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Christmas in Concert e O Som do Vento 
encerram o 33º Sonho de Natal Canela

No sábado, dia 9, o público poderá conferir mais uma edição do musical Christmas in
Concert e, no domingo, dia 10, O Som do Vento (foto) encerra a programação. Página 5

Hotel Laje de Pedra deve reabrir 
com projeto seis estrelas
Estudo de viabilidade dá indícios de que projeto arrojado pode trazer o
glamour do Laje de Pedra, marca do turismo dos anos 80, em Canela. Página 2
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Duelo Imperador
distribui mais de
R$ 30 mil em
prêmio para o laço
Evento substitui o rodeio de
Canela, transferido em razão
da pandemia. Página 3

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

Hotel Laje de Pedra deve reabrir com projeto seis estrelas
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A boa notícia da semana fica 
por conta do projeto para reaber-
tura do hotel laje de Pedra, que 
deve receber investidores e até 
mesmo trocar de mãos em 2021, 
com vistas à reforma da estrutura 
e criação de novas atrações.

imagine uma piscina com 
borda infinita, tendo como piso 
a laje de pedra, que dá nome ao 
hotel e vista para o vale. Pense 
em passadeiras que contornam 
os paredões de pedra, espaços 
readequados para que, de diver-
sos pontos, se aviste o vale do 
quilombo.

o projeto é arrojado, de um 
hotel internacional e seis estre-
las, com investimento de R$ 350 
milhões. Atualmente, encontra-se 
em análise no Conselho Munici-
pal do Plano diretor.

São poucos os pormenores, 
pois os detalhes estão sendo tra-
tados em sigilo. Sabe-se que um 
grande grupo, que orbita entre 

Porto Alegre e São Paulo está a 
frente do projeto.

Nesta semana, algumas 
reuniões já aconteceram, envol-
vendo os investidores, a habita-
sul, dona do prédio, diretoria da 
Associação de Moradores do Par-
que laje de Pedra e, até mesmo, 
poder público.

o que se fala é em um proje-
to único na América latina, que 
vem para resgatar todo o glamour 
que o laje de Pedra possuía na 
década de 80. devem ser mais de 
360 apartamentos e um projeto 
de resgate da história do próprio 
hotel e potencialidades naturais 
do local onde está instalado, 
além da geração de 700 empre-
gos.

o grupo que comanda o 
projeto planeja um lançamento 
bombástico, dentro do contexto 
de resgate do turismo canelense, 
que há alguns anos vem aconte-
cendo na cidade.

A contemplação do vale, o 
contato com a natureza e espaços 
de lazer na laje de pedra devem 
ser os pontos altos do projeto 
que tem como mote aliar a tecno-
logia e a natureza com a reforma 
do prédio que possui trações 
de oscar Niemeyer e projeto de 
edgar Graef.

torçamos para que o projeto 
seja detalhado e colocado em 
prática o mais rápido possível, 
pois Canela, os canelenses e o 
laje de Pedra têm tudo a ver e 
merecem esse investimento.

Sobre o Laje de Pedra
O Hotel anunciou o fim das 

atividades em maio de 2020, 
após 42 anos.

o laje de Pedra fez parte 
da vida de muitos canelenses e 
da própria história da cidade de 
Canela, representando a força e o 
glamour da cidade na década de 
80.

EDITAIS DE  CASAMENTO
Edital de Casamento nº 6423
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora 
Substituta do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem casar:
FILIPE LEMOS GROSS, natural deste Esta-
do, nascido nesta Cidade, músico, solteiro, 
domiciliado e residente na Rua Primeiro 
de Janeiro, nº 243, Bairro São José, Ap. 
2, nesta Cidade e KARINA DOS SAN-
TOS, natural deste Estado, nascida nesta 
Cidade, autônoma, solteira, domiciliada e 
residente na Rua Primeiro de Janeiro, n° 
243, Bairro São José, Ap. 2, nesta cidade. 
Quem conhecer impedimento, oponha-se 
na forma da lei.
Canela, 05 de Janeiro de 2021.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6424
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora 
Substituta do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem casar:
LUCAS FERREIRA MALLMANN, natural 
deste Estado, nascido na Cidade de Cerro 
Largo, moveleiro, solteiro, domiciliado e re-
sidente na Rua Francisco Bertoluci, nº 671, 
Bairro Eugênio Ferreira, nesta Cidade e
MANOELA ACHERMANN TONOLLI, natu-
ral deste Estado, nascida nesta Cidade, 
embaladora, solteira, domiciliada e resi-
dente na Rua Padre Cacique, n° 904, Bair-
ro Centro, nesta cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 05 de Janeiro de 2021.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6425
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora 
Substituta do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem casar:
JERÔNIMO JALIEL DE CASTRO, natural 
deste Estado, nascido nesta Cidade, auxiliar 
administrativo, solteiro, domiciliado e resi-
dente na Rua Colonial, nº 145, Bairro Santa 
Terezinha, nesta Cidade e MARIA
VITÓRIA DA SILVA RODRIGUES, natu-
ral deste Estado, nascida nesta Cidade, 
maquiadora, solteira, domiciliada e residen-
te na Rua Colonial, n° 145, Bairro Santa 
Terezinha, nesta cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.
Canela, 05 de Janeiro de 2021.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6426
Fatima Bernadete Oliveira, Registradora 
Substituta do Registro Civil desta cidade de 
Canela, RS, faz saber que pretendem casar:
CHARLES ESLABÃO VIEGA, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de Rio Grande, 
auxiliar de manutenção, solteiro, domiciliado 
e residente na Rua Gustavo Müller, nº 698, 
Bairro Sesi, nesta Cidade e MARIA CRIS-
TIANE SOARES, natural deste Estado, 
nascida na Cidade de Salto do Jacuí, do 
lar, solteira, domiciliada e residente na 
Rua Gustavo Müller, n° 698, Bairro Sesi, 
nesta cidade. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.
Canela, 06 de Janeiro de 2021.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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Vivaaaa!
Que venha

2021!  Bah, mudou
nada esse
ano novo!

Duelo Imperador distribui mais de
R$ 30 mil em prêmio para o laço

Evento substitui o rodeio de Canela, transferido em razão da pandemia

Devido a pandemia mundial 
de coronavírus, este ano, o tradi-
cional Rodeio Crioulo Nacional 
de Canela não acontecerá em ja-
neiro. Este evento sempre abre a 
temporada de rodeios no Esta-
do, mas, para não deixar passar 
em branco, o CTG Querência de 
Canela vai realiza, de 8 a 10 de 
janeiro, a 2ª edição do Duelo de 
Laço Imperador da Serra.

São esperados mais de 400 
participantes do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, Paraná, 
Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, nas três modalidades 
previstas: Duelo Imperador da 
Serra, Duelo Imperatriz da Serra 
e Taça Cidade das Hortênsias 
(laço dupla).

O evento contará com toda 
e estrutura necessária para o 
atendimento ao público partici-
pante, seguindo todos os proto-
colos de segurança exigidos pe-
los órgãos de saúde municipal 
e estadual, e o uso de máscaras 

será obrigatório inclusive para 
os laçadores.

Não será permitido a entra-
da do público em geral, apenas 

os participantes e um acom-
panhante com parentesco de 
primeiro grau.

A premiação anunciada é de 
mais de R$ 30 mil.

Um novo CTG Querência
“O CTG Querência está mu-

dando e precisamos do apoio 
de todos. Estamos vivendo um 
momento muito delicado, que só 
conseguiremos passar com força 

e união, por isso convido quem 
é sócio que mantenha sua men-
salidade em dia e quem ainda 
não é que solicite uma proposta 
pelo WhatsApp (54) 3282-3666.  
Estamos preparando o retorno 
das atividades, cheio de novida-
des e atrativos diferenciados para 
os adultos, para as crianças, para 
os jovens, para a melhor idade, 
enfim para toda a família”, diz o 
patrão Jéferson Lodéa.

Jéferson Lodéa, patrão do CTG Querência de Canela
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Documentário sobre Terno de Reis de
Canela será exibido na TV Canção Nova

Filme que conta a história do grupo da família Seibt, fundado em
1959, vai ao ar para todo o Rio Grande do Sul no dia 6 de janeiro.

Um documentário de 
45 minutos que conta 
a história do Terno de 
Reis da Família Seibt, de 
Canela, será exibido para 
todo o Rio Grande do Sul 
pela TV Canção Nova na 
próxima quarta-feira, 6 
de janeiro, Dia dos Santos 
Reis, às 22h. O programa 
será reprisado no domin-
go, dia 10, ao meio-dia. O 
filme é assinado pelo bra-
ço cultural da produtora 
Press em Campo - Press 
em Campo na Cultura.

Após 60 anos inin-
terruptos, pela primeira 
vez, o grupo não realizou 
apresentações na tempo-
rada 2020/2021, devido 
à pandemia do novo co-
ronavírus. “A exibição do 
filme na televisão é uma 
forma de o Terno de Reis 
entrar na casa das pessoas 
neste momento, resgatan-
do a emoção das visitas 
do grupo ao longo de seis 
décadas”, comemora a 
jornalista Taís Seibt, que 
é uma das roteiristas e di-
retoras do filme, ao lado 
de João Henrique Bosco. 
Taís é neta do fundador 
do grupo, Edvino Seibt, e 
filha de um dos integran-
tes, Pedrinho Seibt, que 
toca cavaquinho no Terno 
de Reis há mais de 50 
anos.

Com curadoria da 
irmã mais velha de Taís, a 
relações públicas Daniela 
Seibt, que pesquisou a 
tradição dos Ternos de 
Reis no Rio Grande do Sul 
em sua especialização em 
gestão cultural, o docu-
mentário reúne imagens 
de arquivo e registros 
jornalísticos de diferentes 
épocas, além de apresen-
tações e entrevistas com 
integrantes e amigos do 

grupo gravadas na tem-
porada 2019/2020. “Não 
é apenas uma história de 
família, o Terno de Reis é 
um patrimônio da cidade 
de Canela, e a comunidade 
local sempre valorizou a 
mensagem de paz e união 
que o grupo transmite, tão 
necessária neste momen-
to”, diz Daniela, fazendo 
referência ao contexto da 
pandemia.

DVD ESTÁ À VENDA
Como forma de cola-

borar para cobrir os cus-
tos da produção, finan-
ciada parcialmente com 
ajuda da comunidade de 
Canela e região, através 
de uma vaquinha virtual, 
é possível adquirir um 
DVD do filme. Em Canela, 
há exemplares disponí-
veis na sede da Estofaria 
Seibt e também é possí-
vel comprar por meio dos 
canais oficiais do Terno 
de Reis no Facebook e no 
Instagram @ternodereis.
familiaseibt. O custo é 
de R$ 50 mais o frete, 
em caso de compra pela 
internet.

SOBRE O TERNO
DE REIS DOS SEIBT
O Terno de Reis da 

Família Seibt surgiu em 
1959, quando Edvino 
Seibt, junto com irmãos, 
primos e amigos passa-
ram a fazer serenatas 
com cantigas natalinas 
e religiosas na casa de 
vizinhos na cidade de 
Canela. Pela tradição, os 
três reis magos e seus 
pastores cantam versos 
para que o dono da casa 
abra a porta para acolher 
a mensagem do Natal. 
Ao longo dos anos, o 
grupo foi se renovando, 

com a chegada de filhos, 
netos e bisnetos de 
Edvino, e segue fazendo 
serenatas até hoje, sen-
do, inclusive, atração nas 
conhecidas festas nata-

linas da Serra Gaúcha, 
como Sonho de Natal e 
Natal Luz. Um dos di-
ferenciais do grupo é a 
composição de cânticos 
próprios inspirados em 

passagens bíblicas, de 
autoria de Toni Seibt, 
hoje com 81 anos, músi-
co autodidata que par-
ticipa do grupo desde a 
fundação.  
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Christmas in Concert e O Som do Vento
encerram o 33º Sonho de Natal Canela

O 33º Sonho de Natal 
de Canela encerra neste 
final de semana com os 
consagrados espetáculos 
Christmas in Concert e O 
Som do Vento. Em forma-
to digital, serão as últimas 
atrações da festividade.

Como forma de evitar 
aglomerações e o avanço 
da pandemia, a programa-
ção artística foi readapta-
da para a internet. Desde 
o início do evento, em 
22 de outubro de 2020, 
foram realizadas mais de 
150 transmissões atingin-
do mais de 4,6 milhões 
de visualizações nas 
redes sociais.

No sábado, dia 9, o 
público poderá conferir 
mais uma edição do mu-
sical Christmas in Concert 
e, no domingo, dia 10, O 
Som do Vento encerra a 
programação. Ambos os 
shows irão ao ar a partir 
das 20h30min e poderão 
ser assistidos por meio 
dos canais digitais @
canelapaixaonatural no 
Youtube e Facebook. 

“Christmas In Concert 
e O Som do Vento são dois 
espetáculos que contri-
buem muito com a quali-
dade artística e musical do 
Sonho. Nos últimos anos, 
podemos comprovar a 
empatia do público pelas 
atrações. Os dois espetá-
culos encerrando o Sonho 
de Natal, mesmo que de 
forma virtual, é um reco-

nhecimento ao importante 
trabalho desenvolvido por 
artistas locais”, avalia o 
diretor artístico da 33° 
Sonho de Natal, Elias da 
Rosa.

Musical Readaptado
O Christmas in Con-

cert integra a progra-
mação do evento desde 
2013 e, neste ano, por 
conta da prevenção ao 
coronavírus, sofreu alte-
rações e foi elaborado 
especialmente para ser 
transmitido em formato 
virtual. “Montamos um 
novo show em formato 
de live, mais reduzido e 
intimista. Não teremos o 
nosso ballet, mas o show 
traz uma grande riqueza 
de detalhes”, explica o 
diretor do espetáculo, 
Fernando Martinotto. O 
Christmas in Concert é 
um alegre musical com 
releituras de clássicos 
natalinos, que contam 
com arranjos e coreogra-
fias exclusivas para o 33° 
Sonho de Natal.

Mistura de ritmos
Já O Som do Vento, 

é um show instrumental 
apresentado por cinco 
músicos. O quinteto traz 
em seu repertório uma 
mistura de ritmos do 
folclore do Rio Grande do 
Sul, Argentina e Uruguai. 
O espetáculo faz parte do 
Sonho há seis anos e a 
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cada edição cativa o pú-
blico com versões natali-
nas diferenciadas. 

“É um baita de um or-
gulho poder produzir esse 

show em Canela e tam-
bém é muito legal ser um 
atrativo para o Sonho de 
Natal”, comenta o diretor-
geral e guitarrista, Adria-

no Scheifler Pereira Dias. 
O grupo também é for-
mado por Rodrigo Batista, 
Sérgio Severo, Mateus 
Perotto e tiago Biazus.

Tannenbaumfest segue até o final do Natal Luz
A tradicional festa dos 

pinheirinhos, o Tannen-
baumfest, que levou ao 
longo da Avenida Borges de 
Medeiros cerca de 35 pi-
nheirinhos decorados e que 
complementaram a deco-
ração do Natal luz de Gra-
mado não será retirada esta 
semana conforme previsto. 
A Gramadotur decidiu deixar 

a decoração até o final do 
Natal luz, dia 30 de janeiro.

O tannenbaumfest é um 
concurso de decoração de 
pinheirinhos, onde empre-
sas reúnem-se para decorar 
os pinheiros espalhados 
na Avenida Borges de Me-
deiros, criando um cenário 
lindo e digno de toda a 
magia do Natal luz.  Os 35 

pinheiros, número alusivo 
ao número de edições do 
Natal luz, estão enfeitados 
pela Avenida desde o dia 
7 de novembro. Este ano o 
Pinheiro mais bonito que 
recebeu o troféu Pinheiro de 
Cristal, oferecido pela em-
presa Cristais de Gramado, 
foi o pinheiro do Di Pietro 
Restaurante.
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Desmontagem das Árvores do
Sonho ocorre na segunda, dia 11

Canela se despede 
de mais uma edição do 
Sonho de Natal com a 
desmontagem das Ár-
vores do Sonho ao lon-
go da avenida Júlio de 
Castilhos. Em 33 anos de 
evento, certamente esse 
ficará marcado pelos inú-
meros desafios impostos 
pela pandemia Covid-19. 
O distanciamento social 
impediu que parte do 
planejamento desen-
volvido pela Secretaria 
de Turismo e Cultura de 
Canela fosse colocado 
em prática, porém, serviu 
para unir ainda mais a 
equipe e a comunidade, 
que encontraram formas 
de manter vivo o espírito 
natalino enfeitando suas 
casas, o comércio e a 
cidade.

A decoração foi um 
dos destaques dessa 
edição, pois acolheu os vi-

ORIENTAÇÕES
* Bloco A – Numeração ímpar das árvores 

– desmontagem das 9h às 10h– segunda-feira 
(11/01).

* Bloco B – Numeração par das árvores – des-
montagem das 10h às 11h– segunda-feira (11/01).

• Identifique o bloco que sua árvore pertence 
e respeite o horário.

• Para desmontar a decoração, basta chegar 
diretamente na sua árvore no horário indicado.

• Respeite o distanciamento social e o uso de 
máscara e de álcool em gel.

• As luzinhas são de propriedade da Secretaria 
de Turismo e Cultura.

• Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefo-
ne (54) 3282.5190.

cuidados. Os partici-
pantes devem seguir os 
protocolos, fazendo uso 
de máscara e de álcool 
em gel. Como forma de 
evitar aglomeração, a 
desmontagem da decora-
ção ocorrerá em horários 
diferentes e de forma 

intercalada. Será permiti-
da a presença de somen-
te duas pessoas para a 
retirada dos adereços de 
cada pinheirinho. Fiscais 
estarão monitorando a 
movimentação e aten-
dendo a solicitações de 
apoio.

sitantes que, mesmo com 
restrições, vieram desfru-
tar das belezas naturais e 
dos atrativos que Canela 
oferece. A tradição foi 
mantida com o projeto Ár-
vores do Sonho, no qual a 
comunidade participou de 
forma ativa, decorando 70 
pinheirinhos distribuídos 
ao longo da Júlio de Cas-
tilhos e que permanecem 
enfeitados até o próximo 
domingo, dia 10, quando 

o 33º Sonho de Natal de 
Canela encerra.

MEDIDAS DE
PREVENÇÃO
Assim como ocorreu 

na montagem da decora-
ção das árvores, quando 
foram adotadas medidas 
de segurança sanitária, 
a desmontagem está 
marcada para a próxima 
segunda-feira, dia 11, e 
estabelece os mesmos 

Foto CleItoN thIele/SeRRAPReSS
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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!

E o gatinho Lucca Rafael completou seus
2 aninhos no último dia 31. Parabéns! O contagiante sorriso de Ester!Ensaio de 6 aninhos da linda Thalyta!

Ensaio infantil da Karyne Orliczek
que completou 10 anos.

Muita fofura essa Alice!Luiz Mario dos Santos Seibt curtindo o litoral.

Fotos: RepRodução

Fotos: RepRodução

Foto: JêniFeR LauFFeR Fotos

Foto: JêniFeR LauFFeR Fotos

Foto: GRazi sestRain FotoGRaFia

Foto: GRazi sestRain FotoGRaFia

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


Registro desse trio curtindo 
o verão, Henrique Filho, 
Daiane e Henrique.
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CLIQUE AQUI PARA CONFERIR AS COLUNAS FOLHA SOCIAL

Ensaio lindo dessa Família, Matteo, Luciano e Edilaine

Salete Santos 
no projeto
de ensaios
femininos 

Você é linda, 
da fotógrafa 

Jênifer Lauffer

Heloísa com a Mamãe Daniela e o Papai
Rudimar ainda em clima de Natal!

2 anos do 
Henrique,
com o papai 
Roberto e
com a mamãe
Daniela.

Sob as lentes de Grazi Sestrain, Juliana!Ensaio dos 15 anos da Alessandra.
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122 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Murilo Dias Bomm e Luiza Hillig Alves, da Escola João Corrêa

Anne Gross, da Escola
Danton Corrêa da Silva

2020 foi um ano atípico, mas precisamos exaltar as realizações especiais
que foram as formaturas de Ensino Médio e deixo aqui meus desejos de que 2021

seja um ano de grandiosos recomeços para essa turma, que tenham um caminho
de sabedoria e uma grande carreira profissional pela frente.

Sarah Gallas e Iury Willrich, da Coopec.

Gabriel Willrich, da 
Escola João Corrêa

Ozzy Milfold Cardoso,
do Colégio Marista

https://portaldafolha.com.br/category/stories/
https://www.instagram.com/renata.willrich/
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COMECE 2021 ESTUDANDO CONOSCO

Nossos cursos são ideais para você começar o 
novo ano. Incremente seu currículo ao buscar co-
nosco novas habilidades e mais conhecimento!

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

https://www.ucs.br/site
encurtador.com.br/jzJY6
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1. SÚMULA DOS CONTRATOS E ADITIVOS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2020

O Município de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, torna público que celebrou os seguintes Contratos e Aditivos no mês de DEZEMBRO/2020: CONTRATO NÚMERO 160/2020-  
A&T GEOTECNIA E MEIO AMBIENTE, CNPJ 24.073/0001-50. Dispensa Art. 24 I.Objeto-  Contratação de empresa para o serviço de solicitação de regularização da Licença de 
operação do Cemitério Municipal de canela, até a emissão da licença. Valor- R$ 28.200,00 (vinte oito e duzentos reais).Vigência –26 de novembro de 2021.Assinatura –27 de 
novembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 161/2020- CRVR – RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESIDUOS LTDA., CNPJ 03.505.185/0003-46. Dispensa Art. 24 IV. Objeto- 
Contratação emergencial do serviço disposição final ambientalmente adequada dos resíduos (rejeitos) gerados a partir do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos classe II A, 
coletados no município de Canela. Valor- R$ 117,00 (cento e dezessete reais) por tonelada efetivamente recebida na unidade de disposição final. Vigência –01 de fevereiro 
de 2021.Assinatura –03 de dezembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 162/2020-  SERRA E MAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 00.103.780/0001-03. Dispensa 
Art. 24 IV. Objeto-  Contratação dos serviços de empresa especializada para execução da coleta seletiva dos resíduos sólidos urbanos recicláveis (Lote 1), orgânicos 
compostáveis e rejeitáveis (Lote 2), especiais (Lote 3) e verdes (Lote 4) gerados no município de Canela e disponibilização de 100 contêineres (Lote 5); com serviços, 
pessoal e equipamentos para separação, triagem e comercialização dos seletivos recicláveis e do processamento dos orgânicos através de compostagem ou método 
compatível e transbordo dos rejeitos, ampliando-se progressivamente o percentual direcionado para a reciclagem e reduzindo os quantitativos remetidos para aterro; bem 
como, do serviço de transporte com recipientes estanques para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos gerados a partir dos procedimentos coleta e 
processamento dos resíduos sólidos provenientes do serviço de limpeza pública do município de Canela. Valor- R$ 382.503,79 (trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos 
e três reais e setenta e nove centavos).Vigência –03 de março de 2021.Assinatura –03 de dezembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 163/2020- CUORE INSTITUTO MEDICO 
ASSOCIADO DE INVESTIGACAO CARDIOVASCULAR LTDA, CNPJ 10.552.215/0001-79. Chamamento Público 05/2018.Objeto- Contratação de empresa especializada na 
área de saúde, para prestarem serviços de exames de mamografias, densitometria óssea, ecografia, tomografia computadorizada sem e com contraste, ressonância 
magnética, radiografia, exames de avaliação cardíaca,  exames de avaliação em otorrinolaringologia, exames para avaliação de sistema neurológico, visando o atendimento 
aos Usuários do Sistema Único de Saúde – SUS. Valor- Conforme tabela. Vigência –02 de dezembro de 2021. Assinatura –03 de dezembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 
164/2020- BIG LAND ENTRETENIMENTO E GESTÃO LTDA, CNPJ 30.422.558/000126. Chamamento Público 03/2020. Objeto-  Patrocínio ao evento “33º Sonho de Natal de 
Canela 2020”, a realizar-se de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, na modalidade COLABORADOR II. Valor-  R$ 10.000,00 (dez mil reais), em forma de 
permuta. Vigência –21 de setembro de 2021. Assinatura –03 de dezembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 165/2020- GRANDE HOTEL CANELA LTDA CNPJ 88.210.968/0001-
93. Chamamento Público 03/2020. Objeto- Patrocínio ao evento “33º Sonho de Natal de Canela 2020”, a realizar-se de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, na 
modalidade APOIADOR. Valor-  R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na forma de PERMUTA. Vigência –30 de novembro de 2021. Assinatura –03 de dezembro de 2020. 
CONTRATO NÚMERO 166/2020- PARQUES DA SERRA - BONDINHOS AÉREOS LTDA CNPJ 14.756.721/0002-11. Chamamento Público 03/2020.Objeto- Patrocínio ao evento 
“33º Sonho de Natal de Canela 2020”, a realizar-se de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, na modalidade COLABORADOR II.  Valor- R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). Vigência –30 de setembro de 2021. Assinatura –03 de dezembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 167/2020- PARQUE TERRA MÁGICA FLORYBAL LTDA CNPJ 
10.467.412/0001-90.Chamamento Público 03/2020. Objeto- Patrocínio ao evento “33º Sonho de Natal de Canela 2020”, a realizar-se de 22 de outubro de 2020 a 10 de janeiro 
de 2021, na modalidade COLABORADOR II. Valor-  R$ 10.000,00 (dez mil reais), em forma de permuta. Vigência –21 de setembro de 2021. Assinatura –03 de dezembro 
de 2020. CONTRATO NÚMERO 168/2020-  1A CASA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS E MULTICULTURAIS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob número 14.958.749/0001-50. Dispensa 
Art. 24 IV. Objeto-  Contratação dos serviços de produção da marca 33° Sonho de Natal Canela 2020 nas cidades do Rio de Janeiro, Florianópolis e Brasília. Incluindo 
contratação de equipe técnica, contratação de elenco, 05 diárias de live, gravação e edição de vídeos, despesas de transporte, hospedagem e alimentação, criação e 
transporte de cenários, figurinos e maquiagens. Valor- R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais). Vigência –03 de dezembro de 2021. Assinatura –04 de dezembro 
de 2020. CONTRATO NÚMERO 169/2020- EDUARDO SPIER BONATTO ME, CNPJ 33.957.447/0001-02. Inexigibilidade Art. 25 III. Objeto- Contratação de apresentação através 
de live do espetáculo natalino “Reconstruindo a Esperança”, para o evento 33º Sonho de Natal Canela 2020. Valor- R$ 39.900,00 (trinta e nove mil e novecentos reais). Vigência 
–12 de janeiro de 2021. Assinatura –14 de dezembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 170/2020-  GOLDENGEO MAPEAMENTO E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 20.020.283/0001-
40. Dispensa Art. 24 XXVI. Objeto-  Contratação de empresa especializada em elaboração de mapas, onde serão elaborados mapas temáticos para compor o novo plano 
diretor e apoio técnico no planejamento municipal da cidade de Canela, conforme item nº 33 da Ata de Registro de Preços nº 01/2019. Valor-  R$ 22.816,80 (vinte e dois mil 
oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos). Vigência –período de 45 dias a contar da emissão e assinatura na O.E (Ordem de Execução dos Serviços). Assinatura –23 de 
dezembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 171/2020- POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA, CNPJ   02.807.490/0001-68.PREGÃO ELETRÔNICO  nº 33/2019 – Primeiro 
Batalhão de Engenharia da Construção. Objeto-Aquisição de instalações modulares, visando abrigar ambientes de seções administrativas e alojamentos, especificados no 
item 1 (um) do Termo de referência, Anexo 1 do edital de Pregão Eletrônico 033/2019. Valor- R$ 433.992,00 (quatrocentos e trinta e três mil, novecentos e noventa e 
dois reais). Vigência –29 de dezembro de 2021. Assinatura –30 de dezembro de 2020. CONTRATO NÚMERO 172/2020-  CRVR – RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE 
RESIDUOS LTDA., CNPJ  03.505.185/0003-46. Pregão Eletrônico  n.º 047/2020. Objeto- Contratação do serviço disposição final ambientalmente adequada dos resíduos 
(rejeitos) gerados a partir do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos coletados no município de Canela. Valor- R$ 117,00 (cento e dezessete reais) por tonelada 
efetivamente recebida na unidade de disposição final. Vigência –27 de dezembro de 2021. Assinatura –28 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 291/2019- RPJ FISIOTERAPIA LTDA – ME, CNPJ 06.321.775/0002-26, Credenciamento n.º 03/2019, Art. 25, caput. Vigência – 04 de dezembro de 2021. Assinatura 
– 07 de dezembro de 2020. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 214/2017- DIAGNÓSTICA ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA S/S EPP, CNPJ 
06.305.638/0006-21, Chamamento Público 04/2016. Vigência – 07 de dezembro de 2021. Assinatura – 07 de dezembro de 2020. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
038/2020- CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., CNPJ 88.256.979/0001-04, Concorrência Pública 18/2019. Vigência – 05 de março de 2021. Assinatura – 07 
de dezembro de 2020. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 282/2019- CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTE LTDA, CNPJ 19.155.730-0001-90,  CREDENCIAMENTO 
N.º 03/2019, art. 25, caput. Vigência – 21 de novembro de 2021. Assinatura – 09 de dezembro de 2020. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 225/2017- PROHEALTH 
LTDA – ME, CNPJ 12.334.997/0001-03,  Pregão Presencial número 66/2017. Valor -  R$ 128,04 por hora de Clínico Geral ou Geral Comunitário e R$ 120,05 por hora para 
especialidades médicas. Vigência – 13 de dezembro de 2021. Assinatura – 09 de dezembro de 2020. VIGÉSIMO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO 129/2016 – HOSPITAL DE 
CARIDADE DE CANELA, CNPJ 88.210.794/0001-69, Inexigibilidade de Licitação, art. 25 caput. Repasse Federal – R$200.466,00. Assinatura – 10 de dezembro de 2020. 
VIGÉSIMO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 104/2016-ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA, CNPJ 06.061.646/0001-65, Pregão Presencial 39/2016. Objeto-  Fica 
incluído na prestação de serviços de transporte de dados, através de fibra ótica visando a transmissão digital para sinais de voz, dados e/ou vídeo, em circuito fechado, 17 
(dezessete) pontos. Assinatura- 10 de dezembro de 2020. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 306 /2019- ENCOPAV ENGENHARIA LTDA, CNPJ 00.061.493/0001-
70,  Concorrência nº 12/2019. Vigência – 06 de fevereiro de 2021. Assinatura – 14 de dezembro de 2020. QUINTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 212/2018- VIGILLARE 
SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA, CNPJ 02.883.607/0001-92, Pregão Presencial nº 45/2018. Vigência – 30 de agosto de 2021. Assinatura – 17 de dezembro de 2020. 
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 245/2019-JRS TURISMO LTDA, CNPJ 02.400.185/0001-57, Concorrência 09/2019. Vigência – 08 de outubro de 2021. Assinatura 
– 14 de dezembro de 2020. QUINTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 038/2020- CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., CNPJ 88.256.979/0001-04, 
Concorrência Pública 18/2019. VALOR – R$ 56.683,78. Assinatura – 21 de dezembro de 2020. VIGÉSIMO OITAVO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 129/2016-HOSPITAL 
DE CARIDADE DE CANELA, CNPJ 88.210.794/0001-69, Inexigibilidade de Licitação, artigo 25 caput. VALOR - R$ 231.900,91. Assinatura – 21 de dezembro de 2020. PRIMEIRO 
ADITIVO AO CONTRATO N° 302/2019-ITAÚ UNIBANCO S.A, CNPJ 60.701.190/0001-04, Chamamento Público 06/2019. VALOR- R$ 2.18.PRAZO- 31 de dezembro de 2021.
ASSINATURA- 21 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°298/2019-BANCO DO BRASIL SA, CNPJ 00.000.000/0001-91, Chamamento Público 06/2019. 
VALOR- R$ 2.18 PRAZO-31 de dezembro de 2021. ASSINATURA- 21 de dezembro de 2020. QUARTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 249/2018- SYSTEM PROCESSAMENTOS 
LTDA, CNPJ 90.868.787/0001-09, Pregão Presencial número 068/2017. OBJETO- Passa a fazer parte do objeto do presente contrato o “Módulo Gestão Ambiental (WEB)” para 
atender Às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana. VALOR- R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) referente ao Módulo de Gestão 
Ambiental (WEB). ASSINATURA- 21 de dezembro de 2021. PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO NÚMERO 012/2020-ENCOPAV ENGENHARIA LTDA, CNPJ 00.061.493/0001-70, 
Concorrência nº 15/2019. PRAZO- 26 de janeiro de 2021. ASSINATURA- 21 de dezembro de 2020.SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 043 /2019- ENCOPAV 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ sob número 00.061.493/0001-70, Concorrência nº 13/2018. PRAZO- 24 de janeiro de 2021. ASSINATURA- 21 de dezembro de 2020. TERCEIRO 
ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 006/2018- GEO CONSULTORES ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA EPP, CNPJ/MF n.º 00.141.979/0001-18, Concorrência Pública 
02/2017. PRAZO- 25 de maio de 2021. ASSINATURA- 21 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 013/2020- ENCOPAV ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ sob número 00.061.493/0001-70, Concorrência nº 14/2018. PRAZO- 26 de janeiro de 2021. ASSINATURA- 21 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 103/2020- MAICON DOUGLAS DA SILVA, CNPJ nº 25.371.249/0001-34,Contratação Emergencial por Dispensa de Licitação, art. 24, IV. PRAZO - 10 de janeiro de 2021. 
ASSINATURA – 22 de dezembro de 2020. VIGÉSIMO NONO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 129/2016- HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA, CNPJ 88.210.794/0001-69, 
Inexigibilidade de Licitação, artigo 25 caput. VALOR - R$ 576.000,00 Assinatura – 24 de dezembro de 2020. TRIGÉSIMO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 129/2016- HOSPITAL 
DE CARIDADE DE CANELA, CNPJ 88.210.794/0001-69, Inexigibilidade de Licitação, artigo 25 caput. VIGÊNCIA – 27 de dezembro de 2020 Assinatura – 24 de dezembro de 2020. 
PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONCESSÃO DE USO 100/2015 - INCORPORADORA NOVALTERNATIVA LTDA., CNPJ 94.401.395/0001-88, Concorrência Pública número 
002/2015.  Fiscalizador – Luana Parissenti Batista Drago. Assinatura – 28 de dezembro de 2020. SEXTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 082/2019- CONSTRUTORA E

SÚMULAS CONTINUAM NA PRÓXIMA PÁGINA.

http://www.licenciar.bio.br/%0D
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CONTINUAÇÃO DAS SÚMULAS DA PÁGINA ANTERIOR.

PAVIMENTADORA PAVICON LTDA., CNPJ sob número 88.256.979/0004-04, Concorrência Pública 01/2019. Valor -  R$ 442.898,78. Assinatura – 29 de dezembro de 2020. 
TRIGÉSIMO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 129/2016- HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA, CNPJ 88.210.794/0001-69, Inexigibilidade de Licitação, artigo 
25 caput. Valor – R$ 144.000,00. Assinatura – 29 de dezembro de 2020. SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 316/2018 - IRMÃOS RODRIGUES LTDA, CNPJ 
21.286910/0001-52, Pregão Presencial número 72/2018.Vigência – 19 de dezembro de 2021. Assinatura – 29 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 079/2020- ADELAR FRANCISCO BEDIN, CPF n.º 641.534.950-34, Chamamento Público 01/2020. Vigência – 31 de maio de 2021. Assinatura – 30 de dezembro de 
2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 080/2020- BEATRIZ PEREIRA FERREIRA, CPF n.º 956.271.200-10, Chamamento Público 01/2020. Vigência – 31 de 
maio de 2021. Assinatura – 30 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 081/2020- ELOIR SCHMITT, CPF n.º 55800572020, Chamamento Público 
01/2020. Vigência – 31 de maio de 2021 .Assinatura – 30 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 082/2020- CAMILA CLETES DE MORAES, 
CPF n.º 001.256.000-68, Chamamento Público 01/2020. Vigência – 31 de maio de 2021.Assinatura – 30 de dezembro de 2020.PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 
083/2020- JOCELITO BERTI, CPF n.º 717.320.980-34, Chamamento Público 01/2020. Vigência – 31 de maio de 2021. Assinatura – 30 de dezembro de 2020. PRIMEIRO 
ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 084/2020- RAUL JOSÉ CLETES DE MORAES JÚNIOR, CPF n.º 82608814034, Chamamento Público 01/2020. Vigência – 31 de maio de 
2021. Assinatura – 30 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 085/2020-SAN MARTINI FERREIRA, CPF n.º 01673243061, Chamamento Público 
01/2020.Vigência – 31 de maio de 2021.Assinatura – 30 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 086/2020- BEATRIZ PORT, CPF n.º 608.962.050-
53, Chamamento Público 01/2020. Vigência – 31 de maio de 2021. Assinatura – 30 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 087/2020- VANESSA 
LIVI SCMITT, CPF n.º 020.002.160-56, Chamamento Público 01/2020. Vigência – 31 de maio de 2021. Assinatura – 30 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 088/2020 - TEREZA DE FÁTIMA MACEDO DE OLIVEIRA, CPF n.º 717.340.820-20, Chamamento Público 01/2020. Vigência – 31 de maio de 2021. Assinatura – 30 
de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 089/2020- SAMUEL LUIZ LIVI, CPF n.º 010.406.560-56, Chamamento Público 01/2020. Vigência – 31 de 
maio de 2021. Assinatura – 30 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 090/2020 - CLEUSA ELENA PORT, CPF n.º 557.672.300-72, Chamamento 
Público 01/2020. Vigência – 31 de maio de 2021. Assinatura – 30 de dezembro de 2020. QUINTO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 268/2019- VIA SUL TERCEIRIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ número 17.856.392/0001-98, Tomada de Preços 14/2019. Vigência – 14 de janeiro de 2021. Assinatura – 31 de dezembro 
de 2020. TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 062/2020- Associação Cristã de Moços do Rio Grande do Sul, CNPJ n° 92.863.000/0001-33, Dispensa de Licitação. 
Vigência – 30 de janeiro de 2021. Assinatura – 31 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO NÚMERO 309/2019- TATIANA MARLOWE CUNHA BRUNINI, 
CNPJ 34.638.397./0001-63, Credenciamento SMS 01/2019. Vigência – 06 de janeiro de 2022. Assinatura – 31 de dezembro de 2020. PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 
NÚMERO 307/2019- A. G. VIEIRA & CIA LTDA ME,  CNPJ sob número 13.790.354/0001-29, CREDENCIAMENTO N.º 03/2019. Vigência – 05 de janeiro de 2022. Assinatura – 31 
de dezembro de 2020.

Canela, 08 de janeiro de 2020.

  Marcelo Vargas Savi                                                         Pedro Augusto Machado Schutz
  Sec. Mun. de Governança, Planejamento e Gestão                                                  Diretor do Depto de Suprimentos

RETIFICAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA

Fica RETIFICADO o seguinte ato que concede Complementação de Proventos de
Aposentadoria:
Nome do Servidor Inativo Ato Concessor  Ato Retificatório
Bráulio Cardoso Alves Portaria nº 1.473/2018 Portaria nº 23/2021

Em 7 de janeiro de 2021.
Constantino Orsolin • Prefeito Municipal

Homem é detido com carregador
de pistola após realizar ameaças a

moradores no bairro Bom Jesus
Na tarde de quarta-feira (06), 

por volta das 15h40, a Brigada 
Militar de Canela foi acionada na 
Rua Ogobar Camargo dos San-
tos, no Bairro Bom Jesus, onde 
foi informado que um indivíduo 
armado havia invadido uma resi-
dência e feito diversas ameaças 
aos moradores.

Os Policiais Militares reali-
zaram contato com a vítima que 
relatou que o suspeito já havia 
deixado o local, indicando o veí-
culo dele. A guarnição realizou 
buscas e visualizou a camionete 

do autor nas proximidades, na 
Rua Theobaldo Weber.

O homem de 46 anos foi 
abordado, sendo em revista 
veicular encontrado um carre-
gador de pistola calibre 380, 
municiado com 20 projéteis 
intactos. Havia ainda 10 estojos 
de munição deflagrados, 4 facas, 
1 tesoura e 3 canivetes. A arma 
não foi localizada.

O autor foi preso por porte 
ilegal de arma de fogo e enca-
minhado a delegacia para regis-
tro.

FOTO: RePROduçãO/1º BPAT
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Marco Antônio Viez-
zer, o Marcão, como era 
conhecido, faleceu, aos 
76 anos, na madrugada 
de hoje (6), às 03h35, 
no Hospital Arcanjo São 
Miguel, em Gramado.

Ele estava internado 
desde o dia 29 de dezem-
bro e acabou não resis-
tindo às complicações 
causadas pela Covid-19, 
pois, também tinha co-
morbidades.

Marcão comandou o 
jornal Nova Época, desde 
1986 até 1999, quando 
fundou o Jornal de Ca-
nela, seguindo na função 
de diretor do veículo de 
comunicação até meados 
de 2010. Por alguns anos, 
foi responsável pelo 
único jornal impresso de 
Canela, tendo expandido 
a circulação para cidades 
da região.

Ainda, Viezzer assu-

miu o comando da Asso-
ciação de Diários e Jor-
nais do Interior, a Adjori, 
e foi presidente do PDT 
canelense.

Os serviços fúnebres 
estão sendo realizados 
pela Funerária Caridade e 
a cerimônia de cremação 
está pré-agendada para 
o final da tarde de hoje, 
nas capelas do Cemitério 
Ecumênico.

Este é 41º óbito de-
corrente de Covid-19 em 
Canela.

Morre o jornalista
Marcão Viezzer,
decorrente de Covid-19
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1º Batalhão de Policiamento 
em Áreas Turísticas recebe
14 novos policiais militares

Na tarde de terça-fei-
ra (05), 14 novos Policiais 
Militares, recém-forma-
dos, se apresentaram no 
1º Batalhão de Policia-
mento em Áreas Turís-
ticas (1º BPAT), prontos 
para iniciar os trabalhos 
no policiamento ostensi-
vo.

Os novos Brigadia-
nos, formados no final de 
dezembro de 2020, foram 
recebidos pelo coman-

dante do 1º BPAT, Major 
André lima da silva, na 
sede do Batalhão em 
Gramado, que deu as 
boas-vindas e apresentou 
a Unidade para o efetivo 
recém-chegado.

A distribuição foi 
realizada pelo comando 
da Corporação da Brigada 
Militar de forma estraté-
gica, sendo que cada um 
dos servidores escolheu 
o município conforme sua 

classificação no curso de 
formação.

Os novos Policiais
Militares foram
destinados para:
Gramado: 2
Canela: 1
Igrejinha: 1
Três Coroas: 2
Nova Petrópolis: 4
Picada Café: 1
Cambará do Sul: 1
Jaquirana: 2
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https://youtu.be/Is7MT8foXPM
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Constantino Orsolin empossa secretários
de Governança, Assistência Social e Fazenda
O prefeito Constantino 

Orsolin coordenou uma breve e 
restrita solenidade na manhã de 
segunda-feira (4), em seu gabi-
nete, para dar posse oficialmen-
te a três secretários municipais: 
Marcelo Savi assumiu a pasta 
de Governança, Planejamento e 
Gestão; Luciano Melo a Secreta-
ria da Fazenda e Desenvolvimen-
to Econômico e Carmen Seibt é 
a titular da Assistência, Desen-
volvimento Social e Cidadania e 
Habitação.

Os três foram eleitos verea-
dores pela comunidade para a 
18ª Legislatura na Câmara, mas 
aceitaram o convite do prefeito 
Constantino Orsolin para inte-
grarem a equipe do 1º escalão 
do governo e contribuírem dire-

tamente com o Poder Executivo. 
“Tenho certeza de que estes três 
novos componentes vão enrique-
cer nosso grupo de trabalho, se-
guindo a proposta deste governo 
em prol do povo de Canela”, disse 
Orsolin.

NOVOS DESAFIOS
Já os empossados agradece-

ram a oportunidade e projetaram 
novos desafios. “Com fé e cora-
gem vamos alcançar os objetivos 
e fazer um belo trabalho na área 
da assistência social que é tão 
necessária neste momento de 
pandemia”, comentou Carmen 
Seibt.

“A Secretaria da Fazenda é 
o coração da Prefeitura. E neste 
momento de crise vamos buscar 
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alternativas para melhorar a arre-
cadação do município e investir 
em áreas primordiais para nossa 
população”, avalia Luciano Melo.

“Na Governança vou ofere-

cer o que tenho de melhor para 
nossa comunidade, dando conti-
nuidade ao crescimento e desen-
volvimento de Canela”, finaliza 
Marcelo Savi.

Clínica Veterinária Saúde Animal inicia 2021 com ação social
A clínica que teve muitos desafios e novidades durante o ano de 2020, inicia

2021 com uma ajuda extra para a ONG Amigo Bicho, pensando na causa animal

Para todas as empre-
sas da nossa região, o 
ano de 2020 foi bastante 
desafiador. Para a Saúde 
Animal, que está há mais 
de 30 anos no segmento, 
não foi diferente. Apesar 
da realidade do ano que 
passou, a empresa se 
manteve viva, sem demis-
sões e ainda conseguiu 
dar sequencia no projeto 
de revitalização e amplia-
ção do seu espaço.

Este ano, a direção op-
tou por agraciar a Amigo 

Bicho com 10 castrações 
extras, para serem utiliza-
das conforme necessida-
de da ong no ano novo. 
Dessa forma, serão 34 
castrações oferecidas pela 
clínica fracionadas duran-
tes os próximos 12 meses. 
Para Michelie valente, que 
está à frente da organi-
zação, está ajuda é muito 
bem vinda, uma vez que a 
castração tem sido muito 
eficaz na adoção cons-
ciente e responsável dos 
animais abandonados.

Michelie Souto Valente, recebendo o presente da Saúde Animal
para ONG Amigo Bicho, pela administradora Emília Cardoso.
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Canela – Vereadores tomam 
posse para a 18ª Legislatura

Na mesma ocasião foram empossados o Prefeito e o Vice-prefeito

Na manhã de sexta-
feira (1º) na Câmara de 
Vereadores de Canela, 
ocorreu a Sessão Sole-
ne de Posse para a 18ª 
Legislatura do Município. 
Os vereadores, prefeito e 
vice-prefeito, que foram 
eleitos no pleito de 2020 
prestaram seu compro-
misso e já respondem 
como os novos líderes da 
cidade.

Ainda foi eleita a nova 
Mesa Diretora da Casa Le-

gislativa, além da compo-
sição de suas Comissões 
Permanentes.

No início da Sessão 
Solene, o vereador mais 
votado na eleição, Mar-
celo Savi, foi convidado 
para presidir os trabalhos 
até a eleição da nova 
Mesa Diretora, que foi 
realizada de maneira 
aberta e nominal.

Com o placar de 8 
votos a 3, a nova compo-
sição é a seguinte:

Presidente – Alberi Dias
Vice-presidente – Emília Fulcher
1º Secretário – Carla Reis
2º Secretário – Alfredo Schaffer

Após a votação o 
vereador Alberi Dias 
assumiu de imediato a 
presidência da Casa. Com 
todas as autoridades já 
devidamente empossa-

das, os vereadores com-
puseram as Comissões 
Permanentes e definiram 
que a Mesa Diretora 
figure como a Comissão 
Representativa da Casa.

Comissões Permanentes
Comissão de Desenvolvimento Econômico e 

Social: Carla Reis, Marcelo Savi e Carmen Lúcia 
de Moraes

Comissão de Finanças, Orçamento e Tri-
butação: Luciano Melo, José Vellinho Pinto e 
Emília Guedes Fulcher

Comissão de Constituição, Justiça e Reda-
ção Final: Jefferson de Oliveira, Jerônimo Terra 
Rolim e Alfredo Schaffer

Com as comissões 
formadas, o vice-pre-
feito eleito, Gilberto 
Cezar, utilizou a palavra 
e reiterou que sabe do 
grande desafio que ele 
e Constantino terão pela 
frente, mas que estão 
preparados para fazer o 
melhor por Canela, com 
uma política honesta e 
transparente.

Já Constantino Or-
solin, ressaltou que o 
município deve estar 
unido, para juntos, todos 
crescerem: “Sei que o ca-
minho será árduo, ainda 
mais com esta pandemia, 

mas as dificuldades nunca 
me assustaram, e sim, 
sempre  me motivaram a 
buscar soluções e melho-
rar assim a vida da co-
munidade. Temos que ter 
uma grande união, entre o 
Poder Executivo, Legislati-
vo e Judiciário, juntamen-
te com a classe empresa-
rial e toda a comunidade”, 
disse Orsolin.

O novo Presidente da 
Câmara de Vereadores 
de Canela, Alberi Dias, 
colocou a Casa à disposi-
ção da comunidade, para 
o que for necessário para 
melhorar a cidade: “Isso 

me leva, na condição de 
presidente eleito, a tentar 
ao máximo manter uma 
união firme entre o Poder 
Legislativo e o Poder Exe-
cutivo, mantendo também 
união entre os vereadores 
em prol de uma cidade 
melhor. A assessoria da 
Câmara estará certamente 
a inteira disposição da 
Comunidade Canelense 
para intermediar junto 
aos vereadores todos os 
seus anseios e auxiliar na 
aproximação da comuni-
dade canelense ao Poder 
Legislativo”, ressaltou 
Alberi.
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Documento de propriedade de veículos
também passa a ser digital no país

Com o objetivo de 
unificar todas as informa-
ções sobre veículos em 
um único documento, o 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran) 
determinou o fim do 
Certificado de Registro de 
Veículo (CRV) impresso 
em papel-moeda a par-
tir desta segunda-feira 
(4/1/2021). Antigamente 
conhecido como DuT 

(Documento Único de 
Transferência), o docu-
mento que certifica a 
propriedade do veículo 
também passará a ser di-
gital, integrado ao docu-
mento de licenciamento 
anual. Assim, dados sobre 
a propriedade e sobre 
o licenciamento do veí-
culo ficarão reunidos no 
Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo 

em meio digital (CRLV-e). 
A mudança foi definida 
na Resolução 809/2020 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), publi-
cada no Diário Oficial da 
união em 24 de dezem-
bro e vale para todo o 
Brasil.

A nova norma traz 
como principais vanta-
gens mais praticidade, 
agilidade e velocidade no 

acesso ao documento do 
veículo, que será dispo-
nibilizado digitalmente 
em até um dia útil, não 
sendo mais necessário 
que o proprietário aguar-
de a impressão e a entre-
ga do documento pelos 
Correios. Também não 
há mais risco de perda, 
extravio ou de documen-
to danificado, visto que 
ele sempre estará dispo-

nível eletronicamente no 
aplicativo Carteira Digital 
de Trânsito, na Central de 
Serviços do DetranRS e 
ainda no portal de servi-
ços do Denatran.

Todos os CRvs expe-
didos em papel-moeda e 
em boas condições segui-
rão válidos e deverão ser 
mantidos para utilização 
em futura transferência 
de propriedade.
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LBS PARTICIPAÇÃO PATRIMONIAL LTDA
10.322.083/0001-99

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Gramado a Licença de Instalação, para a atividade de Hotelaria e Prédio 
Residencial a se instalar na Rua Emílio Leobet, bairro Avenida Central, 
Gramado/RS.

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

Caro leitor, 2021 deu suas boas vindas e tudo reco-
meçou. O início do ano trouxe consigo o peso de FAZER e 
SER diferente, principalmente em relação a conquista dos 
nossos sonhos, o que normalmente envolve dinheiro.

Falar de sonhos é muito fácil, difícil é falar de finanças, 
principalmente dentro de casa, com a família já é com-
plicado quem dirá com os amigos. Mas pensem comigo, 
como mudar a realidade de uma nação com mais de 60% 
das famílias endividas para educadas financeiramente, 
sem falar de dinheiro?

Acredito que as pessoas não falem de dinheiro porque 
cresceram com a cultura de que isso pode parecer algo 
ruim, se você mostrar ou falar que tem, pode parecer ar-
rogante, o contrário, parecer um fracassado. E para mudar 
essa realidade, somente o conhecimento.

Antes de ser educadora financeira eu passei 15 anos 
da minha vida estudando para ser a melhor consultora 
empresarial que pudesse ser. Estudiosa e apaixonada pelo 
novo, minha área de pesquisa no mestrado foi inovação. 
Fiquei pensando por muito tempo o que seria uma difi-
culdade em comum das pessoas e que mudaria completa-
mente sua qualidade de vida se fosse resolvida, foi assim 
que descobri a educação financeira.

Saibam que não foi nada fácil levantar a bandeira da 
educação financeira, encarar o preconceito de ser uma 
mulher trabalhando em um universo até então dito mas-
culino. Segundo, um problema que todos querem mudar, 
mas o receio de expor suas dificuldades fala mais alto 
e terceiro e não menos importante, abordar um assunto 
que até pouco tempo não se aprendia nem em casa muito 
menos na escola.

O que posso afirmar com toda certeza do mundo é que 
a realidade só muda quando você tem conhecimento e 
domínio sobre o assunto. Então para você que quer mu-
dar sua realidade financeira seja ela qual for, você precisa 
estudar sobre finanças. 

Como já dizia Carlos González Pecotche, o CONHECI-
MENTO amplia a vida. Conhecer é VIVER uma realidade 
que a ignorância impede DESFRUTAR.

Juliana Alano 
Educadora Financeira

QUERO MUDAR MINHA
REALIDADE FINANCEIRA

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

Canela - Adolescente
de 17 anos é apreendido
por porte ilegal de arma
de fogo e tráfico de drogas
Adolescente infrator tinha um revólver
e carregava um tijolo de maconha

Na tarde de domingo (03), 
a Brigada Militar apreendeu em 
Canela um adolescente infrator 
de 17 anos, com um tijolo de 
maconha, pesando 188 gramas 
e um revólver carregado com 
seis munições. Em três dias do 
ano de 2021, são nove prisões 
por tráfico de drogas e porte 
ilegal de arma de fogo, sendo 
apreendidas quatro armas.

Por volta das 14h30, os 
Policiais Militares em reforço 
aos eventos de final de ano em 
Canela, durante patrulhamento 
na Rua Ignácio Saturnino de 
Moraes, na área central, visua-
lizaram um jovem em atitude 
suspeita. Ao perceber a presen-
ça da viatura, o rapaz tentou 
dispensar um objeto de cor 
verde.

O suspeito foi abordado 
e confessou que o objeto se 
tratava de um invólucro conten-
do uma porção de maconha, 20 

gramas, um cigarro de maconha 
(1 grama) e um tablete maior 
da mesma substância, pesando 
167. O menor confessou traba-
lhar para uma facção.

Na casa do menor, que fica 
nas proximidades, os Policiais 
Militares ainda encontraram um 
revólver calibre 38, com seis 
cartuchos intactos, que o infra-
tor disse lhe pertencer.

O menor foi apreendido e 
conduzido a delegacia onde foi 
registrada a ocorrência.
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Carro passa reto e bate
em taipa, em Canela

Os Bombeiros de Canela 
foram acionados, por volta das 
3h30min desta quinta (7), para 
anteder ocorrência de trânsito 
no entroncamento das Ruas Tei-
xeira Soares e Gravataí, no bairro 
Santa Terezinha.

O condutor do veículo Ci-
troen C3 azul trafegava pela 
Teixeira Soares e ao tentar entrar 
na Gravataí acabou se chocan-
do contra uma taipa de pedras. 

Ao chegar no local, a guarnição 
constatou que o motorista ha-
via deixado o local e somente o 
carona estava no veículo.

A vítima, J. F. N., homem de 
25 anos apresentava escoriações 
e cortes, decorrente do choque, 
sendo atendida e encaminhada 
ao Hospital de Canela.

O condutor, E.L.O.B., não foi 
localizado durante o atendimen-
to.

FOTO: FIlIPE ROCHA

https://julianaalano.com/
https://www.instagram.com/juli.alano/
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Com a chegada de Marte 
em Touro o ritmo passa a 
ser outro. É fundamental 
cuidar melhor de tudo que 
já conquistou e ao mesmo 
tempo planejar de forma 
mais consistente o futuro. 
Não é para ter pressa e 
vale a pena se valorizar 
e valorizar ainda mais os 
seus desejos mais profun-
dos. A semana também 
tem foco nos relacio-
namentos, que podem 
precisar de ajustes.

Você ganha mais energia e 
coragem, mas também um 
pouco de ansiedade pela 
vontade de correr na dire-
ção dos seus sonhos. Mas 
lembre-se que a semana 
pede calma e certezas em 
todas as direções. São óti-
mos dias para organizar a 
rotina, repensar a agenda 
e pensar em como cuidar 
melhor da sua saúde.

Cuidado com as decisões 
precipitadas. O céu está 
pedindo mais reflexão, 
silêncio, análise dos proje-
tos e escolha daquilo que 
você deve mesmo fazer. 
Não tenha medo de agir 
de forma mais egoísta e 
focada, porque o céu está 
mesmo pedindo isso pra 
você. Lembre-se de se di-
vertir. Inclusive, se puder, 
essa é uma semana de 
mais descanso e diversão 
e de menos trabalho.

É um ótimo período para 
organizar coisas e tam-
bém para desapegar, seja 
das coisas físicas como 
das emocionais. Um clima 
um pouco mais leve pra 
você, e também de mais 
certezas, que pode trazer 
bons momentos e oportu-
nidades.

Você precisa focar no que 
quer, mas ao mesmo tem-
po manter a mente e o co-
ração abertos. Um ótimo 
momento para divulgar 
ideias e coisas de traba-
lho. Céu favorável para 
viagens, mas lembre-se 
do momento e faça tudo 
com cautela. Um ótimo 
momento também para 
estudar, ler ou planejar 
estudos futuros.

Um céu favorável para 
pensar melhor na sua vida, 
virginiano, e fortalecer de-
sejos e escolhas. São dias 
intensos, que pedem mais 
reflexão e planejamento 
do que atitudes concre-
tas. É importante saber 
onde quer chegar antes 
de dar passos maiores. Os 
assuntos de trabalho vão 
se movimentar bastante 
nos próximos dias e talvez 
seja bom descansar antes 
disso acontecer.

Um ótimo momento 
para cuidar de si mes-
mo, libriano. O céu pode 
deixar você mais emotivo 
e sensível, o que pode te 
ajudar a identificar melhor 
o que está sentindo. Um 
bom momento para cuidar 
do visual e pensar sobre 
imagem e comportamen-
to. Em casa, também é 
preciso organização e 
planejamento. 

É fundamental saber onde 
quer chegar antes de sair 
correndo, até porque as 
próximas semanas podem 
trazer turbulências e ins-
tabilidades. Um ótimo pe-
ríodo para refletir acerca 
de seus relacionamentos, 
que também podem trazer 
novidades significativas 
para sua vida. 

Um momento favorável 
para estar com amigos, e 
também para fazer reuni-
ões ou ter qualquer tipo 
de conversa importante. 
Seu otimismo está de vol-
ta e isso pode contagiar as 
outras pessoas. Um ótimo 
momento para planejar 
contas e organizar coisas 
práticas antes do ano 
começar pra valer. 

Já começou a temporada 
que pede mais diversão. 
Você precisa pegar mais 
leve com você, fazer 
coisas mais prazerosas e 
estar mais perto das pes-
soas queridas. Não tenha 
medo de demonstrar seu 
afeto e de dizer o que sen-
te. Abra seu coração. Um 
momento favorável para os 
planejamentos do ano, nas 
diversas áreas da sua vida.

Um ótimo momento para 
definir suas metas para 
2021, aquariano, se é que 
você ainda não fez isso. 
Um céu favorável para 
anotar planos, metas e 
objetivos, para estudar, 
comunicar e divulgar. 
Um ótimo momento para 
pensar em futuras viagens 
e cursos e também para 
definir suas companhias 
e parcerias para o ano. 
Mas o céu também pede 
introspecção e calma.

São dias propícios para 
conversar com as pessoas 
sobre os projetos que pre-
cisam acontecer ao longo 
desse ano. É importante 
cortar situações do passado 
para seguir em frente e não 
ter medo de se posicionar, 
ainda que outras pessoas 
possam se magoar por cau-
sa disso. É hora de correr 
atrás dos seus sonhos.

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 207 mobiliado e 
decorado, conta com 01 suíte, 
01 dormitório, sala de estar com 
sacada, sala de jantar, cozinha 
com churrasqueira e área de 
serviço conjugadas. Localizado 
na Rua Dom Pedro II, nº990, Edi-
fício Dom Pedro, Centro. Aluguel 
R$2.900,00 + taxas.

• Casa residencial, com 03 dormitórios, 
sala de estar, cozinha, banheiro, vaga 
descoberta para carro, pátio fechado. Rua 
Jurgens Hubbe, nº143, Centro. Aluguel 
R$1.500,00 + taxas.

• Apartamento 403, com 02 suítes, banheiro, lavabo, sala com 
sacada, cozinha semi – mobiliada e churrasqueira, lavanderia, 02 
box de garagem cobertos, com área privativa de 120,95m². Loca-
lizado na Rua Santo Ângelo, nº37, Residencial Vila do Cedro, Vila 
do Cedro. Aluguel R$2.500,00 + taxas.

• Apartamento 02, conta com 02 dormitórios, banheiro, sala, co-
zinha, lavanderia, vaga descoberta para carro. Localizado na Rua 
Joaquim José Raymundo, esq. com Felisberto de Moraes, nº305, 
Vila Boeira. Preço baixou: Aluguel por R$790,00 + taxas, com 03 
meses de R$150,00 de desconto.

• Apartamento JK 203, com 01 dormitório, banheiro, sala e co-
zinha conjugadas. Localizado na Rua Paul Harrys, nº291, Bairro 
Centro, Ed. Gravatal. Preço baixou: Aluguel por R$600,00 + taxas, 
sem cobrança de IPTU.

TOPEMA PARTICIPAÇÕES E EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
22.869.699/0001-63

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Trânsito e Urbanismo de Canela a Licença de Instalação, para a construção 
de Prédio residencial e comercial, na Rua Visconde Mauá, n°377 e 385, 
Canela/RS. Não foi determinado estudo de impacto ambiental. 

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

https://serraelar.com.br/imoveis
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Canela – Brigada Militar apreende três armas

de fogo e detém oito criminoso por associação
e tráfico de drogas em ação no bairro Chacrão

Além das armas, foram apreendidos dinheiro e drogas
Na manhã de sex-

ta-feira (01º), uma forte 
ação da Brigada Militar de 
Canela, no Bairro Chacrão, 
prendeu oito pessoas e 
desarticulou um esquema 
de comercialização de 
drogas, fechando a casa 
que era utilizada de base 
para o tráfico. Três revól-
veres calibre 38 foram 
apreendidos, além de 20 
munições intactas e 17 
deflagradas. Ainda 92 
pedras de crack, 146 gra-
mas de maconha, e cinco 
buchas de cocaína. 

Por volta das 07 
horas, a guarnição foi 
acionada, através de de-
núncia anônima via 190, 
na Rua Egídio Michael-
sen, no Bairro Chacrão, 
informando que havia 
dois indivíduos em via 
pública portando arma de 
fogo e drogas. Os Policiais 
Militares deslocaram e 
visualizaram dois ho-
mens. Ao ser dado ordem 
de abordagem, um deles 
permaneceu e o outro 
correu para o interior de 
uma casa. O homem que 
obedeceu a ordem, de 24 
anos, morador da cida-
de de Rio Grande, com 
antecedentes por tráfico 
de drogas, sequestro e 
cárcere privado, estava 
com um revólver calibre 
38 carregado com seis 

munições intactas na sua 
cintura. No bolso da calça 
foi encontrado 23 pedras 
de crack e três buchas 
de cocaína. O segundo 
indivíduo que entrou na 
casa desobedecendo a 
ordem, foi acompanhado 
e detido. O homem de 28 
anos, com antecedentes 
por furtos, roubo e dois 
homicídios tentados, 
morador de Tramandaí, 
ainda cumpre pena na 
penitenciaria do Alto 
do Jacuí, mas estava em 
liberdade devido a saída 
temporária de final de 
ano, desde 28 /12. No 
bolso de sua calça esta-
vam 28 pedras de crack, 
duas buchas de cocaína, 
um tablete de maconha e 
na cintura um coldre para 
revólver (sem a arma), 
contendo três munições 
de calibre 38 intactas. Em 
cima da mesa da casa, 
usada como base para o 
comércio de entorpecen-
te, ainda foi encontrado 
dois canivetes e um rolo 
de papel alumínio, utili-
zado para o embrulho das 
drogas. 

Ambos foram presos 
em flagrante, por tráfico 
de drogas e porte ilegal 
de arma de fogo e enca-
minhados ao presídio de 
Canela.

Na sequência, ain-

da com a ocorrência em 
andamento, foi registrada 
uma nova denúncia de 
que um terceiro indivíduo 
havia fugido para uma 
casa próxima da primei-
ra prisão, onde estariam 
mais quatro pessoas. Os 
Policiais Militares foram 
ao local, na Rua Tancredo 
Neves, onde na residên-
cia foram abordados e 
identificados um homem, 
duas mulheres e um 
menor de 15 anos, um 
quinto indivíduo fugiu no 
momento da abordagem. 
O adolescente infrator, 
morador de Caxias do Sul, 
com antecedentes por 
tráfico de drogas, estava 
com 15 pedras de crack, 
uma porção de maconha 
e uma munição intacta 
calibre 38. O homem 
de 21 anos, morador de 
Cachoeirinha/RS, antece-
dentes por receptação de 
veículo e roubo de veícu-

lo, estava com 26 pedras 
de crack, e indicou o local 
onde escondeu sua arma, 
um revólver calibre 38, 
com seis munições intac-
tas. A companheira deste, 
de 26 anos, com ante-
cedente por receptação 
estava com um tablete 
de maconha e dinheiro. A 
outra mulher de 22 anos, 
de São Paulo/SP, também 
estava com porções de 
drogas. Os três foram 
presos e o menor apreen-
dido.

Por volta das 11 
horas, a guarnição des-
cobriu que o homem 
que havia fugido, pouco 
antes, estaria escondido 
em uma residência na 
Rua Egídio Michaelsen. 
Chegando no endereço 
os policiais Militares 
realizaram contato com 
o dono da residência, de 
40 anos, antecedentes 
por posses de entorpe-

centes, desobediência 
e apropriação indébita, 
momento em que o outro 
indivíduo novamente 
tentava fugir pelos fun-
dos da casa, mas desta 
vez foi alcançado pela 
guarnição. O homem 
de 19 anos, de Caxias 
do Sul, antecedentes 
por roubos a estabele-
cimentos comerciais e 
homicídio consumado, 
foi questionado porque 
havia fugido, sendo que 
ele confessou que estava 
armado e teria entregue 
ao dono da casa para 
guardar. Novamente 
questionado o dono 
da casa, este de pronto 
entrou em sua residência 
e entregou o revólver ca-
libre 38, carregado com 
quatro munições intactas 
e duas deflagradas. 

Ambos presos em 
flagrante por porte ilegal 
de arma de fogo.
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Polícia Civil de São
Francisco de Paula recebe 
viatura semiblindada
A viatura chega através de indicação 
do Senador Lasier Martins

Na manhã desta terça-feira (05), em 
solenidade no Palácio Piratini, em Porto 
Alegre, a Delegacia de Polícia de São 
Francisco de Paula recebeu uma viatura 
semiblindada para ajudar no combate à 
criminalidade na região.

O Secretário de Agricultura e De-
senvolvimento Econômico Daniel Kie-
ling, representando o prefeito Marcos 
Aguzzolli, participou da solenidade de 
entrega de nova viatura para a Polícia 
Civil de São Francisco de Paula. São 
Francisco de Paula foi contemplado 
com indicação feita pelo Senador Lasier 
Martins (Podemos).

O Prefeito Marcos Aguzzolli destaca 
que o Município tem se mobilizado nos 

últimos anos para aumentar o inves-
timento em segurança pública. “Seja 
através de investimento municipal, com 
a implantação de videomonitoramento 
em toda a cidade ou seja por meio de 
parceria junto ao Estado e a Câmara de 
Deputados, com a vinda de viaturas e 
material de trabalho para a Brigada Mili-
tar, estamos trabalhando para diminuir 
o índice de criminalidade no Municí-
pio”, destacou.

O veículo possui proteção balísti-
ca para uso na rotina de policiamento 
e operações. Essa é a primeira vez na 
história do RS que o efetivo das forças 
de Segurança Pública recebe veículos 
semiblindados.

FOtO: REPRODuçãO

Canela – Procurada 
da justiça é detida no 
bairro Santa Marta

Na terça-feira (05), 
por volta das 19 horas a 
Brigada Militar, através da 
Força tática, em ações em 
Canela, durante patru-
lhamento no Bairro Santa 
Marta, visualizou e abor-
dou o veículo Celta na 
Rua Primeiro de Janeiro.

No veículo estava um 
homem de 27 anos, com 
antecedentes por furtos 
e posses de entorpecen-
tes, sendo em revista 
pessoal encontrado uma 
porção de maconha. No 
carro também estava 
sua companheira de 45 
anos, antecedentes por 
tráfico de drogas, diver-

sos furtos, estelionatos 
e apropriação indébita. 
Foi constatada ela era 
procurada da justiça, 
cm mandado de prisão 
expedido pela comarca 
de Canela.

Com a acusada ain-
da encontrado em suas 
roupas íntimas grande 
quantia em dinheiro e um 
anel (aparentando ser de 
ouro com pedra verme-
lha) sem procedência.

Foi confeccionado 
termo circunstanciado 
por posse de entorpe-
centes. A procurada foi 
presa e encaminhada ao 
sistema prisional.
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