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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR
O PORTAL DA FOLHA!

Foto: reproduçãoBicicletas contra o vírus 
e a favor da SAÚDE!

Esporte que mais cresceu durante a pandemia,
ciclismo conquista adeptos em Canela e Gramado,

Páginas 4, 5 e 6!

O ano de 2020 foi de muitos obstáculos e inovação.
A internet tornou-se a nossa maior conexão e a tecnologia mostrou-se 
ainda mais importante para que pudéssemos continuar criando, executando 
e realizando.
Em um ano de distanciamento, nos aproximamos e mostramos que você
é muito importante para nós. As relações que permaneceram são as
verdadeiras, que efetivamente fazem diferença nas nossas vidas.
Que em 2021 possamos estar juntos novamente, aliviando a saudade com 
encontros, realizando projetos e compartilhando ainda mais informação
e conteúdo de qualidade. Que tenhamos todos um Ano Novo cheio de
conquistas, realizações e esperança! Feliz Ano Novo!

2º Pelotão de Bombeiros
Militar de Canela

apresentou o balanço
de atendimentos do

ano de 2020. Página 15

www.portaldafolha.com.br
https://diagnosticars.com.br/
https://umzap.com/NOTICIASDOPORTAL
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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!

Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode!
O que você fez pela vida em 

2020?
Usou máscara, passou álcool 

gel, ficou em casa e quando saiu, 
respeitou o distanciamento. Cer-
to, muito bem. E o que mais?

No final de março, quando 
tudo parou, tive a felicidade de 
ler uma matéria com um empre-
sário que transformou sua pro-
dução para combater a crise. Ele 
citou a frase do tenista Arthur 
Ashe, primeiro negro a vencer o 
torneio de Wimbledon.

“Comece onde você está, 
use o que você tem e faça o que 
você pode”, é a citação.

Nós, da imprensa, víamos um 
horizonte trágico pela frente, de 
crise financeira para um merca-
do já impactado.

O que fazer? Se transformar, 
era a palavra de ordem.

Mas, no que e como?
Então vem a citação de Ashe. 

Olhamos para o nosso poten-

cial e mudamos a nossa forma 
de trabalhar, nós que já éramos 
pioneiros no digital, na região, 
ampliamos nossa atuação nesta 
área.

Porém, não era apenas mi-
grar em definitivo para o digital, 
precisávamos mais, precisáva-
mos tornar nossa existência útil, 
ir além de informar as pessoas, 
afinal, este é o trivial da nossa 
profissão.

Olhamos para onde estáva-
mos e começamos com o que 
tínhamos, a imensa audiência do 
Portal da Folha. Nos aliamos a 
outras instituições, sendo par-
ceiros da valorosa Polícia Civil 
na campanha Fazer Canela Feliz, 
um divisor de águas neste ano 
tenso.

Entendemos que podíamos 
fazer a diferença assim, criando 
conteúdo de qualidade, criando 
conteúdo de entretenimento 
e nos aliando ou divulgando o 

Cliente perdeu o medo do digital, 
o leitor já havia perdido
O crescimento dos anúncios 

em meios virtuais mostra a con-
fiança do empresário em mídias 
reconhecidas e de credibilidade, 
exatamente o perfil do Portal da 
Folha.

O leitor já havia percebido e 
se adequado à nova maneira de 
se informar.

Em 2020, nossos leitores do 
Portal cresceram. Tivemos um 
aumento de espantosos 46% 
nos acessos que chegaram em 
incríveis 2,7 milhões.

Muito obrigado, nossos lei-
tores e amigos, por nos manter 
com o veículo de comunicação 
de maior alcance das Hortênsias!

máximo que pudéssemos de 
ações beneficentes e notícias 
positivas.

Informamos, sim, os dados 
da Covid, mas sem as manchetes 
caça-cliques e sem aterrorizar os 
leitores.

Foram muitas lives, muitas 
mesmo, muitas hardnews que 
trouxeram um crescimento para 
a Folha em 2020.

Seguiremos onde estamos, 
usando o que temos, a nossa 
credibilidade, e fazendo o que 
pudermos para manter nosso 
leitor bem informado.

Lamentamos todas as mortes 
e as doenças de 2020, esten-

demos nossas condolências, e 
trocemos para que 2021 seja um 
ano melhor neste sentido.

Mas acima de tudo, dese-
jamos aos nossos leitores duas 
coisas para 2021 e para o resto 
de nossas vidas: saúde e cora-
gem, para vencer as adversida-
des e seguirmos em frente.

Esta virada de ano é um 
período de reflexões e de resig-
nações, claro, mas precisamos 
desejar um Feliz Ano Novo a 
todos.

E lembre-se: comece onde 
você está, use o que você tem e 
faça o que você pode.

Até 2021!

https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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sabe? tenho
minhas dúvidas
quanto a este

cara que tá
chegando!

Canela substitui show de fogos na
virada por homenagem silenciosa

O Réveillon de Canela 
foi reformulado em res-
peito aos protocolos de 
distanciamento necessá-
rios para conter a disse-
minação do coronavírus. 
O show musical com 
trio elétrico e a queima 
de fogos, que estavam 
previstos para a Festa da 
Virada, foram cancela-
dos. Em homenagem aos 
profissionais da saúde, a 
Catedral de Pedra de Ca-
nela receberá iluminação 
verde. Nenhum evento 
será realizado no entorno 
da Igreja Matriz.

O secretário de 
Turismo e Cultura de 
Canela, Ângelo Sanches, 
destaca que a suspensão 
da programação vem ao 
encontro da proposta de 
zelar pela vida e garantir 
a segurança do destino. 
"Em primeiro lugar, a 
saúde e a integridade das 

pessoas. Faremos uma 
homenagem silenciosa, 
iluminando de verde a Ca-
tedral de Pedra. Em silên-
cio, queremos reconhecer 
os profissionais de saúde 
que passaram o ano 
inteiro salvando vidas e, 

ao mesmo tempo, saudar 
aqueles que partiram", 
destaca Sanches.

O prefeito Constanti-
no Orsolin observa que 
a administração muni-
cipal não irá promover 
nenhum tipo de evento 

que possa gerar aglome-
ração em respeito aos 
protocolos que a bandei-
ra vigente determinam. 
"A pandemia não acabou. 
Pelo contrário, ela está 
aqui, presente ao nosso 
redor. Por isso, a nossa 

prioridade segue sendo a 
saúde dos canelenses e 
dos visitantes. Temos que 
incentivar o turismo cons-
ciente seguindo todos os 
protocolos de higieniza-
ção e distanciamento", 
destaca Orsolin.
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Esporte que mais cresceu na
pandemia, ciclismo conquista
adeptos de Canela e Gramado

Bicicletas contra
o vírus e a favor
da saúde

O ciclismo é uma ativida-
de esportiva que vem 
conquistando cada vez 

mais adeptos em Canela e Gramado. 
Basta dar uma volta pelas principais 
avenidas da cidade ou pelas estra-
das de terra que ligam os municí-
pios vizinhos que você encontra 
pessoas pedalando. Sejam em 
pequenos grupos ou até mesmo em 
turmas com mais de 30 pessoas.

Cada vez mais organizados, 
os grupos tem nomes, uniformes 
e características próprias, como o 
Parceiros do Pedal, liderado pela 
ciclista canelense Carol Pinto, que 
transmite seu conhecimento de 
campeã gaúcha de mountain bike 
para os iniciantes.

Não é novidade que o esporte 
é uma grande ferramenta de socia-
lização e de evolução do corpo e 
da mente. E, mesmo que o ciclismo 
seja um esporte individual, que 
você pode praticá-lo sozinho, ele 
leva você a conhecer gente.

Pedalar com mais pessoas pode 
trazer diversos benefícios ao pra-

ticante do ciclismo. Além de ser 
mais seguro, possibi-
lita conhecer novos 
trajetos, superar 
desafios pessoais, 
ajuda a criar vínculos 
e aumentar o círculo 
de amigos.

O Parceiros do 
Pedal conta com 
mais de 130 inscri-
tos, cerca da metade 
são mulheres, assim 
como a líder do gru-
po. E não tem nada 
de sexo frágil. As 
meninas percorrem 
distâncias que dei-
xam muitos marman-
jos para trás. Alguns 
pedais que marcados 
aos domingos são 
com distâncias entre 50 e 70 quilô-
metros.

Os grupos de pedais costumam 
marcar os encontros através de gru-
pos do WhatsApp. Eles são abertos 
a todos os praticantes da modalida-

Acima, Grupo Parceiros do Pedal em ação social.
Abaixo, Pedal pela zona rural de Canela.

FOtO: REPROduçãO

de. Para fazer parte de um é neces-
sário entrar em contato com algum 
integrante e fazer a solicitação. O 
Parceiros do Pedal pode ser contata-
do pelo Instagram @parceirosdope-
dalcanelaegramado.
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Benefícios do pedal
Destaque do ciclismo na 

região, a atleta Carol Pinto cita 
algumas vantagens do esporte. 
Confira:

• Segurança: Mesmo que a 
rota seja curta e a trilha tenha 
bastante movimento, pedalar so-
zinho pode não ser seguro. Além 
do risco de roubo, há riscos de 
acidentes, quebra de peças da 
bicicleta e o tradicional pneu fu-
rado. Sozinho, não há para quem 
pedir ajuda nesses momentos 
complicados.

• Motivação: Integrar um 
grupo de pedal pode te ajudar 
a ir mais longe. A companhia 
motiva a pedalar até mesmo 
naqueles dias em que você não 
está muito a fim ou está cansa-
do. Além disso, ter o apoio de 
pessoas também te ajudará a 
evoluir, seja através de ensina-
mentos básicos como trocar a 
marcha ou até mesmo a percor-
rer distâncias mais longas.

• Socialização: O pedal ajuda 
a aumentar o círculo social. E, 
acredite, a maioria dos amigos 
de pedal se tornam amigos 
pessoais. Muitas pessoas que se 
conheceram em grupos acabam 
por descobrir pontos em comum 
para além da bike, como a profis-

são ou gostos em comum.
• Meio Ambiente: o ciclismo 

é um esporte limpo, quanto mais 
pessoas se moverem em duas 
rodas, menos poluição. Além 
disso, as trilhas proporcionam 
paisagens exuberantes e contato 
com a natureza.

• Saúde: Ela veio para facili-
tar a vida do homem. Mas pode 
ter funções muito mais impor-
tantes.

A bicicleta, inventada há 
mais de 500 anos, ainda é uma 
das grandes aliadas da saúde 
humana. Pedalar melhora o 
condicionamento físico, ajuda 
a combater o estresse e previ-
ne doenças como hipertensão, 
colesterol alto, enfarte, entre 
outras. O exercício também é o 
mais recomendado para quem 
não tem condicionamento físico.

A bicicleta exige pouca 
capacidade coordenativa e não 
necessita de muito condiciona-
mento, então é ideal para quem 
está começando. As pedaladas 
também são uma forte arma na 
luta contra o excesso de peso. 
Como, normalmente, pessoas 
obesas sentem desconforto nas 
articulações, o exercício mais 
recomendado é a bicicleta.

Parceiros do Pedal em reunião com o então presidente
do Legislativo, Marcelo Savi (MDB), visando a implantação 
de uma ciclovia na cidade

Carolina Souza Pinto
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Como começar?
Para começar a pedalar, uma boa 

dia é procurar um grupo como o Par-
ceiros do Pedal.

Canela e Gramado também con-
tam com uma loja especializada, a 
Buxa Bikes. Lá você encontrará profis-
sionais que irão lhe orientar quanto a 

melhor bicicleta para você começar 
e quais acessórios utilizar.

Depois é só pedalar.

Para incentivar, o Parceiros do 
Pedal utiliza um aplicativo que con-
tabiliza a quilometragem feita toda a 
semana pelos seus integrantes. Toda 
semana, um homem e uma mulher 
ganham prêmios pelos seus desem-
penhos, oferecidos por diversos 
parceiros, como a própria Buxa 
Bikes, a rollen e outras cane-
lenses.

Pedal noturno entre Canela e Gramado
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Dicas de saúde

Moisés Luz

Foto: Francisco rocha

segundo o Quiropraxista 
Moisés Luz, vencedor do Prêmio 
Profissionais do Ano 2020 e tam-
bém adepto do ciclismo, este é 
o esporte que mais utiliza o VO2 
máximo, que é a capacidade que 
o corpo tem de transportar o 
oxigênio.

Já na parte articular, a práti-
ca do ciclismo, feita de maneira 

adequada, fortalece musculatura 
e articulações.

segundo Moisés, tamanho e 
largura do banco deve ser ade-
quada, para proporcionar segu-
rança no pedal, assim como a 
distância do guidão bicicleta. 

ou seja, quanto mais ade-
quada a bicicleta, menor o risco 
de lesão.

CLIQUE AQUI PARA
VER ESTA MATÉRIA

EM VÍDEO!

https://youtu.be/GMHcI_k38rA
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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!

Aniversário de 2 aninhos do João
Lucas Brião Rezende. Parabéns! Gabriel Zimmermann De Melo!Ester Silva Becker!

Helena Lima Zimmer! Valentin Soares do Prá!Lucas Oliveira dos Santos!
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https://portaldafolha.com.br/category/pirulito-chiclete/
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CLIQUE AQUI PARA CONFERIR AS COLUNAS FOLHA SOCIAL

Ensaio de família, Tarcísio, Jael e Arthur!
Registrando a espera da Lara
Cecília, os papais Luana e Cleiton!

Queila Maiara Barbosa que 
ontem, 30 completou 25 

primaveras. Parabéns!

Alice, toda trabalhada 
pra curtir o verão!

As amigas Camila Duarte e
Daiane Vaccari à espera dos
seus meninos, Joaquim e Gabriel!

O Papai Noel veio visitar o
Vicente e o seu primo Theo!

Pelas lentes de Nay 
Hoffmann, Jéssica 
Santiago!
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https://portaldafolha.com.br/category/social/
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121 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Giovani Ghisleni tenciona a esperança 
de um ano melhor. ‘’Meu desejo para 
2021 é a volta da normalidade. Que
a pandemia do Coronavírus diminua

e acabe. Que as pessoas possam voltar 
a trabalhar com segurança, dignidade

e com muita esperança de um ano 
melhor.’’

Desejos para 2021!

Mariana Melara Reis deixa seus desejos 
para o novo ano: ‘’Eu desejo que em 

2021 as pessoas possam voltar ao con-
vívio social e trabalhar livremente, que 

sigamos saudáveis e confiantes mas 
sobretudo que possamos manter a fé e 

a esperança em dias melhores.’’

‘’Eu profetizo um 2021 carregado
de vitórias’’ é a fala de Sinara

Quadros Ribeiro.

‘’Fé, Coragem, Esperança e
Gratidão não poderão estar ausentes 
de nosso coração em 2021’’ são os 

desejos da Marta Rossi.

Reflexão da Mariah Rossi 
 ‘’Tempos difíceis? Sim, porém 2021 

será o reflexo de tudo que aprendemos 
até hoje!’’ E complementa com a frase 

de Friedrich Nietzsche. “É preciso
ter o caos dentro de si para gerar

uma estrela dançante.”

Gilmar Júnior deseja ‘’que não
falte em 2021, empatia, amor,

esperança e muitos abraços! Que
seja um lindo ano novo.’’

https://portaldafolha.com.br/category/stories/
https://www.instagram.com/renata.willrich/
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CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E
APERFEIÇOAMENTO NO 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 (UCS e Abrasel Hortênsias)
20 de fevereiro a 31 de julho
Sábados, das 8h30 às 12h30

Filosofia e Espiritualidade Aplicadas à
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

A UCS Hortênsias deseja Feliz Ano-Novo 
e que 2021 nos traga a vacina contra a 

covid-19! Tenhamos fé e esperança!

https://www.ucs.br/site
encurtador.com.br/jzJY6
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Ofício SMGPG/DLC n.º 260/2020

O Prefeito de Canela,  Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,  
informa a publicação dos seguintes editais:
ALTERA TOMADA DE PREÇOS 02 2020 – Contratação de empresa para manutenção e 
renovação da Licença de Operação, referente a  extração de saibro a céu aberto e a res-
pectiva recuperação da área degradada da Saibreira Amoreiras – Linha Café e Saibreira da 
Estrada do Chapadão.  
TOMADA DE PREÇOS 03 2020 – Contratação de empresa, sob o regime de EMPREITA-
DA POR VALOR UNITÁRIO, para obras de passeio público da rua Felisberto Soares, a ser 
julgada de forma GLOBAL.
Contrato de Repasse – 841509/2016/MTUR/CAIXA
PREGÃO ELETRÔNICO 60 2020 – Contratação de empresa para serviços e estudos do 
meio físico ( estudos geológicos e geotécnicos) e biótico ( fauna e flora ) para o licencia-
mento ambiental de instalação da Estrada de Canela – Linha São João / Etapa 4 ( Rota 
Panorâmica – Extensão 7,54 KM) .
Contrato de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento – FINISA – nº 05337028.
PREGÃO ELETRÔNICO 61 2020 -  Registro de preços para aquisição de combustíveis 
para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Canela.
PREGÃO ELETRÔNICO 62 2020 -  Registro de preços para contratação de empresa para 
serviços de mão de obra de instalações de ar-condicionado.
PREGÃO ELETRÔNICO 63 2020 -  Registro de preços para aquisição de prateleiras de 
aço.
PREGÃO ELETRÔNICO 64 2020 – Registro de preços para serviços de horas máquinas.
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, 28 de dezembro de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Ofício SMGPG/DLC n.º 266/2020

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,  
informa a publicação dos seguintes editais:
PREGÃO ELETRÔNICO 56 2020 – Aquisição de Equipamentos de informática e materiais 
permanentes diversos, para UBS CAPS.
Repasse Fundo Nacional de Saúde – proposta 12013.178000-1190-14 – Ministério da Saú-
de.
PREGÃO ELETRÔNICO 59 2020 – Registro de preços para aquisição de software de 
edição gráfica.
PREGÃO ELETRÔNICO 65 2020 – Registro de preços para aquisição de pedras britadas, 
saibro e pó de brita.
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, 29 de dezembro de 2020.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Secretário Luiz Cláudio deixa
intervenção do Hospital de Canela

Após seis meses no comando 
da intervenção do Hospital de 
Caridade de Canela (HCC), Luiz 
Cláudio da Silva deixa o cargo 
nesta quarta-feira (30). Para Luiz 
Cláudio, que assumiu em 2 de 
junho de 2020, o maior legado 
foi recuperar a credibilidade do 
hospital junto da comunidade. 

“O canelense voltou a acredi-
tar no Hospital de Canela e contri-
buiu para todas as melhorias que 
foram realizadas. Todas as obras 
que continuam acontecendo são 

pela recuperação da credibilida-
de”, afirma o interventor.

Entre os inúmeros avanços, 
um dos mais importantes foi a 
implantação da UTI Covid-19. 
“Ninguém acreditava, mas prova-
mos que era possível com a união 
de esforços entre poder público 
e iniciativa privada. O hospital 
é de toda a comunidade. Com o 
suporte da Prefeitura de Canela, a 
população abraçou a causa. Hoje, 
temos 10 leitos de UTI Covid-19 
habilitados e uma equipe alta-

mente capacitada trabalhando 
para salvar vidas, além de um 
projeto sólido para a implantação 
da UTI Geral, que será permanen-
te”, destaca Luiz Cláudio, que vai 
continuar como titular da Secre-
taria de Obras de Canela a partir 
de 1° de janeiro.

HCC REVITALIZADO
Além da UTI Covid-19, a casa 

de saúde recebeu diversas me-
lhorias em sua estrutura física e 
tecnológica no último semestre. 
Sob o comando de Luiz Cláudio, 
o HCC realizou a troca do depó-
sito de água quente, da máquina 
de secar e da máquina de vácuo, 
que garante maior limpeza dos 
materiais. Também foi reformado 
o tanque de ar comprimido. 

“Locamos o compressor de ar, 
o que vai gerar economia e autos-
suficiência na produção de gases. 
Vamos baixar o consumo mensal, 
que girava entre R$ 20 mil e R$ 
30 mil para R$ 3,5 mil com o 
aluguel”, compara.

Outras reformas importantes 
são a da recepção e a dos leitos 
para convênios e particulares. 

“Também reformamos a ram-
pa de acesso da recepção, a sala 
de espera do bloco cirúrgico e o 
banheiro para os acompanhantes 
no bloco”, completa. Além de 
fazer obras em acordo com as 
normas da Vigilância Sanitária, 
o HCC investiu em equipamen-
tos com padrão de hotelaria de 
grandes hospitais particulares. 

“Na nova ala de convênios, 
investimos em mobílias e equi-
pamentos da maior qualidade. 

Todas as camas são elétricas, por 
exemplo”, diz Luiz Cláudio.

O HCC investiu, ainda, em 
tecnologia aliada com sustenta-
bilidade. Segundo Luiz Cláudio, 
o sistema de iluminação foi 
substituído por LED e 200 placas 
fotovoltaicas garantem a geração 
de energia da casa de saúde.

OBRAS CONTINUAM
O interventor observa que 

as obras continuam ocorrendo. 
Conforme Luiz Cláudio, uma 
nova ala para a instalação da 
futura UTI Geral e do Centro 
de Material Esterilizado (CME) 
está em ritmo acelerado. “Serão 
quatro andares. Além da UTI e do 
CME, o espaço vai abrigar consul-
tórios para a ala de emergências, 
sala de medicação e as novas 
farmácia, maternidade e leitos 
particulares”, antecipa.

Para Luiz Cláudio, todas as 
melhorias foram possíveis pela 
união de esforços. “Eu gostaria de 
agradecer ao prefeito Constantino 
Orsolin, que nunca deixou faltar 
recursos e por toda a confiança 
que depositou no meu trabalho. 
Tivemos recursos de outras secre-
tarias municipais que ajudaram 
muito nosso hospital. Também 
agradeço pela parceria da ini-
ciativa privada. Foram muitas as 
pessoas e empresas que fizeram 
doações, sejam anônimas ou em 
campanhas da ACIC. Meu agrade-
cimento especial aos meus fami-
liares e a equipe de profissionais 
do Hospital de Canela, que con-
tribuiu de forma gigantesca para 
tudo que foi realizado”, elogia. 
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IPTU de Canela terá reajuste
de 3,92% com base no IPCA 

Os carnês do Imposto 
Predial e Territorial Urba-
no (IPTU) de Canela e da 
Taxa de Lixo 2021 serão 
entregues pelos Correios 
a partir da primeira se-
mana de janeiro. O rea-
juste para o próximo ano 
será de 3,92% com base 
no IPCA - Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo. A parcela para 
pagamento único vence 
no dia 31 de janeiro e os 
contribuintes que quita-
rem o imposto nessa con-
dição garantem 7% de 
desconto. O contribuinte 
bom pagador já ganha 
3% de desconto e com 
isso o pagamento à vista 

pode possibilitar um aba-
timento de até 10%. 

Para quem optar 
pelo parcelamento, o 
pagamento será em até 
11 vezes (dependendo 
do valor), de fevereiro a 
dezembro, com o venci-
mento sempre no dia 15 
de cada mês. A exceção 
é a primeira parcela, 
que vence no dia 19 de 
fevereiro. O IPTU poderá 
ser quitado na tesoura-
ria da Prefeitura a partir 
do dia 7 de janeiro, nas 
agências da Caixa e do 
Banrisul, nas lotéricas ou 
lojas conveniadas. Clien-
tes do Itaú, Bradesco, 
Banco do Brasil, San-

tander e Sicredi podem 
pagar o imposto pelos 
aplicativos dos bancos. O 
prazo para contestação 
do lançamento dos tribu-
tos encerra no dia 31 de 
janeiro.  

PELO SITE OU E-MAIL 
A partir do dia 4 de 

janeiro os carnês estarão 
disponíveis para impres-
são no site www.canela.
rs.gov.br e o contribuinte 
também terá a opção de 
solicitar o mesmo pelo 
e-mail iptu@canela.
rs.gov.br . A previsão de 
arrecadação com o IPTU 
gira em torno de R$ 24 
milhões.

Bênção em sobrevoo de helicóptero marcou 76 anos de Canela
O aniversário de 

76 anos de Canela foi 
marcado por uma bên-
ção ecumênica aérea. O 
padre Vanderlei Barcelos 
e o prefeito Constantino 
Orsolin fizeram um so-
brevoo de helicóptero na 
manhã desta segunda-fei-
ra (28). Em parceria com a 
Tri Táxi Aéreo e a Paróquia 
Nossa Senhora de Lour-
des, a ação foi promovida 
pela Secretaria de Turis-
mo e Cultura de Canela 
com a proposta de levar 
uma mensagem de espe-
rança para o futuro.

Em função da pan-
demia do coronavírus, o 
show nacional de aniver-
sário, que seria com a du-
pla João Bosco e Vinícius, 
foi cancelado. “Desde o 
começo da pandemia, es-
tamos adotando medidas 
para preservar a saúde da 
população e trabalhando 
para divulgar Canela com 
mensagens de esperança 
e otimismo. Tivemos que 
nos reinventar e, quan-
do tudo passar, a cidade 
estará consolidada como 
destino de turismo segu-
ro”, avalia o secretário de 

Turismo, Ângelo Sanches.
O prefeito Constanti-

no Orsolin destaca que a 
ação diferenciada marca 
a celebração de aniver-
sário de Canela de forma 
propositiva. “Hoje, Canela 
completa 76 anos. Desejo 
para o povo e para a cida-
de de Canela que a gente 
tenha um ano de 2021 
com muita saúde e muita 
paz”, afirma Orsolin.

O padre Barcelos orou 
por um futuro feliz, justo 
e fraterno para Cane-
la. “Senhor Jesus, nós te 
pedimos uma cidade justa, 

onde as lideranças políti-
cas, sociais, econômicas 
e religiosas se unam em 
torno do bem maior. Uma 
cidade fraterna onde não 
falte trabalho, educação, 

saúde, moradia e o pão de 
cada dia para todos. Te pe-
dimos uma cidade pacífica 
onde residam a verdade, 
a justiça, o amor e a fé”, 
conclama.
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Ministro Onyx Lorenzoni
visita a Skyglass Canela

O ministro da Cida-
dania, Onyx Lorenzoni 
(DEM), visitou na manhã 
de quarta-feira (23), a 
Skyglass Canela, maior 
plataforma estaiada de 
aço e vidro do mundo. 
Atendendo a convite do 
secretário de Turismo e 
Cultura de Canela, Ângelo 
Sanches, o ministro foi re-
cepcionado por uma co-
mitiva formada por dois 
dos quatro investidores 
do empreendimento, Luiz 
Bogo e Carlinho Bogo, 
pelo diretor do parque, 
Fabrício Medeiros, e pelo 
prefeito, Constantino 
Orsolin.

Também integraram o 
grupo o secretário Ângelo 
Sanches, o presidente da 
Câmara de Vereadores, 
Marcelo Savi.

Lorenzoni experi-
mentou a sensação de 
caminhar pela Skyglass 
e também conheceu a 

infraestrutura do parque. 
“Foi uma honra receber o 
ministro Onyx Lorenzoni. 
Ele ficou encantado. Man-
dou mensagens para o 
presidente Jair Bolsonaro 
comentando a maravilha 
que é a Skyglass“, conta 
Medeiros.

Segundo o diretor, 
Onyx ficou feliz e orgu-
lhoso do Rio Grande do 

Sul, em especial de Ca-
nela, receber um investi-
mento privado de grande 
porte por meio de um 
atrativo turístico como 
a Skyglass. “O ministro 
disse aos investidores que 
a abertura do parque é 
um alento. Pediu que eles 
sigam investindo no Brasil 
e em turismo“, ressalta 
Medeiros.
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Rotary Club de
Canela distribui 
cestas de alimentos

O Rotary Club de 
Canela realiza mais uma 
importante ação para aju-
dar pessoas que estão em 
vulnerabilidade social e 
enfrentando dificuldades 
diante da pandemia do 
novo coronavírus.

O clube recebeu 
como doação 51 cestas 
básicas que foram dis-
tribuídas para famílias 
moradoras do Bairro Cha-
crão e Loteamento Adão 
Mirotti. A entrega foi feita 
por rotarianos, que toma-
ram todas as medidas de 

prevenção, e contaram 
com a ajuda de lideranças 
locais que conhecem a 
realidade das famílias.

Segundo o Presidente 
do Rotary Club de Canela, 
Telmo Soares: “Ajudar o 
próximo é o nosso lema, 
dar de si, antes de pensar 
em si. O espírito rotário 
está presente em todos 
nós, pois o Rotary tem 
um papel fundamental 
na vida dessas pessoas 
que precisam se fortalecer 
para enfrentar a pande-
mia.”

FOTO: DiVuLGAçãO

https://www.claro.com.br/
https://youtu.be/Is7MT8foXPM
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Caro leitor, hoje escrevo esta coluna em um lugar lindo 
de SC, na cidade onde nasci e que normalmente passo as 
férias com minha família. E você já saiu para viajar? Está cur-
tindo em casa ou está trabalhando?

Para quem resolveu sair de férias é um momento que 
costumo dizer, delicado para as finanças, pois as pessoas 
normalmente não se organizam, passam tudo no cartão em 
várias parcelinhas e a fatura quando chega é um verdadeiro 
momento de horror.

Eu concordo que é uma época de festividade e que é di-
fícil segurar o orçamento. As crianças querem comprar tudo, 
os grandinhos também, porém gastar mais do que se pode, é 
um convite para entrar mais um ano endividado. 

Se você não se organizou para gastar, não gaste! Lembre-
se que tem IPVA, IPTU, material escolar e tudo mais que vem 
junto com o ano novo. Agora se você se organizou e sabe 
quanto pode gastar, procure ficar dentro do orçamento.

O ser humano é imediatista por natureza e abre mão 
de uma qualidade de vida extraordinária no futuro, por um 
prazer imediato. É difícil abdicar de bons momentos quando 
a sua mente diz bem alto – Eu mereço! Afinal você trabalha o 
ano todo, rala muito e realmente merece uma vida feliz. 

O que ninguém te conta é que a vida que você tanto 
deseja exige muito mais de você do que qualquer situação. 
E que o segredo para a prosperidade é fazer planejamento 
financeiro e colocá-lo em prática com muito foco.

Meu presente de final e ano para você é uma planilha 
financeira que tenho certeza que vai fazer toda diferença na 
organização de suas finanças. Basta você me seguir e mandar 
um direct no Instagram @juli.alano me solicitando a mesma.

Quero desejar a você e sua família um ótimo final de ano, 
que 2021 que se aproxima seja fonte de inspiração e espe-
rança para realizações extraordinárias que estão por vir na 
sua vida, basta você trabalhar por elas.

SUA vida pode MUDAR só depende de VOCÊ! Afinal cada 
um tem o SUCESSO que MERECE!

Juliana Alano 
Educadora Financeira

FÉRIAS X FINANÇAS DEPOIS EU RESOLVO

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

2º Pelotão de
Bombeiros Militar
de Canela apresentou
o balanço de
atendimentos do
ano de 2020

O 2º Pelotão de Bombeiros 
Militar de Canela, apresentou 
nesta quinta-feira (31), dados 
de atendimentos via Sala de 
Operações do ano de 2020. 
Ao todo foram registradas 934 
ocorrências.

Foram 351 atendimentos 
Pré-hospitalares, 244 ocorrên-
cias de incêndios, sendo que 73 
foram de incêndios em residên-
cias familiares. 63 ocorrências 
foram de salvamentos, busca e 
resgate e 13 trotes. O número 

representa uma média de 77 
ocorrências por mês, 2,5 ocor-
rências por dia.

Em comparação com o ano 
de 2019, que foi atendido 1058 
ocorrências, houve uma redução 
de 11,3% nos atendimentos. 
Segundo o 1º Sargento Miguel 
Oliveira de Souza, a queda no 
número de ocorrências se deve 
ao sucesso de campanhas de 
prevenção, conscientização e 
orientação que foram realizadas 
durante o ano de 2020.
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https://www.instagram.com/juli.alano/
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Projeto Natal da Criança em Canela
entregou presentes em diversos bairros

O projeto Natal da 
Criança em Canela reali-
zou entrega de doces e 
brinquedos para crianças 
em alguns bairros da 
cidade, na última quinta 
(24)

O tradicional evento 
que era realizado há 10 
anos foi suspenso em 
razão da pandemia do 
novo coronavírus e a ação 
de entrega levou cerca 

de 1.300 pacotes, en-
tre doces e brinquedos, 
para crianças dos bairros 
Canelinha, São Lucas, Vila 
Dante, São José, São Ra-
fael e Eugênio Ferreira.

O presidente do 
projeto Davenir Melo, 
agradeceu a todos que 
se engajaram para levar 
a felicidade às crianças 
neste Natal, em um ano 
diferente.
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Canela é destaque em revista
nacional por ação contra poliomielite

A cidade de Canela 
foi destaque na edição de 
dezembro da Revista Rotary 
Brasil, em matéria sobre a 
Campanha Nacional de Vaci-
nação Contra a poliomielite.

O Rotary Club de Cane-
la iluminou a Catedral de 
pedra com o logo da campa-
nha End polio Nowe utilizou 
as redes sociais para refor-
çar a importância da vacina-
ção.

A foto da Catedral ilumi-
nada ocupa duas páginas na 
abertura da matéria da cam-
panha no Brasil, que aconte-
ceu no mês de outubro, com 
diversas ações inovadores, 
em razão da pandemia do 
novo coronavírus.

A revista, em formato 
digital pode ser acessada 
clicando AQUI.
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Novos vereadores tomam posse com
três mulheres na composição titular

Câmara de Vereadores de Canela divulga principais ações desta legislatura
A posse dos novos vereado-

res está marcada para esta sexta 
(1º de janeiro), a partir das 10h, 
com transmissão ao vivo pela 
página da Câmara Canela, no 
Facebook.

Pela primeira vez na história 
da cidade, três mulheres tomam 
posse como titulares em uma 
composição do legislativo.

Carla Reis (MDB), Emília 
Fulcher (Republicanos) e Car-
men Seibt (PSDB) fazem parte 
da composição titular, porém, 
Carmen já foi anunciada como 
Secretaria Municipal de Assis-

tência Social, não devendo fazer 
parte do quadro que inicia os 
trabalhos legislativos no próxi-
mo ano.

Na sessão solene, também 
será definida a composição 
da mesa diretora da casa, para 
2021. A reportagem da Folha 
apurou que o nome mais pro-
vável para assumir a presidên-
cia seja o vereador Alberi Dias 
(MDB).

Ainda, é provável que as 
vereadoras Carla Reis e Emília 
Fulcher façam parte da mesa 
diretora.

Presidente Marcelo Savi 
prestou contas das ações da
casa nos últimos dois anos
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Câmara de Vereadores de Canela
divulga principais ações desta legislatura

Destaques ficam para redução do salário de agentes políticos e repasses para o HCC

No último dia deste ano, 
o presidente da Câmara de 
Vereadores de Canela, Marcelo 
Savi (MDB), reuniu a imprensa 
para realizar uma prestação 
de contas das principais ações 
da casa legislativa nos últimos 
anos.

Savi destacou a união dos 
vereadores que aprovaram 
projetos que foram muito 
importantes para o desenvol-
vimento da cidade, o apoio às 
ações de combate à Covid-19 
e os repasses financeiros para 
o hospital de Caridade de 
Canela e diversas entidades 
comunitárias.

Segundo ele, “tivemos 
uma Câmara focada e partici-
pativa, nenhum projeto ficou 
parado e, em vez de simples-
mente não aprovar os proje-
tos, os vereadores auxiliaram 
a Prefeitura na forma legal de 
tornar as ações possíveis”.

Repasse de Sobras
Orçamentárias da
Câmara em 2020
• Sobras Dezembro de 

2020: R$ 723.511,50
• Repasse para o HCC em 

combate ao Coronavírus em 
Março: R$ 150.000,00

• Repasse para finalização 
da reforma do quartel da Bri-
gada Militar: R$ 40.000,00

• Repasse para o Hospital 
de Caridade de Canela e para 
a Delegacia de Polícia: R$ 
460.000,00

 TOTAL DE SOBRAS E 
REPASSES EM 2020:
R$ 1.373.511,50
Repasse de Sobras orça-

mentárias da Câmara em 2019
A Câmara bateu recorde e 

repassou mais de 1,4 milhão 
de reais em 2019, para auxiliar 
o Poder Executivo e entida-
des, no valor de 555 mil reais, 
beneficiando entidades como 
o hospital de Caridade de Ca-
nela, Brigada Militar, Secretaria 
de turismo (Sonho de Natal), 
CtG Querência, entre outros.

Ao final do ano, repassou 
mais 847 mil reais das sobras 
orçamentárias.

TOTAL DE SOBRAS E 
REPASSES EM 2019:
R$ 1.402.454,93

PROJETOS
APROVADOS 2019
Moções - 136
Pedidos de
informações - 74
Pedidos de
Providências – 36
Decretos Legislativos – 42
Projeto de Lei
Complementar – 9

Projeto de Lei
Legislativo – 12
Projeto de Lei
ordinária – 161
indicações - 488
totAL DE MAtÉRiAS
EM 2019 – 958

PROJETOS
APROVADOS 2020
Moções – 116
Pedidos de
informações – 104
Pedidos de
Providências - 23
Decretos Legislativos – 3
Projeto de Lei
Complementar – 6
Projeto de Lei
Legislativo – 9
Projeto de Lei
ordinária – 78
indicações – 472
totAL DE MAtÉRiAS
EM 2020 – 811

PARCELAMENTO DE
TRIBUTOS DEVIDO
À PANDEMIA
Em Abril de 2020, a Câma-

ra de Vereadores de Canela 
aprovou a Lei que autorizou o 
Poder Executivo a parcelar e/
ou reparcelar créditos tribu-
tários e conceder isenção de 
multas e juros das parcelas 
vencidas a partir do dia 15 
de março de 2020, com prazo 

máximo para pagamento até o 
dia 31 de dezembro de 2020, 
tendo em vista a pandemia 
mundial causada pelo corona-
vírus (CoViD–19).

CONCESSÃO DA CASA DE 
PEDRA E DO TEATRO 

PARA 
A INICIATIVA PRIVADA
As empresas que vierem 

a receber a concessão deve-
rão usar os espaços com a 
finalidade voltada ao âmbito 
turístico, cultural, ecológico, 
exploração econômica e lazer. 
Além disso, as concessionárias 
deverão fazer diversos inves-
timentos nos locais, com valor 
não inferior a R$ 5 milhões.

CONSTRUÇÃO DE
COMPLEXO DE
SAÚDE EM CANELA
A Câmara de Vereadores 

de Canela aprovou a constru-
ção de um Complexo de Saúde 
em Canela, que contará com 
um hospital de alta comple-
xidade em nossa região. o 
hospital terá mais de 13 mil 
m² de área construída, e seu 
investimento total deve supe-
rar os R$ 50 milhões.

CAMPANHA DO LEITE
Campanha "Doe Leite - 

Mais que uma doação, um ato 

de amor". Ao todo, a campa-
nha conseguiu arrecadar 2.238 
litros de leite em 20 dias de 
ações (em parceria com a Câ-
mara de Gramado).

REPASSE PARA COMBATE 
AO CORONAVÍRUS
Marcelo Savi, além de 

reduzir seu salário em 50% 
para ajudar os mais necessi-
tados, conduziu a Câmara em 
repasse de 150 mil reais que 
foi retirado do orçamento da 
Câmara, para realizarem ações 
de combate a propagação da 
pandemia do Covid-19 (Coro-
navírus).

REDUÇÃO DE SALÁRIOS
Redução nos vencimentos 

de 10,25% a partir de 2021, 
para prefeito, vice, secretários 
e vereadores.

UNIDADE MÓVEL
DE SAÚDE
início de operações de 

uma unidade móvel de saúde, 
que passou a atender os bair-
ros Jardim das Fontes e Saiqui, 
com consultas de clínica geral. 
o veículo, equipado com 
dois consultórios médicos, 
ficou no Centro de Atenção e 
Desenvolvimento integral ao 
Estudante (Cadie), no Distrito 
industrial.
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A melhor dica para seu 
reveillon é: fique em casa, 
ariano! A Lua Cheia ativa 
assuntos pessoais, ques-
tões familiares e coloca a 
casa e a família em desta-
que. São os últimos dias 
do Marte em Áries e isso 
também significa ser um 
momento importante para 
você olhar para os assun-
tos mais pessoais e repen-
sar suas atitudes na vida. 
Evite excessos, exageros e 
decisões impensadas.

O céu do momento traz 
ânimo, otimismo e cora-
gem para você fazer seus 
planos para o ano novo 
que está chegando. A 
virada pode ser vivida em 
programas mais íntimos, 
caseiros, com gente bem 
próxima e com quem você 
se sinta seguro, não ape-
nas com relação à pande-
mia, mas suas emoções.

A semana é cheia de 
insights e inspirações para 
você. E ainda pode trazer 
novidades, bem na virada 
do ano. É hora de se valo-
rizar, de ser mais egoísta 
e escolher muito bem o 
que vai desejar para 2021. 
Será um grande ano, mas 
feito de escolhas necessá-
rias. As relações estão em 
pauta e você pode ter óti-
mos momentos de troca 
e compartilhamento com 
gente muito querida.

Mais sensibilidade e emo-
tividade. Escolha muito 
bem com quem estar 
e o que fazer por estes 
dias, que são indicados 
para repensar hábitos e 
cuidados com sua saúde. 
As conversas precisam ser 
mais objetivas para evitar 
confusão.

Um bom momento para 
buscar atividades mais 
introspectivas e sensíveis, 
leonino. Autoconhecimen-
to, isolamento, intros-
pecção, espiritualidade, 
contato com a natureza 
ou a arte são os temas em 
pauta. Apesar disso, você 
pode ter bons momentos 
com alguém especial. Ao 
planejar 2021, pense nos 
hábitos e na rotina.

Seus dias têm tudo para 
serem bem tranquilos, 
virginiano. Mas é impor-
tante fazer a sua parte, 
escolhendo programas, 
projetos e companhias, 
não apenas para esses 
dias, mas para os pró-
ximos meses. Assuntos 
ligados a família e relacio-
namentos em geral estão 
favorecidos, incluindo as 
amizades. As conversas 
prometem ser inspirado-
ras e bastante produtivas.

Um ótimo momento para 
sonhar mais alto, pensan-
do em um futuro melhor. 
Mas lembre-se que é hora 
de fazer novas escolhas e 
focar nos seus melhores 
projetos. Estar com fami-
liares ou amigos muito 
íntimos é o mais indicado 
neste momento. É impor-
tante escolher as melho-
res companhias e coisas 
que deseja fazer.

Mil ideias, sonhos e vonta-
des podem fazer com que 
você corra riscos, espe-
cialmente ao tomar deci-
sões mais definitivas das 
quais possa se arrepender 
depois. Respire fundo e 
não decida sem ter cer-
teza. Um bom momento 
para viagens, desde que 
elas possam ser seguras.

Você pode se sentir mais 
animado e feliz por estes 
dias, aproveite. Talvez 
seu desejo seja mesmo 
estar sozinho ou apenas 
cercado de quem você 
ama e estas são mesmo as 
melhores indicações para 
este momento que exige 
de todos mais responsa-
bilidade. Até porque você 
pode inspirar os outros.

Você pode ter vontade 
de ter uma conversa que 
vinha adiando há algum 
tempo, capricorniano. 
Abra seu coração, tome 
decisões de forma mais 
leve e pense em como se 
divertir mais no futuro. As-
suntos afetivos estão em 
pauta e você pode se sur-
preender - positivamente 
- com alguma boa notícia 
ou momento a dois.

Sua rotina pode ficar um 
pouco instável esses dias, 
aquariano, e justamente 
por isso talvez seja melhor 
nem fazer tantos planos. 
É um bom momento para 
repensar o que quer fazer 
por você e pelos outros e 
lembrar do quanto você 
pode ser fonte de inspi-
ração para as pessoas. 
2021 será um grande ano 
para você, saiba fazer os 
pedidos certos e fazer a 
sua parte.

Desconecte-se, tenha 
bons dias. A companhia 
das pessoas mais próxi-
mas pode ser divertida. 
Você pode ter insights 
importantes sobre quais 
melhores planos e proje-
tos a embarcar em 2021. 
Conversar sobre suas 
ideias com alguém próxi-
mo pode ajudar a organi-
zar melhor a sua mente.

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)

Marli Castro,
já fazem 7 anos
que você se foi.
Que saudade!
Homenagem da
sua filha Danela,
sua neta Maria,
seu esposo Florentino
e da sua sobrinha 
Samanta!

https://serraelar.com.br/imoveis
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CNA e PRG destinarão R$
500 mil à Brigada Militar

As empresas CNA e PRG 
irão destinar R$ 500 mil reais 
à Brigada Militar como parte 
de medida compensatória por 
empreendimento residencial 
que irão edificar em Gramado. O 
valor foi aprovado pelo Conse-
lho do Plano Diretor em reunião 
ordinária ocorrida no dia 20 de 
novembro passado, conforme 
ata número 150.

O Estudo de Impacto de 
Vizinhança indicou uma medida 
compensatória no valor de R$ 
1.082.058,60. O restante do va-
lor será destinado ao Conselho 
Municipal de Habitação.

Conforme a justificativa do 
secretário de Trânsito e Mobili-
dade Urbana de Gramado, Luiz 
Quevedo, o recurso será des-
tinado exclusivamente para a 
ampliação do prédio atual ou de 
nova sede para a Brigada Militar 
no município. Está em estudos 
a possibilidade de instalação do 
Comando Regional da BM em 
Gramado.

A destinação do recurso foi 
informado ao comandante do 1º 
BPAT, major André Lima da Silva, 
pelo prefeito Fedoca Bertolucci e 
pelo secretário de Trânsito e Mo-
bilidade Urbana, Luiz Quevedo.

Canela: vídeo flagra
condutor que bate em
carro estacionado e foge

Domingo (27/12), por volta 
das 12h40min, a Brigada Mili-
tar de Canela foi acionada para 
atender ocorrência de aciden-
te de trânsito, na Rua Sete de 
Setembro, onde o autor fugiu do 
local após o fato.

A comunicante relatou que 
havia estacionado seu veículo 
Fiat Uno, em frente de sua casa 
quando o condutor do veículo 
Chevette abalroou no mesmo. 

Ao chegar ao local os Poli-
ciais Militares constataram que o 

autor havia retirado seu veículo 
do local. 

O condutor de 19 anos, que 
não possui carteira de habilita-
ção relatou que transitava com 
seu veículo pela via pública, 
sentido centro - bairro, quando 
ao engatar a segunda marcha 
veio a perder o controle do carro 
e vindo a abalroar no veículo 
que estava estacionado na via. 
 Foi realizado termo cir-
cunstanciado por fuga do local 
do acidente, artigo 305 do CTB.
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São Francisco de Paula. 
Polícia apreende
dois pés de maconha
e detém traficante

Na manhã de terça-feira (29), 
por volta das 10 horas, a Briga-
da Militar de São Francisco de 
Paula, recebeu denúncia via 190, 
que um indivíduo, conhecido 
das guarnições pela prática de 
comercialização de drogas, es-
taria plantando e cultivando pés 
de maconha em sua residência, 
ainda que estes eram visíveis da 
rua.

A guarnição deslocou até a 
Rua Febem, no Bairro Santa Isa-
bel, onde visualizou o suspeito 
no interior do pátio da residên-
cia. Os policiais Militares tam-
bém encontraram os dois pés de 
maconha, plantados na lateral da 
residência.

O traficante de 50 anos, com 
diversos antecedentes por furtos 
e tráfico de drogas, foi preso 
em flagrante e encaminhado ao 
presídio.
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Gramado – Caminhão de carga
tomba no centro de Gramado

Na noite desta terça-feira 
(29), por volta das 22h, um ca-
minhão de carga, com placas de 
Ermo – SC, acabou tombando no 
centro de Gramado.

O caminhão que carregava 
papel, subia a rua Ângelo Bisol 
e ao tentar converter para a rua 

João Petry, o veículo tombou, 
espalhando a carga pela via e 
calçada.

Dois caminhões guincho 
foram acionado para erguer a 
carreta tombada. Os tripulan-
tes, o motorista e seu filho, não 
sofreram ferimentos.
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Na manhã de quarta-feira (30), 
por volta das 08 horas, a Brigada 
Militar de Gramado foi acionada 
por uma mulher que informou 
que estava sendo mantida em 
cárcere privado no Bairro Várzea 
Grande. A guarnição de serviço 
deslocou ao endereço onde fez 
contato com a vítima e prendeu o 
autor de 31 anos em flagrante.

A vítima, também de 31 
anos, relatou que estava desde 
sábado (26) de manhã em cár-
cere privado, impedida por seu 
companheiro de sair de casa, 
ainda sem seu celular, que ele 
havia apreendido dela. durante 
o período o homem tentou por 

várias vezes manter relações se-
xuais sem o seu consentimento. 

Nesta manhã, no momento 
que o acusado pegou a filha do 
casal e saiu da casa, foi até um 
vizinho onde conseguiu pedir 
socorro através do telefone 190. 
O autor possui antecedentes 
por lesão corporal (Lei Maria da 
Penha) e constrangimento ilegal, 
contra esta sua atual compa-
nheira, e sequestro e cárcere 
privado, de um relacionamento 
anterior (no ano de 2014). 

Ele foi preso em flagrante 
por cárcere privado e estupro, 
sendo encaminhado ao presídio 
de Canela.

Gramado - Homem é detido
por cárcere privado e estupro



Na noite de sábado (26), por 
volta das 20 horas, a Brigada 
Militar, através da Força Tática, 
em ações de polícia em Canela 
na RS-235, próximo ao santuá-
rio, no Bairro Distrito Industrial 
visualizou e abordou uma moto-
cicleta Honda Twister, placas de 
Uruguaiana.

Em revista pessoal foi en-
contrado na cintura do condutor 
uma garrucha, calibre 28, car-
regada com um cartucho. Ainda 
em seu bolso estava uma sacola 
contendo outros três cartuchos 
intactos e dois estojos defla-
grados. A arma não apresentava 
numeração.

O autor foi preso em flagran-
te por porte ilegal de arma de 
fogo.

No começo da madrugada de 
domingo (27/12), por volta da 

01 hora, a guarnição da Briga-
da Militar de Gramado quando 
em patrulhamento na Rua João 
Alfredo Schneider, no Bairro 
Planalto, visualizou e abordou o 
veículo BMW, placas de Grama-
do, em atitude suspeita.

Em revista ao interior do 
carro foi encontrado no console 
uma pistola calibre 45 municia-
da com 10 munições em seu car-
regador. Na porta do motorista 
foi encontrada outra arma, uma 
pistola calibre 380, municiada 
com 17 munições em seu carre-
gador. Ainda em outro console 
encontrada mais uma munição 
solta do calibre 380.

O veículo estava com o licen-
ciamento vencido e o condutor 
com a carteira de habilitação 
(CNH) cassada.

O autor de 39 anos, que 
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Brigada Militar prende dois por
porte ilegal de arma de fogo
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possui antecedente por porte 
ilegal de arma de fogo, apresen-
tou o registro das duas armas de 
fogo, bem como sua carteira de 
sócio em um clube de tiro e as 
guias de tráfego. Porém as guias 
de autorização para o transporte 

de ambas as armas apresentadas 
por ele, constam somente para 
deslocamento de treinamento e 
competição, o homem foi preso 
por porte ilegal de arma de fogo 
e encaminhado para delegacia 
para registro.

Canela - Mulher é detida após conduzir
embriagada e colidir contra poste de luz

Na noite de terça-feira 
(29), por volta das 22h10, a 
Brigada Militar de Canela foi 
acionada para atender um 
acidente de trânsito na Rua 
Patrício Zini, no Bairro Bom 
Jesus, onde um veículo Cor-
sa teria se chocado contra 
um poste da rede elétrica. 

No local foi identificada 
a condutora de 23 anos, 
que não possui carteira de 
habilitação (CNH), que rela-
tou que perdeu o controle 

do veículo e colidiu contra 
o poste. 

No carro também estava 
uma amiga da acusada, de 
20 anos, que foi socorrida 
pelos Bombeiros e conduzi-
da ao hospital. 

Os Policiais Militares 
encontraram no interior do 
automóvel latas de cerveja. 
A autora recusou realizar o 
teste do etilômetro, sendo 
conduzida a delegacia onde 
foi registrada a ocorrência.
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https://umzap.com/NOTICIASDOPORTAL

