GUTEM-
BERG BITENCOURT AMARAL, natural do Estado da Bahia, nascido na 
Cidade de Cícero Dantas, corretor de seguros, divorciado, domiciliado e 
residente na Rua Paul Harris, nº 1155, Bairro Vila Luiza, nesta Cidade e 
MARIA JAILDE PESSÔA SILVA, natural do Estado da Bahia, nascida na 
Cidade de Cícero Dantas, artesã, solteira, domiciliada e residente na Rua 
Paul Harris, n° 1155, Bairro Vila Luiza, nesta cidade. Quem conhecer impe-
dimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 17 de Dezembro de 2020.
Fatima Bernadete Oliveira Registradora Substituta

https://serraelar.com.br/imoveis


 Caro leitor, 2020 está 
acabando e muita gente está 
dando graças a Deus, depois 
de um ano marcado com tan-
tas mudanças provocadas pela 
pandemia. Mas o fato é que 
muitos tem dúvidas do que 
esperar de 2021. Por isso, hoje 
quero te convidar para pensar 
como podemos encarar de fren-
te os desafi os que estão por vir, 
principalmente no que tange a 
questão fi nanceira.

Ressignifi car é dar a si mes-
mo a oportunidade de transfor-
mar algo ruim em algo positivo 
e continuar vivendo com espe-
rança, motivação, otimismo e 
entusiasmo.

Além disso, ressignifi car é 
perceber que nem tudo de ruim 
que vivemos é tão ruim assim, 
já que, mesmo se tratando de 
uma situação difícil, é possí-
vel sair muito mais forte dela, 
tendo a oportunidade de apren-
der e modifi car aquilo que não 
estava trazendo tanto resultado 
assim para a nossa evolução. 

Perdeu o emprego ou sua 
empresa fechou? Esse episódio 
nunca é fácil, principalmente 
levando em consideração que 
muitos não tem reserva fi nan-
ceira e a recolocação no merca-

do de trabalho é uma luta.
A previsibilidade não nos 

pertence mais, precisamos fazer 
planos, mas se as coisas não 
aconteceram como pensamos 
não é o fi m, pelo contrário, mui-
tas vezes é a oportunidade de 
começar algo muito melhor.

A primeira coisa que eu 
quero que você se pergunte é: 
O que você sabe fazer? E o que 
o mundo precisa?  Se você sabe 
resolver a dor de alguém, pode 
fazer dinheiro. Veja o exemplo 
da Uber, a maior plataforma 
de transporte e não possui 
nenhum carro, assim como o 
Airbnb que não possui nenhum 
imóvel. As nossas habilidades 
e competências valem dinheiro 
e muita gente não conhece a si 
mesmo.

Adotar a prática da ressigni-
fi cação na vida é algo de extre-
ma importância para todos nós, 
uma vez que a nossa jornada é 
e sempre será repleta de desa-
fi os a serem superados. A pan-
demia nos mostrou que a vida 
é um sopro no tempo, então 
vamos aproveitar para VIVER de 
fato com PROPÓSITO, desenvol-
vendo aquilo que nos faz FELIZ, 
deixando o PASSADO e vivendo 
o PRESENTE.

GERAL • Quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 • www.portaldafolha.com.br19

Juliana Alano 
Educadora Financeira

A PALAVRA DE ORDEM É: RESSIGNIFICAÇÃO

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

Max de Paula, canelense, 
é Campeão Estadual de 
Saque Rápido B

O canelense Macsuel de 
Paula, o Max, 28 anos, sagrou-
se Campeão Estadual de Saque 
Rápido B (Calibre .380) 2020. 
A competição, chancelada pela 
FGTP (Federação Gaúcha de Tiro 
Prático) teve quatro etapas neste 
ano atípico, geralmente são dis-
putadas 10 etapas para defi nir 
os competidores da fase fi nal, 
vencida por Max.

Max de Paula possui o CAC 
(Certifi cado de Atirador e Cole-
cionador) desde o ano de 2017, 
sendo que apenas em 2019 
participou profi ssionalmente de 
uma competição.

Perguntado sobre como ele 
avalia seu desempenho, Max 
respondeu: “Foi bom, infelizmen-
te é um esporte caro, a munição e 
armamento no Brasil são compli-
cados para se adquirir quando se 
faz tudo legalmente, dentro das 
exigências do governo e exército. 
Então, ainda sem um patrocínio 
e com um número bem reduzido 
de treinos, o resultado foi super 
bom.” concluiu. 

YOUTUBE
Em paralelo, o atleta possui 

um canal no Youtube com o seu 
amigo Tiago Rodrigues, também 
conhecido como Bucaneiro. O 
projeto Exército de Dois tem 
mais de mil inscritos e aproxima-
damente 56 mil visualizações.

O canal tem como objetivo 
desmistifi car o mundo das armas 
e também passar adiante o co-
nhecimento da dupla sobre o as-

IMAGENS: DIVULGAÇÃO

sunto. Além disso, são abordadas 
técnicas de sobrevivência, testes 
de equipamentos de proteção e 
equipamentos bélicos e testes 
balísticos, este último com o 
intuito de deixar a experiência 
mais real possível.

Para curtir o trabalho realiza-
do por Max e Tiago no Youtube, 
clique aqui. O projeto também 
pode ser seguido pelo Insta-
gram, onde você pode fi car por 
dentro de novidades sobre o 
canal, Making-of’s e muito mais.

https://julianaalano.com/
https://www.instagram.com/juli.alano/
https://linktr.ee/5tintas
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Final da Copa Scur dos
Campeões será em 2021

A Secretaria de Esporte e 
Lazer de Gramado comunica 
que não será realizada a final 
da Copa Scur dos Campeões 
no ano de 2020. O secretário 
de Esporte e Lazer de Grama-
do, Jacó Schaumloeffel, tentou 
articular junto ao gabinete de 
Gestão de Crise e o Governo 
do Rio Grande do Sul a realiza-
ção da competição nas últimas 
semanas, mas sem sucesso.

A realização da final ficou 
impossibilitada em razão da 
classificação de bandeira 
vermelha em Gramado e o 
aumento de número de casos 
e internações de Coronavírus 
na região. Na tarde desta ter-
ça-feira, dia 15 de dezembro, 

o secretário Jacó reuniu-se 
com o prefeito eleito Nestor 
Tissot para tratar do assunto. 
Na reunião, ficou definido que 
a final da copa será realizada 
no início de 2021. Nestor se 
comprometeu com a realiza-
ção da mesma após o início de 
sua gestão.

A grande final será dispu-
tada entre as equipes Arsenal 
Gramado e Bola 8/Espelho 
Gaúcho Canela, na ocasião ain-
da haverá a disputa do terceiro 
lugar entre Hawaí Gramado e 
Saquin Igrejinha.

A Copa Scur tem o patro-
cínio do Restaurante e Pizzaria 
Scur e Roloff Materiais de 
Construção.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Gramado Summit cria programa
de afiliados para startups

Startup vencedora da competição poderá
participar gratuitamente do evento em 2021

Para incentivar a 
participação de ainda 
mais startups na Grama-
do Summit 2021 (con-
ferência de tecnologia e 
inovação que acontece 
nos dias 10, 11 e 12 de 
março), o evento desen-
volveu um programa 
de afiliados, no qual a 
startup que vender mais 
ingressos ganhará um 
estande para participar 
da feira de negócios.

Cada startup rece-

berá um link único para 
comercialização. Todas as 
vendas serão contabiliza-
das em um ranking que 
poderá ser acompanhado 
pelas empresas partici-
pantes do programa.

Serão cerca de 200 
empresas expositoras no 
evento, incluindo star-
tups em estágio inicial e 
marcas já consolidadas 
no mercado. Entre os 
segmentos de atuação 
das startups expositoras 

confirmadas para 2021 
estão fintechs, agtechs, 
adtechs, foodtechs, imob-
techs e HRtechs.

Além da conexão 
entre investidores e star-
tups na feira de negó-
cios, a Gramado Summit 
promoverá um concurso 
voltado para startups na 
edição de 2021, chama-
do Batalha de Startups. A 
vencedora da competição 
receberá um aporte de 
até R$ 150 mil.

Canela: Prefeitura e 
Corsan alertam sobre 

gordura nos ralos

Para ser uma startup expositora no
evento, basta preencher o formulário.

encurtador.com.br/epDG9
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Lançamento do projeto “Memórias
de São Francisco de Paula”

Livro e vídeos sobre patrimônio cultural serão conhecidos domingo (20), às 19h, em evento on-line

A prefeitura de São 
Francisco de Paula apre-
senta neste domingo 
os resultados finais do 
projeto “Memórias de 
São Francisco de Paula”, 
trabalho de educação 
patrimonial realizado 
pelo município ao longo 
de 2020, com recursos do 
Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul, por meio 
do Pró-Cultura RS FAC – 
Fundo de Apoio à Cultura. 
O patrimônio cultural da 
cidade será o foco prin-
cipal do evento on-line, 
que contou com a contri-
buição da comunidade. 
Os relatos de suas lem-
branças foram registrados 
nas “Rodas de Memórias” 
realizadas nos três bens 
patrimoniais considera-
dos os mais representati-
vos da comunidade.

A programação terá 
ainda o lançamento da 
versão on-line (e-book) 
do livro impresso sobre 

o projeto. Participam do 
evento o prefeito Marcos 
Aguzzolli, a secretária de 
Estado da Cultura Beatriz 
Araujo, e o secretário de 
Turismo, Cultura e Des-
porto, Rafael Castello 
Costa e a professora de 
história e doutoranda 
Cláudia Duarte.

Três mini documentá-
rios serão apresentados 
no lançamento do projeto 
Memória de São Francisco 
de Paula. A programação 
vai relembrar as imagens 
gravadas em Cazuza 
Ferreira, do Cine Serra-
no, lançado em 17 de 
agosto (Dia Estadual do 
Patrimônio), e revelar os 
episódios inéditos sobre 
o Hotel Cavalinho Branco 
e o lago São Bernardo e 
o Colégio José de Alen-
car. O livro ganhou como 
título o nome do projeto 
e reúne todo o conteú-
do das memórias, além 
de textos de arquitetos, 

historiadores e um glos-
sário para quem desejar 
saber mais sobre o patri-
mônio cultural. Também 
traz os primeiros registros 
do Inventário Cultural de 
São Francisco de Paula, 
levantamento realizado 
pelo município desde 
2017, com a participação 
da comunidade e coope-
ração técnica do Instituto 
do Patrimônio Histórico 
e Artístico do Estado 
(Iphae) que reúne mais 
de 70 bens edificados.

Durante o desenvol-
vimento do “Memórias de 
São Francisco de Paula” 
foi necessária a adequa-
ção às necessidades de 
cuidados durante este 
ano de restrições, em 
razão da pandemia. Duas 
de suas edições precisa-
ram ser realizadas sem 
a presença do público, o 
que levou muita gente a 
participar de forma on-li-
ne, trazendo lembranças 
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e memórias afetivas que 
ajudaram a valorizar um 
patrimônio que é de to-
dos os gaúchos.Os convi-
dados para os encontros 
presenciais visitaram os 
bens culturais, contaram 

suas histórias, relataram 
lembranças e representa-
ram brilhantemente uma 
comunidade que deseja, 
cada vez mais, guardar e 
valorizar as “Memórias de 
São Francisco de Paula”.

Gramado terá 1º hotel temático do chocolate do Brasil
Inovação com expertise em 

hospitalidade. A combinação 
desses dois ativos será materia-
lizada em Gramado com um em-
preendimento turístico inédito: o 
Chocotel – 1º hotel temático do 
chocolate do Brasil.

Desde 2017 os empresários 
Daniel Rodolfo e Daniela Gallas-
sini buscavam uma tematização 
para os hotéis da Rede Alameda, 
da qual são proprietários. Deten-
tores de uma vasta experiência 
em gestão hoteleira, com negó-
cios em destinos de referência 
como Gramado, Balneário Cam-
boriú e Blumenau, o casal viajou 
ao exterior para estudar o mer-
cado e buscar inspirações para 
implementar na Serra Gaúcha 
algo que fosse único. A partici-
pação em feiras internacionais 
do entretenimento foi somada 
ao curso presencial de qualifi-
cação em atendimento e exce-

lência, realizado no complexo da 
Disney, em Orlando, nos Estados 
Unidos.

Com um projeto arrojado e 
surpreendente, nasce o Choco-
tel, que irá oferecer uma expe-
riência completa ao visitante, 
unindo hotelaria, gastronomia, 
entretenimento e bem-estar. A 
decoração temática terá o cho-
colate como ícone e estará em 
todos os ambientes, sendo apre-
sentado com elegância e criati-
vidade. “O Chocotel vai oferecer 
uma experiência multissensorial 
na qual o chocolate reina abso-
luto, das suítes temáticas até o 
lobby do hotel, que terá uma cas-
cata de chocolate de 5 metros de 
altura”, revela Daniela Gallassini.

O empreendimento terá seu 
próprio bean to bar – espaço 
boutique onde o chocolate é 
elaborado a partir do cacau até 
o produto final – tendo como 

matéria-prima o fruto originá-
rio da Amazônia, mas também 
de lugares como Madagascar, 
Filipinas, entre outros países. 
“Teremos ainda o Chocospa, que 
será uma área de relaxamento e 
conexão com os benefícios que o 
cacau pode proporcionar a saú-
de”, explica Daniel Rodolfo.

O projeto Chocotel está di-
vidido em três áreas: o Chateau 
do Chocolate, espaço que terá 
a assinatura do mestre choco-
latier Ricardo Campos; a Vila do 
Cacaueiro (onde hoje está locali-
zado o Hotel Alameda Paradiso) 
que vai abrigar as estalagens 
temáticas para famílias; e a nova 
unidade hoteleira que está em 
construção ao lado, e que terá 
aproximadamente 5mil metros 
quadrados, contemplando 76 
suítes com a bandeira Chocotel. 
A assinatura do projeto e direto-
ria criativa é de Max Tavares, e o 

projeto arquitetônico é de Ânge-
la Meira.

A previsão de inauguração 
da primeira etapa é para Páscoa 
de 2021, com lançamento da 
menor confeitaria do mundo. Já 
o projeto completo, será entre-
gue no final de 2022, consoli-
dando ainda mais Gramado ao 
título já conquistado, de capital 
nacional do chocolate artesanal.
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Rede municipal de Canela terá calendário
híbrido para início das aulas em 2021

Turno integral acolherá crianças do Ensino Fundamental até o 3º ano

A rede municipal de Canela 
iniciará o ano letivo de 2021 
com um calendário híbrido, 
segundo a secretária municipal 
de Educação, Esporte e Lazer, 
Ana Paula Zini Bazzan. O for-
mato pelo qual a presença de 
estudantes em sala de aula será 
intercalada será implantado no 
Ensino Fundamental, que co-
meçará as aulas no dia 22 de 
fevereiro.

Com a adoção do sistema 
híbrido, as salas de aula com-
portarão até 50% de sua capa-
cidade – ou seja, enquanto um 
grupo de estudantes compa-
rece à aula em uma semana, o 
outro grupo realiza atividades 

de casa e vice-versa. A propos-
ta é fazer com que o vínculo 
presencial com as escolas seja 
retomado sem comprometer os 
protocolos de segurança e dis-
tanciamento. No entanto, pais e 
responsáveis poderão optar em 
deixar os filhos, com ensino a 
distância, sem encaminhá-los à 
escola.

“Diante do contexto, o ca-
lendário ideal foi aprovado pelo 
Conselho Municipal de Educação 
e apresentado ao prefeito”, diz 
Ana Paula. “Nós ainda lidamos 
com essa situação de incerte-
za por conta da covid-19, mas 
cremos que logo ali na frente 
teremos uma vacina. Quando a 

população puder ser vacinada, 
retornaremos normalmente”, 
assegura o prefeito Constantino 
Orsolin.

TURNO INTEGRAL
A matrícula para os primei-

ros anos do turno integral do 
Ensino Fundamental deverá ser 
efetivada a partir do dia 4 de 
fevereiro. A própria instituição 
entrará em contato com o res-
ponsável pela inscrição.

Na Educação Infantil, as 
escolas conveniadas estarão em 
recesso entre 24 de dezembro e 
3 de janeiro de 2021 – mês em 
que a EMEI Adriana Spall Win-
gert fará o plantão pela rede 

municipal. Ainda no próximo 
ano, a Educação Infantil ofere-
cerá 593 vagas divididas entre 
Berçário I e Pré II, e as aulas co-
meçarão no dia 8 de fevereiro.

ANO LETIVO 2020
Nesta quarta-feira (16), 

encerra-se o ano letivo do En-
sino Fundamental, enquanto a 
Educação Infantil finaliza seus 
trabalhos no próximo dia 23. A 
entrega dos resultados finais 
(boletins) do Ensino Fundamen-
tal acontecerá do dia 17 (quin-
ta-feira) até a próxima quarta-
feira, nas escolas. Já o kit de 
merenda será distribuído até 
segunda-feira (21).

Ofício SMGPG/DLC n.º 254/2020

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 57/2020 – Registro de preços 
para aquisição de água mineral para os prédios da Prefeitura Municipal 
de Canela.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 58/2020 – Registro de preços 
para contratação de empresa para intermediação na prestação de ser-
viços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais 
para as Secretarias Municipais de Canela.
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, 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, 17 de dezembro de 2020.

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Prefeito assina contrato para início das
obras do novo quartel dos bombeiros

O prefeito Constan-
tino Orsolin recebeu na 
quarta-feira (16), no Paço 
Municipal, o sargento 
Roger Martins e a sol-
dado Jéssika Assmann, 
representantes do Corpo 
de Bombeiros de Canela, 
para assinar o contrato 
que autoriza o início das 
obras da primeira etapa 
do novo quartel da corpo-

ração. Também assinaram 
o documento a arquiteta 
do Departamento de Pro-
jetos da Prefeitura, Carina 
Boeira Rizzo – que será 
a fiscalizadora da obra, o 
engenheiro responsável 
técnico pelo projeto, Viní-
cius Flech e o engenheiro 
responsável pela execu-
ção da obra, Cesar Luis de 
Jesus. 

A estimativa é de 
que as obras iniciem no 
próximo dia 4 de janeiro, 
tendo uma previsão de 
150 dias para conclusão 
desta primeira etapa. 
“É um antigo sonho da 
nossa comunidade que 
está virando realidade. 
Uma cidade como Canela 
precisa ter um quartel 
modelo, a altura do nosso 
município. Estes profis-
sionais são verdadeiros 
guerreiros, são heróis que 
salvam vidas e precisam 
ter um local de trabalho 
adequado para desem-
penharem suas funções”, 
avalia o prefeito Constan-
tino Orsolin. 

CONSTRUÇÃO
POR ETAPAS
O custo desta primeira 

etapa está avaliado em R$ 
530 mil e os recursos es-
tão garantidos através do 
Funrebom – Fundo Muni-
cipal de Reaparelhamento 
dos Bombeiros, onde são 
depositados valores refe-
rentes às taxas cobradas 

decorrentes de fiscaliza-
ções, licenças e multas. 
Esta verba deve ser utili-
zada exclusivamente para 
serviços e produtos para a 
corporação. 

A construção do novo 
quartel será dividida em 
quatro etapas: a primeira 
engloba fundação, estru-
turas e telhado; a segun-
da contempla paredes 
internas e externas, além 

das aberturas; a terceira 
envolve a instalação da 
parte hidrossanitária e 
pisos; enquanto a quarta 
etapa consiste na insta-
lação elétrica e acaba-
mentos. “A construção e 
a conclusão deste novo 
quartel é um compromisso 
firmado com a comunida-
de e a corporação”, finali-
za o prefeito Constantino 
Orsolin.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Ciclista canelense é

campeã no Gaúcho de MTB
A ciclista Carolina 

de Souza Pinto acaba 
de conquistar um título 
inédito. Ela é a primeira 
mulher canelense a sa-
grar-se campeã estadual 
de mountain bike.

A façanha veio na 
categoria máster da com-
petição, que foi encerra-
da nesta semana tendo 
a canelense como atleta 
com o maior número de 
pontos.

“Estou muito feliz, ser 
campeã foi o resultado de 
muito treino e dedicação. 
A conquista é de todos 
nós e principalmente do 
esporte canelense. Agrade-
ço primeiramente a Deus 
e todos os meus apoiado-
res e parceiros de treinos 
e pedaladas que nunca 
mediram esforços para me 
apoiar”, disse a atleta.
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Carolina desenvolve 
projetos sociais na área 
do ciclismo, como os 
Parceiros do Pedal, tendo 
inclusive o esporte como 
bandeira política, buscan-
do o desenvolvimento do 

ciclismo em sua cidade.
Na bike, já foi campeã 

da Ultramaratona Three 
Race, em São Francisco 
de Paula, campeã do 
Litoral Norte 2019, e vice 
campeã da Copa Soul.

Ação voluntária doa 
alimentos para os 

CRAS de Canela
Uma ação do grupo 

voluntário Seja Amor e 
Luz beneficou os CRAS 
– Centro de Referência 
de Assistência Social de 
Canela.

Uma série de livros e 
DVDs foram comerciali-
zados por valores de R$ 
2,00 a R$ 5,00, no merca-
do D’Bombacha, no bairro 
Leodoro de Azevedo, e no 
Empório Natura.

Além disso, a ação 
contou com a colabora-
ção da comunidade, com 
doações individuais e de 
empresas. Todo o valor 
arrecadado foi convertido 
em alimentos, compra-
dos a preço de custo nas 
mercadorias. As doações 
foram entregues esta 
semana no CRAS Santa 
Marta, pela voluntária 
Samanta Foss.
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Caso Cavalli: investigações avançam,
mas contador permanece desaparecido

A Polícia Civil de 
Canela completou uma 
semana de investigações 
na noite desta quarta-feira 
(16). Desde que aciona-
dos pela família da vítima 
na noite do dia 9, policiais 
civis trabalham ininterrup-
tamente no caso. 

De acordo com a 
Polícia Civil de Canela, 
o contador aposentado 
Antonio Ide Cavalli, de 69 
anos, foi visto pela última 
vez no centro da cidade, 
nas proximidades de sua 
residência, na noite do 
sábado anterior (05). 

O delegado de Ca-
nela, Vladimir Medeiros, 
responsável pelas investi-
gações, afirma que o caso 
é absoluta prioridade 
para o órgão policial. A 
autoridade disse que o 
início das investigações 
foi prejudicado em razão 
da demora para que sua 
equipe fosse acionada 
pela família. Medeiros 

destacou, no entanto, que 
o fato deveu-se em razão 
de que a vítima possui 
costumes extremamente 
reservados, interagindo 
muito pouco com familia-
res ou amigos.

A Polícia Civil de Ca-
nela não revela detalhes 
sobre a investigação, para 
não atrapalhar a apura-
ção dos fatos, mas afirma 
que, nos últimos dias, ela 
avançou, inclusive con-
tando com apoio especia-
lizado do Departamento 
Estadual de Investigações 
Criminais (DEIC). Agen-
tes chegaram a cumprir 
mandados de busca e 
apreensão à procura 
de elementos, mas não 
foram revelados detalhes 
sobre alvos ou endereços.

O Delegado Vladimir 
não descarta nenhuma li-
nha de investigação, mas 
foca o trabalho policial 
como sendo caso de rou-
bo, especialmente por-

que o imóvel da vítima foi 
encontrado pela família 
com as portas arromba-
das, de onde teriam sido 
subtraídos valores.

O veículo da vítima, 
um Kia Sportage, 2009, 
prata, também está de-
saparecido. A camione-
te foi identificada pela 
Polícia Civil em câmeras 
de segurança da cidade, 
que apura a rota utilizada 
pelo veículo. “Não descar-
tamos que os criminosos 
tenham seguido para o 
interior, no sentido de 
São Francisco de Paula e 
Caxias do Sul, utilizando 
a rota pela localidade do 
Passo do Inferno”, desta-
cou Medeiros.

Qualquer informa-
ção sobre o paradeiro 
da vítima, ou mesmo do 
carro, pode ser repassada 
à Delegacia de Polícia de 
Canela pelos telefones 
(54) 3282-1212 ou What-
sApp (54) 99614-4216. Diligência no interior de Canela
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Canela – Traficante é detido no centro da cidade
Na tarde de sábado (11), por 

volta das 16h30, a Brigada Militar, 
através da Força Tática, visualizou um 
veículo Corsa Sedan parado na Rua 
Rodolfo Schilieper, na área central, 
próximo a uma creche. O condutor 
do veículo foi reconhecido pelos po-
liciais, já que é conhecido pela práti-
ca de comercialização de drogas.

Foi realizada a abordagem e 

revista no interior do carro, onde foi 
encontrado 20 buchas de cocaína, 
fracionadas e embaladas, pesando 
12 gramas, além de um valor em 
dinheiro.

O traficante de 30 anos, com 
antecedes por posses e tráficos de 
drogas, além de porte ilegal de arma 
de fogo, foi preso em flagrante e en-
caminhado ao presidio de Canela.
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https://umzap.com/NOTICIASDOPORTAL
http://www.motelavenida.com.br/
L%C3%ADder%20%3E%20encurtador.com.br/rxGW6

