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Canela projeta eventos e busca 
título de Capital Nacional

dos Parques Temáticos
Calendário de eventos nesta quarta-feira, dia 13,

Temporada de Verão incia nesta sexta, 15.

Com cerca de 56 atrações turísticas e mais de 16
parques de entretenimento instalados na cidade,

Canela está em vias ser declarada a Capital Nacional
dos Parques Temáticos. Na foto, a SkyGlass.

Página 4

Premiação do
Profissionais do Ano 
2020 é nesta sexta!
Veja a relação dos 
agraciados nas
páginas 12 e 13!

Polícia Civil prende autor de
duplo homicídio em Canela
Em menos de 18 horas. As armas utilizadas 
no crime foram apreendidas. Página 17

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!

Impostômetro
Passados 14 dias de 2021, os brasileiros já pagaram 116 mi-

lhões e 280 milhões de reais em imposto.
Só no RS foram 6 bilhões e 690 milhões.
Em 14 dias, gente!
E ainda tem gente que acredita que escravidão tem a ver apenas 

com a cor da pele!

Os chatos das redes sociais
Todo dia tem uma polêmica diferente ou uma retórica de polê-

mica antiga.
Alguém tem uma ideia e lá vai o outro criticar, tem sido assim, 

invariavelmente.
“O perfil é meu e posto o que quiser” é uma frase constante.
Porém, a crítica pela crítica, já escrevi isso outras vezes, é uma 

coisa vazia.
Ainda somos uma sociedade destrutiva, é mais fácil apontar o 

defeito no que eu não gosto do que arregaçar as mangas e ajudar a 
construir algo melhor.

Eventos de Canela
A Secretaria de Turismo anunciou, na última quarta, parte do 

calendário de eventos de Canela para 2021. Serão várias ações, 
temporadas mantidas, mas nenhum evento presencial.

“Iremos alterar a programação assim que tivermos condições 
sanitárias para realização de eventos presenciais”, disse o secretário 
Angelo Sanches.

Ou seja, 2021 inicia sem a expectativa de eventos com público, 
diante dos atuais protocolos de saúde aplicados no combate da 
pandemia do novo coronavírus.

Proposta é reforçar a marca
A proposta é reforçar a marca Canela e usar a criatividade.
Divulgar que Canela é um destino seguro, garantindo que tere-

mos visitantes ao longo do ano e ser um destino preferencial.
2021 será um ano mais desafiador do que seu antecessor, mas, 

uma coisa em que Canela sai na frente é a continuidade de boa par-
te da equipe, o que permitiu já existir um planejamento em diversas 
áreas, não só o turismo.

Caracol iluminado
Uma das propostas é iluminar a Cascata do Caracol para que 

possa haver visitação noturna no Parque, talvez até 22h.
Esta é uma ideia que há algum tempo é ventilada, aliás, uma 

grande ideia.
Tomara que aconteça.

Novos investimentos
Mesmo com a pandemia, Canela segue crescendo, em pouco 

tempo devem ser reabertos e acelerados os processos licitatórios 
para a construção da Escolinha Infantil Tio Beto, permuta da área do 
Cassino e concessão da Casa de Pedra.

Rota Panorâmica
Ontem, o prefeito Constantino afirmou que teria uma impor-

tante reunião com vistas à Rota Panorâmica, que liga Canela a Três 
Coroas, via zona rural.

Não é de hoje que eu digo que está estrada será mais importan-
te para a nossa cidade que o aeroporto.

Depois do Laje, Ferradura
Depois da notícia de que o Laje de Pedra pode receber um 

grande investimento e reabrir, surge a possibilidade de a estrada do 
Ferradura ganhar um novo empreendimento, próximo à SkyGlass, na 
casa dos R$ 400 milhões.

Canela segue sendo a bola da vez.

Se não fosse a pandemia…
“Se”, não existe, não aconteceu, diz um amigo meu!
Mas, se não fosse a pandemia (repito), com a quantidade de 

investimentos que a cidade vem recebendo, Canela estaria voando 
neste 2021.

Profissionais do Ano 2020
Nesta sexta (15), a Folha realiza a cerimônia de premiação do 

prêmio V Profissionais do Ano - Dr. Adir Pedro Dalla Porta, edição 
2020. A entrega inicia às 20h, na Churrascaria Garfo & Bombacha, 
com todos os protocolos sanitários.

https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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UCS Hortênsias com vagas via ProUni e Fies 
A Universidade de 

Caxias está com várias 
vagas abertas em cursos 
superiores para preen-
chimento via ProUni e 
Fies, para o primeiro 
semestre deste ano. Os 
editais para os processos 
encontram-se no site ucs.
br, respectivamente nos 
links e ucs.br/site/gra-
duacao/prouni/ e ucs.br/
site/graduacao/prouni/.

O Programa Univer-
sidade para todos, que 
destina bolsas de estudo 
integrais e parciais (50%) 
em instituições privadas 
para cursos de graduação 
e sequenciais de forma-

ção específica, é destina-
do a estudantes brasilei-
ros sem diploma de nível 
superior.

As inscrições encer-
ram-se nesta sexta-feira 
(15) pelo endereço http://
siteprouni.mec.gov.br, e a 
divulgação dos contem-
plados para bolsas de 
50% a 100%, em primei-
ra chamada, será no dia 
19 deste mês. 

No caso do Fies (Fun-
do de Financiamento Es-
tudantil), o Ministério da 
Educação financia cursos 
superiores não gratuitos 
com avaliação positiva 
no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação 
Superior (Sinaes). As ins-
crições ocorrem entre 26 
e 29 de janeiro, pelo site  
http://fies.mec.gov.br. Em 
ambos, os estudantes 
devem cumprir requisitos 
previstos nos editais do 
Ministério da Educação. 

No Campus Univer-
sitário da Região das 
Hortênsias, há vagas para 
todos os cursos pelos 
dois processos: os bacha-
relados em Administra-
ção, Ciências Contábeis, 
Direito e Nutrição, e para 
os superiores de curta 
duração – Gastronomia, 
Gestão em Marketing, 

Gestão em Recursos Hu-
manos e Hotelaria.   

Informações diretas 
no campus, em Canela, 

pelo e-mail atendimen-
to-hortensias@ucs.br, ou 
pelo telefone/WhatsApp: 
(54) 99941.8476. 
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Unisinos oferece mais de 300 bolsas integrais do Prouni neste semestre
A Unisinos está ofer-

tando 327 vagas para 
alunos bolsistas via 
ProUni. Para concorrer as 
bolsas integrais, é neces-
sário realizar a inscrição 
pelo site do Ministério 
da Educação, no período 

de 12 a 15 de janeiro, 
utilizando a nota obtida 
no Enem de 2019. Para 
quem não preenche os 
requisitos do Prouni, a 
universidade oferece 
outras possibilidades de 
bolsas e descontos que 

podem ser conferidas 
através do site unisinos.
br/graduacao, na opção 
Bolsas e Incentivos.

As inscrições para o 
vestibular de verão da 
Unisinos já estão abertas 
e são gratuitas, podendo 

ser realizadas também 
no site da instituição. Por 
questões de segurança, 
devido à pandemia, a pro-
va é realizada de forma 
online. A avaliação será 
feita através de uma pro-
va de redação.
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BRASIL TERÁ
PARTICIPANTES
NO LARGADOS

E PELADOS!

grande coisa!
a gente tá

sempre largado
e pelado....
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Canela projeta eventos e busca título de
Capital Nacional dos Parques Temáticos

Canela projeta desen-
volver uma série de even-
tos e ações de marketing 
em 2021. O objetivo da 
Secretaria de Turismo e 
Cultura é manter o ritmo 
de retomada turística. 
Com foco na valorização 
da classe cultural local, a 
programação dos even-
tos foi concebida para o 
formato virtual.

Em 2020, as atrações 
virtuais do 33° Sonho de 
Natal transmitidas pelas 
redes sociais alcançaram 
mais de 4,7 milhões de 
visualizações atingindo 
cerca de 12 milhões de 
pessoas. Caso a pande-
mia do novo coronavírus 
seja superada, a progra-
mação poderá ser refor-
mulada vindo a ocorrer 
em formato presencial.

O planejamento para 
2021 e o calendário de 
eventos foram apresen-
tados nesta quarta-feira, 
dia 13. Ao todo, estão 
previstos oito eventos 
tendo como carro-chefe o 
34º Sonho de Natal, que 
será de 22 de outubro a 9 
de janeiro.

Promoções como a 
Páscoa e a Temporada 
de Inverno contarão com 
inúmeras novidades, in-
clusive com ações fora do 
Estado. “Canela vai conti-
nuar cada vez mais se re-
inventando, não somente 
projetando, mas realizan-
do. Desafiar diariamente 
a nossa competência é 
um dever. Muitas pessoas 
confiam no nosso trabalho 
e sabemos que não pode-
mos decepcionar”, afirma 
o secretário de Turismo e 
Cultura, Ângelo Sanches.

DETERMINAÇÃO
O prefeito de Cane-

la, Constantino Orsolin, 
destacou que é neces-
sário ter determinação 
para vencer desafios. 

“Esse vírus trouxe muita 
coisa ruim para as nos-
sas vidas, fez um rombo 
na sociedade, mas ele 
não tirou do prefeito, da 
sua equipe e do povo de 
Canela os nossos sonhos. 
Com a determinação que 
temos, vamos fazer, cada 
vez mais, com que Canela 
evolua principalmente em 
2021, que será um ano 
muito difícil”, ressaltou 
Orsolin.

CAPITAL NACIONAL
Com cerca de 56 

atrações turísticas e mais 
de 16 parques de entre-
tenimento instalados na 
cidade, Canela está em 
vias ser declarada a Capi-
tal Nacional dos Parques 
Temáticos. A concessão 
do título ao Município foi 
proposta pelo deputado 
federal Bibo Nunes e está 
tramitando no Congresso 
Nacional.

PARQUE DO
CARACOL
Considerado um dos 

principais cartões-postais 
de Canela, o Parque do 
Caracol receberá investi-
mentos e será reestrutu-
rado para melhor receber 
visitantes e gerar receita 
aos cofres públicos. A 
Prefeitura de Canela 
pretende firmar parcerias 
com a iniciativa privada 
para possibilitar a implan-
tação de novos equipa-
mentos de entreteni-
mento, lojas comerciais 
e pontos gastronômicos, 
além da iluminação da 
cascata. Um estudo téc-
nico está em andamento 
para a implantação de 
um elevador panorâmico. 
Visando a profissionali-
zação do parque também 
estão prevista a venda de 
ingressos pela internet e 
a implantação de bilhete-
ria eletrônica.

Equipe da Secretaria de Turismo com o prefeito Constantino Orsolin

EVENTOS OFICIAIS
• Temporada de Verão
(15 de janeiro a 7 de março)
• Caravana Cultural (Edital
para apresentações será lançado)
• Páscoa em Canela
(20 de março a 10 de abril)
• Temporada de Inverno
(12 de junho a 2 de agosto)
• Festa Colonial
(17 de julho a 1º de agosto)
• Semana da Acessibilidade +
Inclusão (21 a 28 de agosto)
• Semana Farroupilha

(13 a 20 de setembro)
• Sonho de Natal (22 de outubro
de 2021 a 9 de janeiro de 2022)
 
EVENTOS PARALELOS
• Copa Verão de Motocross
• Ultramaratona Caminhos
de Caravaggio
• Festival de Bonecos
• Paradouro Kids
• Sabores de Canela
• Copa Soul de Mountain Bike
• Rodeio Crioulo Nacional
de Canela

Angelo Sanches, secretário de Turismo de Canela
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Temporada de Verão de Canela
inicia sexta com atrações virtuais

Um verão diferente, mas não 
menos atraente. A Temporada de 
Verão de Canela, que se inicia 
nesta sexta-feira, dia 15, será 
totalmente virtual e exibirá as 
atrações culturais da cidade que 
foram contempladas pela Lei 
Aldir Blanc.

A programação on-line será 
transmitida até 7 de março, 
terças e sexta-feiras, a partir 
das 20h30min, no canal @
canelapaixaonatural no YouTube 
(com link no Facebook). Cada 
uma das exibições irá apresen-
tar o trabalho de duas ou três 
expressões culturais diferentes, 
contemplando artes plásticas, 

“Cantigas da Terra”,
de Adilson de Oliveira

artesanato, artes cênicas, músi-
ca, dança, artes visuais, teatro e 
literatura. Os vídeos serão repro-
duzidos exatamente como foram 
enviados pelos participantes.

“Essa é a oportunidade de 
mais uma vez darmos espaço e 
visibilidade para quem faz a cul-
tura de Canela acontecer. A Tem-
porada de Verão irá proporcionar 
momentos de descontração e 
entretenimento a todos através 
das redes sociais. Mantemos o 
distanciamento social, que ainda 
se faz necessário em função da 
pandemia, mas não deixamos de 
entregar uma programação diver-
sificada para a comunidade e os 
visitantes, que poderão conferir 
a qualidade dos nossos talentos 
locais”, destaca o secretário de 
Turismo e Cultura de Canela, 
Ângelo Sanches.

PRIMEIRAS ATRAÇÕES
Nesta sexta-feira (15), as exi-

bições irão contemplar música, 
com o vídeo “Cantigas da Terra”, 
de Adilson de Oliveira; e balé, 
com o vídeo “Dançando a crian-
ça se faz melhor”, de Alessandra 
Abrantes.

Morador de Canela, Adilson 
de Oliveira tem se dedicado ao 
estudo e trabalho com percus-
são, musicalidade que envolve 
ritmos populares brasileiros. 
"Existe nessa música o legado his-
tórico de um povo. Tenho desen-

volvido na cidade algumas ofi-
cinas no sentido de manter viva 
essa tradição, a cultura afro sul
-brasileira”, explica. Fundamen-
tada em estudos e pesquisas, a 
apresentação do vídeo “Cantigas 
da Terra” vai mostrar através da 
música a contribuição dos ne-
gros na cultura afro gaúcha. “Fico 
honrado em participar da Tempo-
rada de Verão de Canela, porque 
o meu trabalho é a representação 
de muitas pessoas que construí-
ram comigo esse movimento para 
manter viva a arte dos tambores”, 
revela Adilson.

Alessandra Abrantes trabalha 
como professora de balé infantil 
há aproximadamente dez anos. 
“Observar o mundo e socializar 
faz com que a criança amadureça 
a sua consciência corporal, por 
isso trabalho com o lúdico, pois 
assim ela aprende de um jeito 
diferente a cuidar do seu corpo”, 
explica. As aulas do balé infan-
til, também conhecido como 
Baby Class, são com crianças de 
três a cinco anos e acontecem 
no Colégio Marista e na Esco-
la de Educação Infantil Dente 
de Leite. “Sou muito grata pela 
oportunidade de poder começar 
o ano mostrando o meu trabalho 
na programação desse evento de 
verão”, revela a pedagoga.

LEI ALDIR BLANC
Sancionada pelo Governo 

Federal, a lei nº 14.071/2020 
beneficia todos os contem-
plados que tiveram suas ativi-
dades prejudicadas por conta 
da pandemia Convid-19 e que 
cumpriram todos os requisitos 
exigidos pelos editais. Puderam 
requerer o auxílio, espaços cul-
turais e projetos culturais. Quem 
ganhou os valores, apresentou, 
como contrapartida, uma atração 
gratuita gravada em vídeo (não 
sendo necessariamente inédi-
ta) que será exibida durante a 
programação da Temporada de 
Verão de Canela. Ao todo, foram 
distribuídos R$ 335 mil para a 
classe cultural local, sendo R$ 
177 mil entre 12 espaços cultu-
rais e R$ 156 mil entre 39 proje-
tos culturais.

Balé “Dançando a criança se faz 
melhor”, de Alessandra Abrantes.
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Parque do Caracol passa por nova sanitização
Reconhecida como um 

destino seguro pela Organi-
zação Mundial do Turismo 
(OMT), por meio da certifi-
cação Safe Travels (viagens 
seguras), a cidade de Canela 
segue cumprindo com to-
dos os protocolos para o 
enfrentamento e prevenção 
da Covid-19. No início desta 
semana o Parque Estadual 
do Caracol, um dos pontos 
turísticos mais visitados do 
Rio Grande do Sul, passou por 
uma nova sanitização nos am-
bientes que recebem circula-
ção de público e servidores.

A desinfecção tem o obje-
tivo de eliminar o coronavírus 
e prevenir o contágio pela Co-
vid-19. O secretário de Turis-
mo e Cultura, Ângelo Sanches, 
lembra que outras medidas 
também foram adotadas no 
parque como controle de 
acesso do número de visitan-
tes, distanciamento social nos 
mirantes, interdição dos espa-
ços das churrasqueiras, entre 
outras. “Os visitantes podem 
vir para Canela com a certeza 
de que estarão desfrutando de 
um destino seguro em tempos 
de pandemia”, afirma Sanches.
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Prefeitura de Nova Petrópolis inicia
a instalação de bicicletários

Serão 26 unidades espalhadas pelos pontos mais importantes da área central 

A Secretaria Munici-
pal de Turismo, Indústria 
e Comércio iniciou, na 
tarde desta quinta-feira, 
dia 7 de janeiro, a insta-
lação de 26 bicicletários 
na área central de Nova 
Petrópolis. Funcionários 
da Secretaria de Obras 
instalaram as primeiras 
quatro unidades na Praça 
das Flores, ponto onde 
existe a maior demanda 
por este tipo de equipa-
mento.

De acordo com o 
secretário Municipal 
de Turismo, Indústria e 
Comércio, Rodrigo Santos, 
já estão definidos outros 
quatro pontos para a ins-
talação. “Teremos outros 
quatro bicicletários tam-
bém na Praça das Flores, 
mas de frente para o Posto 

de Saúde e para a agência 
do Sicredi, cinco unidades 
nos fundos da Prefeitura e 
três na Pracinha dos Brin-
quedos”, explica.

Nos próximos dias, a 
Secretaria de Turismo irá 
definir a posição dos 10 
bicicletários restantes. 
Na avaliação de Santos, 
as bicicletas represen-
tam uma alternativa de 
transporte urbano cada 
vez mais importante, 
especialmente depois da 
implantação do estacio-
namento rotativo.

Além disso, ele des-
taca que o ciclismo está 
assumindo um papel 
muito estratégico para 
o setor turístico. “O ci-
cloturismo está em alta 
com o Circuito da Rota 
Romântica, temos roteiros 

próprios aqui no interior e 
alguns hotéis e pousadas 
já começaram a trabalhar 
com aluguel de bicicletas, 
para que os seus hóspedes 
possam fazer os passeios 
pedalando”.

Cada unidade dos 
bicicletários comporta 
até duas bicicletas. Cabe 
aos usuários estarem 
munidos de cadeados e 
outros itens necessários 
para prender os veículos. 

“É uma demanda antiga 
dos nossos munícipes, que 
traz segurança e praticida-
de para os usuários e que 
melhora o nosso conceito 
frente aos visitantes”, fina-
liza o secretário.
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claro.com.br 0800-720-1234Lojas Claro

Oferta válida até 31/12/2020 para pessoa física, sujeita a análise de 
crédito, mediante contratação conjunta dos serviços anunciados e com 
permanência mínima de 12 meses, cadastro de fatura digital e pagamento 
via débito automático. Saiba mais em www.claro.com.br. Banda líder em 
ultravelocidade – fonte: Anatel em janeiro/2020 (anatel.gov.br/dados).

CONECTIVIDADE 
É TER FIBRA COM 

ULTRAVELOCIDADE 
ESTÁVEL

CLARO
FIBRA
COM

240 MEGA

R$
POR
APENAS /MÊS99,99
COM TELEFONE FIXO INCLUSO

Canela - Secretaria da Saúde e COE informam
novo fluxo de atendimento de síndrome gripal

Medidas são válidas a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de janeiro
A Secretaria de Saúde de 

Canela e o COE – Centro de Ope-
rações de Emergência realizarão 
mudanças no fluxo de coletas de 
RT-PCR (testes da Covid-19) com 
embasamento técnico na nota 
informativa 24 do COE Estadual, 
um documento orientador sobre 
organização interna das equipes 
de atendimento básico voltadas 
ao enfrentamento do coronaví-
rus.

Visando descentralizar a pro-
cura por exames na Tenda junto 
ao HCC e aprimorar o rastrea-
mento dos pacientes para evitar 
o agravamento do quadro, a 
partir da próxima segunda-feira 
(18), todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS’s) vão executar 
o atendimento de pessoas que 
apresentarem sintomas de sín-
drome gripal.

As UBS’s passarão a ser 
responsáveis pelo atendimen-
to médico, pelo fornecimento 

do Termo de Isolamento e pelo 
agendamento das coletas RT-P-
CR (testes). A entrega dos medi-
camentos durante a semana será 
na Farmácia Municipal, devendo 
ser feita por um familiar. Já no 
período noturno e aos finais 
de semana a entrega dos me-
dicamentos ocorrerá no HCC. A 
secretária de Saúde de Canela, 
Patrícia Valle, ressalta que esta 
medida possibilitará um atendi-
mento mais próximo para todos 
os canelenses. “Assim vamos 
acolher o paciente no seu bairro, 
próximo da sua casa”, avalia Pa-
trícia. Já a enfermeira Magali Dell 
Valle Cavinato lembra que o tipo 
de teste que será oferecido nas 
UBS’s é reconhecido como ‘pa-
drão ouro’. “Oferece uma maior 
confiabilidade nos resultados”, 
afirma Magali.

TENDA JUNTO AO HCC
SEGUE REALIZANDO

ATENDIMENTOS
A Tenda, estrutura anexa ao 

Hospital de Caridade de Cane-
la (HCC) continuará aberta 24 
horas prestando atendimento 
à população e aos visitantes. 
O espaço ficará destinado para 
receber pacientes com sintomas 
graves, urgências e para atendi-
mentos no turno da noite e aos 
turistas.

A secretária Patrícia Valle 
lembra que além de beneficiar a 
população local a ampliação dos 
serviços para as UBS’s atende 
exigências do Ministério da Saú-
de. “Estamos recebendo recursos 
do governo federal que devem ser 
aplicados na atenção primária 
para o enfrentamento ao corona-
vírus. Neste momento de crise não 
podemos correr o risco de perder 
estes recursos vinculados”, anali-
sa.

CUIDADOS COM OS

PROFISSIONAIS DA SAÚDE
A Secretaria Municipal de 

Saúde disponibiliza EPI’s – Equi-
pamentos de Proteção Individual 
para todos os profissionais que 
vão atuar diretamente nas cole-
tas de RT-PCR. Os ambientes das 
UBS’s também serão higieniza-
dos constantemente com álcool 
70% nas superfícies e desinfe-
tante adequado para limpeza do 
chão. “Os servidores são o nosso 
maior patrimônio e estamos cum-
prindo todos os protocolos para 
garantir a saúde de todos”, con-
clui a secretária Patrícia Valle.
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https://www.claro.com.br/
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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!

Isabelli arrasando com esse sorriso no seu ensaio.

Parabéns ao gauchinho Vicente de Osório/RS 
pela passagem do seu segundo aniversário!

10 anos da Yasmin Bonn Pedoso no 
último dia 09. Parabéns boneca!

Linda Emanuelly no ensaio de 10 anos.

Fotos: grazi sestrain FotograFia

Fotos: reproduçãoFoto: Marione Fernandes FotograFias

Foto: grazi sestrain FotograFia

Foto: jêniFer lauFFer Fotos

Toda a meiguice da Sofia!

https://portaldafolha.com.br/category/pirulito-chiclete/
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CLIQUE AQUI PARA CONFERIR AS COLUNAS FOLHA SOCIAL

Suelen à espera da Helena.

E os parabéns 
dessa semana 

vão para
Daiane Maciel 

da Rosa,
esta advogada 

linda que no 
dia 11

completou 33 
aniversários.

Patrícia
Griesang e 

Facione Biasi 
comemorando 
os aniversário 
de 5 aninhos 

da sua filha 
CarolinaFo
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amanda
arrasando
neste lindo
ensaio!
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Foto: GRazi SEStRain FotoGRaFia

Radiante
ensaio das 
gremistas,
Michele e 
Manu!

Ensaio de
15 anos da 

julia Yasmin 
Rodrigues 

teixeira!
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https://portaldafolha.com.br/category/social/


SOCIAL • Quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 • www.portaldafolha.com.br10

123 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Entrega da primeira parte do Chocotel  - 1º Hotel temático do chocolate
do Brasil, está prevista para o primeiro semestre. Na foto, a Arquiteta Ângela 
Meira, Diretores Daniel e Daniela Gallassini e Diretor Criativo Max Tavares.

Fabrício Medeiros, diretor da Skyglass
recebeu Patrick, o jogador do Internacional, que
foi conferir de perto a nova atração de Canela.

FoTo: ClEIToN THIElE

Em Caxias do Sul, Márcio Salbego, Grasiela Monteiro e
o pequeno João Pedro Monteiro Salbego celebraram as festas
de fim de ano, ansiosos para a chegada do novo integrante da

família, o pequeno Henrique, esperado para fevereiro.
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o secretário Angelo Sanches e a sub secretaria 
Carol Pinto, em tarde de apresentação do

calendário anual e estratégias de marketing da 
Secretaria de Turismo e Cultura de Canela.

A Dj Michele Wender vai comandar as pick-ups 
com estilo deep house, do mais novo wine bar 

em Gramado, o Abstrato, no domingo dia 17 das 
18h30 às 21h30 com rodada dupla de gin. Será 

cancelado em caso de chuva.
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https://portaldafolha.com.br/category/stories/
https://www.instagram.com/renata.willrich/
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NOSSOS CURSOS PARA O COMEÇO DE 2021

Incremente seu currículo ao buscar conosco novas 
habilidades e mais conhecimentos!

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

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

Liderança Agente da Transformação Global.
Efetividade de Empreendimentos diante
de Incertezas e da Nova Economia 
3 a 27 de março
Quartas-feiras, das 18h30 às 20:30;
sábados, das 9h às 13h

https://www.ucs.br/site
encurtador.com.br/jzJY6
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• CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE DA JULIANA!

• CLIQUE AQUI E ACESSE O INSTAGRAM DA JULIANA!

Caro leitor, o controle financeiro precisa ser um hábito. 
É necessário saber identificar cada investimento e gasto 
financeiro, para ao final do mês não virar uma bola de neve, 
ou seja, precisa analisar onde está o erro nas suas finanças. 
Por esse motivo, listei para você, 10 dicas de como conseguir 
obter o controle do seu dinheiro.

1° Livre-se das dívidas – você precisa conhecer e listar 
tudo o que tem de dívidas para terminar com elas.

2° Conheça sua renda – saber quanto você ganha vai aju-
dar na construção do planejamento financeiro anual.

3° Saiba o valor real do seu custo de vida – ou seja, 
aprenda viver dentro do seu padrão de vida.

4° Descubra quais são os seus gastos- você vai precisar 
dessa informação para montar sua reserva financeira.

5° Observe o que você pode economizar – se não tem 
maneiras de aumentar a receita, uma ótima opção é cortar 
gastos desnecessários.

6° Estipule metas – a sua vida financeira só vai mudar 
se você souber o que precisa fazer e colocar em ação suas 
metas.

7° Programe as despesas e receitas anuais – aqui é o 
planejamento financeiro anual na íntegra.

8° Aprenda a utilizar o cartão de crédito- criar disciplina 
para usar o cartão não é tarefa fácil, mas se ainda não desen-
volveu essa habilidade comece agora.

9° Planeje cada compra que for fazer – não compre por 
impulso, isso pode ajudar a maximizar seus problemas finan-
ceiros, pense antes de comprar.

10° Aprenda sobre finanças – falamos disso na última 
coluna, se não viu volte lá e veja, conhecimento sobre o 
assunto é indispensável para ter sucesso e prosperidade na 
área financeira ou qualquer outra.

Com essas dicas, espero que você consiga obter o tão 
desejado controle sobre suas finanças. Seja RICO também do 
que seu DINHEIRO não pode COMPRAR!

Juliana Alano 
Educadora Financeira

ESTOU NO CONTROLE
DAS MINHAS FINANÇAS

Papai Noel Radical
descansa e Canela apresenta 
projetos para o turismo

O Papai Noel Radical de 
Canela enfim vai descansar. Após 
viajar aproximadamente 7,5 mil 
quilômetros por todo o Brasil, 
o Bom Velhinho sai de cena e a 
Secretária de Turismo e Cultura 
dá início ao Verão em Canela, 
que ocorre de 15 de janeiro até 
7 de março.

REINVENÇÃO
Em prevenção ao coronaví-

rus, a Secretaria de Turismo e 
Cultura não promoveu as tra-
dicionais descidas diárias do 
Papai Noel pela torre da Catedral 
de Pedra. Em sua 33ª edição, o 
evento natalino, que terminou 
no último domingo (10), refor-
mulou totalmente a programa-
ção. Além de apresentar 232 
shows virtuais, que atingiram 
quase cinco milhões de visua-
lizações nas redes sociais, a 
Secretaria de Turismo de Cane-
la divulgou o destino e levou 
mensagens de esperança para o 
Rio de Janeiro, Distrito Federal e 
Santa Catarina com as descidas 

itinerantes do Papai Noel.
Em aparições surpresas, o 

Bom Velhinho Radical fez rapel 
na Cascata do Caracol, em Ca-
nela, no Bondinho Pão de Açú-
car, no Rio, no prédio da Caixa 
Econômica Federal, em Brasília, 
e encerrou a jornada curtindo a 
praia no litoral catarinense.
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EDITAIS DE  CASAMENTO
Edital de Casamento nº 6427

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil 
desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: ROB-
SON MACIEL MACHADO, natural deste Estado, nascido na Cida-
de e Quaraí, metalúrgico, solteiro, domiciliado e residente em Beco 
do Campo, nº 85, Bairro São Lucas, nesta Cidade e VIVIANE LIMA 
GUIMARÃES DEON, natural deste Estado, nascida nesta Cidade, 
auxiliar de embalagem, viúva, domiciliada e residente em Beco do 
Campo, n° 85, Bairro São Lucas, nesta cidade. Quem conhecer im-
pedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 11 de Janeiro de 2021.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento nº 6429

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil 
desta cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar:
ANDERSON MORAES DA SILVA, natural deste Estado, nascido na 
Cidade de Gramado, empresário, solteiro, domiciliado e residente na 
Rua Gustavo Muller, nº 646, Bairro Sesi, nesta Cidade e MÁRCIO
LISANDRO DE MOURA CAZARA, natural deste Estado, nascido 
nesta Cidade, bailarino, solteiro, domiciliado e residente na Rua Gus-
tavo Muller, n° 646, Bairro Sesi, nesta cidade. Quem conhecer impe-
dimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 14 de Janeiro de 2021.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Panvel inicia venda de testes
rápidos da Covid-19

Engajada no combate à pandemia, a Panvel iniciou a oferta 
dos chamados testes rápidos, reforçando sua gama de serviços 
voltados à prevenção do Coronavírus. São oferecidos dois tipos 
de testagem nesta modalidade: Antígeno (AG) e Anticorpo (IGG/
IGM), ambos com resultados disponíveis em até 20 minutos. A 
novidade está disponível em algumas das lojas da Região Sul e 
São Paulo que possuem Panvel Clinic, incluindo Gramado – rela-
ção está disponível no site www.panvel.com/testecovid.

Valores dos testes rápidos para Cliente Bem Panvel:
Antígeno (AG) – R$ 119,00
Anticorpo (IGG/IGM) – R$ 109,00

https://julianaalano.com/
https://www.instagram.com/juli.alano/
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Siga planejando e se pre-
parando antes de agir. Mas 
mantenha sua tradicional 
força e coragem e não 
paralise frente às adver-
sidades. A semana pode 
trazer atrasos e desafios, 
mas sua intuição pode te 
ajudar a encontrar novos 
caminhos. Lembre-se de 
pedir ajuda sempre que 
necessário e mantenha 
o foco nos projetos que 
você mais quer que dêem 
certo.

Ótima semana para iniciar 
coisas e dar passos maio-
res na direção do futuro. 
Mas, é bom se abrir para o 
novo e experimentar um 
pouco mais. Isso porque 
o céu da semana favorece 
mudanças e traz oportuni-
dades diferentes pra você. 
São tempos favoráveis 
nos assuntos afetivos e 
também de trabalho.

Momento para dar novos 
passos. Mas com calma 
e responsabilidade, com 
foco e dedicação. Lembre-
se que neste momento de 
vida você não conseguirá 
fazer tudo que deseja, 
mas poderá crescer, e mui-
to, em algumas coisas que 
prometem muito sucesso. 
Ao longo destes dias você 
pode ter ótimas surpresas 
e notícias de trabalho e é 
um ótimo momento para 
as divulgações em geral. 

É importante se abrir para 
o novo, não só nas coisas 
que você cria, mas tam-
bém nas oportunidades 
que chegam até você. Um 
céu favorável para início 
de relações e parcerias 
e para novos passos em 
seus relacionamentos que 
já existem. 

Você pode adotar novos 
hábitos, fazer coisas 
novas e planejar sua vida 
de uma outra maneira. 
Os assuntos de trabalho 
prometem novidades e 
muita produtividade, com 
resultados excelentes que 
tendem a motivar você. 
Use mais a sua intuição e a 
criatividade, especialmen-
te se surgirem obstáculos 
e desafios.

Momento para pensar 
mais em você. Este ciclo 
novo que se inicia é uma 
bela chance de incluir na 
sua rotina as atividades 
de lazer e de prazer, os 
projetos de trabalho que 
você mais deseja e tudo 
mais que possa deixar sua 
rotina mais feliz, leve e 
produtiva. Assuntos afeti-
vos estão favorecidos, mas 
os de trabalho também, 
que inclusive prometem 
grandes novidades.

Bons dias para organizar 
as coisas da casa e da 
família, para pensar mais 
em você, na sua indepen-
dência e no seu futuro. 
Assuntos ligados a filhos 
também estão em pauta, 
assim como os assuntos 
do coração em geral, como 
amor e relacionamentos. 
É importante usar mais a 
sua criatividade e ser mais 
flexível.

Vá com calma, e faça tudo 
com a devida atenção. O 
céu da semana pede cui-
dado com os passos muito 
velozes, especialmente 
porque é hora de seguir 
mais devagar. Os rela-
cionamentos prometem 
movimentos e novidades, 
podendo trazer surpresas 
e situações inesperadas.

Um bom momento para 
especialmente com foco 
nas coisas de prazer ou 
naquilo que você mais 
quer que aconteça em sua 
vida. São dias para fazer 
ou planejar viagens, cur-
sos, estudos, divulgações 
e conversas importantes. 
Pode haver um momento 
de contratempos, mas 
você tende a tirar de letra.

Coloque em prática os 
aprendizados dos últimos 
tempos. Faça apenas o 
que quer ou precisa, sem 
se cobrar demais. Encon-
tre tempo para se diver-
tir, para descansar, para 
namorar e fazer coisas 
de lazer. Sua criatividade 
também está em alta. 
Valorize mais as suas 
conquistas e invista ainda 
mais em você.

Um ótimo momento para 
fazer alguma coisa nova.  
Ainda é tempo de planejar 
e que cada passo deve 
ser muito bem pensado 
porque este ano será um 
grande ano para você e 
onde você colocar ener-
gia, a coisa vai crescer. Por 
isso, é fundamental esco-
lher muito bem o que está 
fazendo. O céu desses 
dias favorece a busca por 
autoconhecimento e os 
assuntos espirituais.

Trabalhar em equipe, 
conversar para tomar 
decisões e por aí vai. Um 
bom momento para con-
versas para definir melhor 
seus projetos e parcerias 
do momento. Assuntos 
internos, contato com a 
natureza, também estão 
em pauta. Fique atento 
aos insights e ideias que 
surgirem nesses dias.

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 Mobiliado 03, 
com 01 dormitório, banheiro, 
sala e cozinha conjugadas, vaga 
p/ carro descoberta, pátio fecha-
do localizado na Rua Adílio B. 
Lucena, nº132, Saiqui. Aluguel 
R$1.300,00 mais taxas. 

•  Apartamento 03 Mobiliado, 01 
suíte máster com banheira de 
hidro, cozinha, 01 vaga descober-
ta para carro, internet já inclusa. 
Localizado na Rua Augusto Pes-
tana, nº482, Centro. R$1.400,00 
mais taxas.

• Casa Residencial - fundos Semi Mobiliada, 02 dormitórios, sala 
de estar e sala de jantar conjugadas c/ ar condicionado, cozinha 
mobiliada, banheiro, 01 vaga coberta p/ carro. Localizada na 
Rua: Almirante Barroso, nº767, Vila Maggi. Aluguel R$1.300,00 + 
taxas.

• Apartamento 01 Mobiliado, conta com 02 dormitórios, de frente 
com sacada, sala e cozinha conjugadas, banheiro social, 01 vaga 
descoberta para carro, internet já inclusa. Localizado na Rua Au-
gusto Pestana, nº482, Centro. R$1.600,00 + taxas.

• Apartamento 02 Mobiliado, 01 dormitório, sala e cozinha con-
jugadas, banheiro social, 01 vaga descoberta para carro, internet 
já inclusa. Localizado na Rua Augusto Pestana, nº482, Centro. 
R$1.400,00 + taxas.

MAURO LUCIO MACEDO
473.835.340-34

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Gramado a Licença Prévia, para a atividade de pousada e restaurante, a 
ser instalada na Estrada Pedra Branca, s/ n°, matrícula n°38.731, na locali-
dade Pedra Branca, Gramado/RS.

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

http://www.licenciar.bio.br/%0D
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8 armas de fogo já foram 
apreendidas pela BM em 

ações em Canela
Na noite de domin-

go (10), por volta das 21 
horas, a Brigada Militar de 
Canela em patrulhamen-
to na Rua Adolfo Seibt, 
Bairro São José, suspeitou 
de uma camionete S10, 
placas de Canela, onde o 
motorista estava descen-
do do veículo.

Foi dado voz de abor-
dagem, momento que 
o condutor jogou uma 
arma no banco do carona. 

Rapidamente ele chaveou 
o veículo, desobedeceu 
ordem de abordagem e 
investiu contra os po-
liciais militares, sendo 
detido.

Foi constatado que 
a arma era uma pistola 
9mm, com uma munição 
intacta no carregador.

O autor de 24 anos, 
com antecedente por 
posses e tráficos de 
drogas, foi preso em fla-

grante por porte ilegal de 
arma de fogo.

Em 2021 já são oito 
armas apreendidas pela 
Brigada Militar no municí-
pio de Canela.

FOtO: REpROduçãO/1º BpAt

MAURO LUCIO MACEDO
473.835.340-34

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Gramado a Licença Prévia, para a atividade de pousada e restaurante, a 
ser instalado na Estrada Pedra Branca, s/ n°, matrícula n°38.730, na locali-
dade Pedra Branca, Gramado/RS.

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

Ofício SMGPG/DLC n.º 06/2021

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, 
informa a publicação dos seguintes editais:
PREGÃO ELETRÔNICO 04 2021 – Contratação de empresa jornalistica para serviços de 
publicação legal em jornal de circulação local no município de Canela, para publicação de 
avisos de licitação e atos oficiais da Administração Pública.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 07/2020 -  Concessão Real de Uso de Bens Imóveis, por Tem-
po Determinado, dos imóveis municipais identificados, envolvendo obras de revitalização e 
benfeitorias, com exploração comercial pelo concessionário, tendo como finalidade a ins-
talação de um Boulevard no entorno do prédio da Casa de Pedra e instalações adequadas 
para exposição e comercialização do artesanato local.
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, 14 de janeiro de 2021.
Constantino Orsolin • Prefeito de Canela

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DOM LUIZ GUANELLA
MANTENEDORA DO CENTRO SOCIAL PADRE FRANCO

CNPJ: 90.934.811/0001-52
Rua Alfredo Fritz 45 Bairro Santa Marta • Canela/RS

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÃO DIRETORIA BIÊNIO 2021/2023
 
A Diretoria da Associação Assistencial Dom Luiz Guanella, cumprindo 
às disposições estatuárias, convoca todos os Associados a compa-
recerem dia 23/02/2021 na sede da instituição, Centro Social Padre 
Franco, sito à Rua Alfredo Fritz, 45 - Bairro Santa Marta, Canela - RS, 
a fim de elegerem a Diretoria Biênio 2021/2023:
 
Ordem do dia:
 
1. Eleição Diretoria Biênio 2020/2022.
            
• O horário para Votação será dás 13h ás 20h.
• Todos devem estar com documento de identificação com foto, portar 
canela azul ou preta, e devem fazer uso de máscara no dia da vota-
ção;
• Requerimento para se Associar (para novos associados), o Regu-
lamento para Eleição de Diretoria Biênio 2021/2023 que dispõe so-
bre inscrição de novos associados, inscrição de chapas que desejam 
concorrer, inscrição de mesários e fiscais eleitorais, eleição e posse 
pode ser solicitado no e-mail domluizguanella@gmail.com, telefone 
(54) 3282-7277, (54) 984189293 whatsapp ou diretamente na sede 
da instituição.

 Canela (RS), 14 de janeiro de 2021.

Juliana de Fátima Pereira
Presidente
Associação Assistencial Dom Luiz Guanella

A ACIC comunica a prorrogação do sorteio da ação premiada, que acon-
teceria no dia 17 de janeiro. A pedido de um número relevante de associados, 
prorrogamos por mais um mês. assim, atingiremos um objetivo maior. Reiterams, 
nesta ocasião, nosso compromisso de fazer o sorteio no ínico de março de 2021, 
com data a definir.

Esperamos contar com a compreensão de todos que compraram e venderam 
os talões e lembramos que aqueles que ainda tem blocos, a continuar o processo 
de vendas, de modo que possamos atingir o objetivo proposto com essa atividade.

Neste sentido, a campanha “Ação Premiada” continuará com ações de mobi-
lização de recursos para a UTI do Hospital de Canela.

Na tarde de sábado 
(09) por volta das 17 
horas, a Brigada Mili-
tar de Canela realizou 
barreira policial na Rua 
primeiro de Janeiro, no 
Bairro Santa Marta.

durante aborda-
gem ao veículo Ford/
KA, placas de Arroio do 
Sal, com um casal no 
interior, o condutor de 
33 anos confessou que 
ambos eram usuários 
de drogas e estariam 
de posse de drogas.

Em revista foram 
encontradas oito pe-
dras de crack nas rou-
pas íntimas da mulher 
(carona) de 38 anos, 
que possuía antece-
dentes por homicídio 
tentado. Na carteira 
do homem também 
foi encontrado outras 
duas pedras da mesma 
substância.

Foi confeccionado 
termo circunstanciado 
por posses de entor-
pecentes.

Casal é preso com pedras
de crack em barreira policial

no bairro Santa Marta
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Polícia Civil prende autor de
duplo homicídio em Canela

Fo
to

s: RepRo
d

u
ç

ão

Na tarde de domin-
go (10), a Brigada Militar 
prendeu mais três indiví-
duos armados em Canela. 
No ano de 2021 já são 
sete armas apreendidas 
e retiradas das ruas do 
município.

por volta das 14h50, a 
Brigada Militar de Canela 
foi acionada, via 190, com 
a denúncia de que ho-
mens estariam efetuando 
disparos de arma de fogo 
na Vila Irma.

A guarnição da BM de 
Canela, juntamente com a 
RoCAM (Ronda ostensiva 
com apoio de motocicle-

tas), efetivo em reforço 
aos eventos de final de 
ano, foram ao local, mas 
nada constataram.

posterior em patru-
lhamento no bairro, os 
policiais Militares descon-
fiaram e abordaram um 
veículo Captiva, placas de 
santa Cruz do sul, na Rua 
Adalberto Wortmann, no 
Bairro são Lucas, com três 
tripulante.

em revista veicular 
foram encontrados dois 
revólveres, calibre 38 em-
baixo do banco traseiro. 
As duas armas estavam 
com a numeração raspa-

Canela – Trio é detido portando duas armas no bairro São Lucas
Dois dos criminosos eram foragidos da penitenciária de Osório

da, e municiadas com um 
cartucho intacto cada.

o condutor de 21 
anos, possui antecedente 
por receptação. os outros 
dois, um de 23 anos, mo-
rador de osório, possui 
antecedentes por tráfico 
de drogas, posse irregular 
de arma de fogo, dois ho-
micídios tentado, roubos 
e receptação. o terceiro 
de 26 anos, de santo An-
tônio da patrulha, possui 
diversos antecedentes 
por roubos. Ambos fora-
gidos da penitenciária de 
osório

os três foram presos 
em flagrante por porte 
ilegal de arma de fogo e 

conduzidos ao sistema 
prisional.

Foto: RepRodução/1º BpAt

Em menos de 18 horas. As armas utilizadas no crime foram apreendidas
A polícia Civil de Ca-

nela realizou ação policial 
para esclarecer o duplo 
homicídio praticado na 
madrugada desta quinta-
feira (14), ocasião em que 
ao menos dois criminosos 
teriam adentrado em uma 
residência localizada na 
Rua João simplício, no 
Bairro eugênio Ferreira, e 
efetuado cerca de doze 
disparos de arma de fogo 
contra três vítimas.

Na ação criminosa, 
ocorrida por volta das 
0h25min, foram mortos 
tiago Ricardo da silva 
santos, de 29 anos, e 
Anderson Alves Vidal, de 
43 anos. pablo Leonardo 
Bernardes, de 25 anos, 
também foi atingido por 
disparos, sendo socorrido 
ao Hospital de Caridade 
de Canela em estado 
grave e posteriormente 
transferido para hospital 
da região metropolitana.

o delegado de Ca-
nela, Vladimir Medeiros 
afirmou que sua equipe 
trabalhou ininterrupta-

mente, desde que aciona-
da minutos após o crime, 
ainda na madrugada. 
segundo a autoridade po-
licial, “os esforços concen-
traram-se na identificação 
dos criminosos, apuração 
da motivação e apreensão 
das armas utilizadas pelos 
autores”.

Na tarde da mesma 
quinta (14), apenas algu-
mas horas após o crime, 
a polícia Civil apreendeu 
em flagrante um dos 
autores do crime, apreen-
dendo também as armas 
de fogo utilizadas para a 
execução das vítimas. A 
ação policial concentrou-
se no Bairro são Luiz, na 
localidade denominada 
“Beco dos perotto". o 
menor possui histórico 
de diversos envolvi-
mentos em delitos na 
cidade. A polícia Civil de 
Canela identificou, ainda, 
duas mulheres maiores 
de idade que estavam 
no mesmo local, ambas 
suspeitas de intermedia-
rem as ordens – vindas 

do interior do presídio 
estadual de Canela - para 
execução das vítimas. 

o delegado Vladimir 
Medeiros informou, ain-
da, que “o mandante do 
crime também foi iden-
tificado. Ele se encontra 
preso no estabelecimento 
prisional de Canela”. por 
fim, a autoridade policial 

informou que o segundo 
executor do crime segue 
sendo identificado. 

Na ação, foram 
apreendidas duas ar-
mas de fogo, sendo um 
revólver calibre .38 e 
uma pistola .22, além de 
munições. 

Medeiros ratificou que 
os homicídios em Cane-

la, geralmente ligados à 
guerra entre facções rivais 
do tráfico de drogas, são 
prioridade para a delega-
cia de polícia, que detém 
excelentes índices de 
resolução e prisão em deli-
tos dessa natureza, reite-
rando o compromisso dos 
policiais civis no combate 
à criminalidade na cidade.
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Primeira morte violenta de 2021 em
Canela pode não ter sido homicídio

A primeira morte vio-
lenta de 2021, em Cane-
la, teve início no último 
sábado (9), quando Rafael 
Narciso Schuck, de 26 
anos, foi espancado, no 
bairro Santa Marta. Ele foi 
socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros e encaminha-
do pelo Samu ao Hospital 
de Caridade de Canela.

Após, Rafael foi trans-
ferido para o Hospital 
Geral, em Caxias do Sul, 
onde faleceu na madru-
gada da segunda (11).

No boletim de ocor-

rência, a Brigada Militar 
relatou que Rafael preci-
sou ser contido durante 
o atendimento e que 
apresentava alteração de 
comportamento.

A Polícia Civil instau-
rou inquérito e investiga-
ção, sendo os possíveis 
autores da agressão 
residentes em Canela.

O delegado Vladimir 
Medeiros disse à reporta-
gem da Folha que crimes 
contra a vida continuam 
sendo prioridade nas in-
vestigações, o que reflete 

nos excelentes índices de 
esclarecimento de homi-
cídios, na cidade.

Porém, o laudo preli-
minar da necrópsia apon-
ta que a causa morte do 
jovem de 26 foi overdose 
de drogas, o que pode 
descaracterizar o homi-
cídio e o caso ser tratado 
como lesão corporal gra-
ve, dependendo do laudo 
definitivo, o qual pode 
levar até 90 dias para ser 
recebido.

Tiros relacionados

ao caso
A Brigada Militar de 

Canela foi acionada, por 
volta de 1h desta ter-
ça (12), no bairro Santa 
Marta. A guarnição foi 
verificar denúncia de que 
haviam sido efetuados 
disparos de arma de fogo 
em via pública e tentativa 
de atear fogo em um veí-
culo que estava parado 
naquele local.

A guarnição reali-
zou averiguações, mas 
não encontrou nenhum 
suspeito. Foi constata-

do dano em um veículo 
VW Santana, que estava 
parado na frente de uma 
casa, sendo danificando 
o vidro do veículo. Uma 
Renault Duster foi atingi-
da por quatro disparos de 
arma de fogo.

As partes foram en-
caminhadas à delegacia 
para efetuar o registro 
dos fatos.

A Polícia Civil infor-
mou que os envolvidos 
foram identificados e 
ouvidos, porém, liberados 
por força da lei.

Prefeitura de Canela e Polícia Civil
combatem ocupações em áreas invadidas

Uma operação con-
junta realizada na sema-
na passada, envolvendo 
a Prefeitura de Canela e 
a Polícia Civil, resultou 
no desmanche de duas 
casas que estavam sen-
do construídas em áreas 
irregulares e oferecidas 
para venda e aluguel em 
redes sociais. A ação, 
desencadeada após uma 
denúncia, ocorreu na 
localidade conhecida 
como ‘Pedreira’, no inte-
rior do bairro Santa Marta. 
Com o auxílio de uma 
retroescavadeira, servi-
dores do Departamento 
de Fiscalização e agentes 
da Polícia Civil evitaram a 
ocupação irregular.

O secretário de Meio 
Ambiente de Canela, 
Jackson Müller, afirma 

que ações semelhantes 
a esta serão intensifica-
das nos próximos meses. 
“Estamos estruturando um 
departamento para atuar 
exclusivamente nos casos 
de invasões e ocupações 
irregulares, com uma 
equipe volante que vai 
agir de forma ostensiva e 
preventiva. Sabemos quem 
são e onde estão os res-
ponsáveis por esses crimes 
e não vamos permitir que 
continuem atuando desta 
forma”, destaca Jackson.

EXCLUSÃO DOS
PROGRAMAS SOCIAIS
DE HABITAÇÃO
O secretário Jack-

son Müller alerta que 
cidadãos que compram, 
constroem ou vendem 
casas em áreas irregula-

res estão cometendo cri-
mes como parcelamento 
ilegal do solo, danos à 
vegetação, lançamento 
ilegal de esgotos, entre 
outros delitos ambien-
tais. “Os envolvidos estão 
sendo responsabilizados 
e vão responder proces-

sos, seja administrativo, 
cível ou penal. É uma 
prática que onera toda a 
sociedade”, avalia Jack-
son.

Já o secretário Ad-
junto de Assistência 
Social, Artur Pacheco, 
lembra que quem com-

prar ou construir casas 
em áreas irregulares 
será automaticamente 
excluído dos programas 
sociais de habitação. 
“Não vamos permitir que 
esta situação envolven-
do invasões se agrave”, 
afirma Pacheco.

FO
tO

: RAFAEl ZiM
M

ERM
AN

N

Polícia Civil identifica
autor de roubo em Canela

A Delegacia de Polícia de Canela identificou o autor de 
roubo a pedestre ocorrido no lago na noite de 4 de janeiro. Na 
ocasião, o criminoso subtraiu um celular da vítima ameaçando
-a com uma faca. O criminoso, que tem antecedente por roubo, 
responde por roubo, tendo a Polícia Civil representado pela 
decretação de sua prisão preventiva.

MAURO LUCIO MACEDO
473.835.340-34

Torna público que requereu à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de 
Gramado a Licença Prévia, para a atividade de pousada e restaurante, a 
ser instalado na Estrada Pedra Branca, s/ n°, matrícula n°38.729, na locali-
dade Pedra Branca, Gramado/RS.

Licenciar Soluções Ambientais Ltda.
Empresa técnica de consultoria ambiental • (54) 3282.6625
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Polícia Civil divulga dados
sobre criminalidade em 2020
Queda no número de homicídios e roubos e aumento no

número de golpes pela internet foram os destaques em 2020
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A Polícia Civil de Canela 
divulgou, nesta semana, os 
dados sobre a criminalida-
de no Município no ano de 
2020. o Delegado vladimir 
Medeiros, titular do órgão 
policial, monitora os ín-
dices de fatos criminosos 
em Canela desde 2012, 
comparando as estatísticas 
para cada tipo de crime com 
dados oficiais da Polícia 
Civil, através da Divisão de 
Planejamento e Coordena-
ção (DiPlANCo).

Número de
Ocorrências
A Delegacia de Polícia 

de Canela registrou, duran-
te o ano de 2020, um total 
4455 ocorrências policiais, 
uma média de 12 por dia, 
ainda assim, um número 
menor do que em 2019, 
quando foram registrados 
5733 boletins de ocorrên-
cia.

isso se deve, de acordo 
com o Delegado vladimir, 
em razão da pandemia, já 
que um número menor de 
pessoas deslocou-se ao ór-
gão policial para comunicar 
fatos à Polícia Civil.

Prisões em flagrante
No mesmo período, 

foram formalizadas 126 
prisões em flagrante, um 
número menor também em 
relação ao ano de 2019, 
quando foram feitas 169 
prisões dessa natureza na 
cidade. Medeiros infor-
ma que este número vem 
caindo desde 2018, ano em 
que realizadas 204 prisões 
em flagrante pelas forças 
policiais no Município (este 
número inclui as prisões da 
Polícia Civil e da Brigada 
Militar em Canela). A autori-
dade policial considera que 
o trabalho realizado pelos 
profissionais de Segurança 
Pública em Canela faz com 
que os criminosos perma-
neçam mais tempo presos, 
focando-se na lideranças, 
razão pela qual se deu a 
queda nos números.

Roubos
Em relação aos crimes 

patrimoniais de roubo 
(aqueles praticados com 
violência ou ameaça à víti-
ma), os números de 2020 
em Canela são extrema-
mente positivos na avalia-
ção da Polícia Civil, já que, 
no ano, foram registradas 
48 ocorrências dessa natu-
reza. o número é menor do 
que o registrado em 2019, 
quando feitos 61 boletins 
de ocorrência para esses 
crimes, representando uma 
queda de mais de 20%. o 
número de roubos a pedes-
tres, por exemplo, caíram 
de 36 em 2019 para apenas 
12 em 2020. No período, 
no entanto, o número de 
roubos a estabelecimentos 
comerciais passou de 3 em 
2019 para 13 em 2020. 
Ainda assim, os índices re-
lativos a roubos em Canela 
são melhores do que os 
registrados no ano anterior. 
Em 2016, quando registrada 
a maior incidência desse 
delito na cidade, foram 110 
registros de roubo.

Furtos
quanto aos crimes 

de furto (praticados sem 
violência ou ameaça), os nú-
meros representam ligeiro 
aumento em 2020, quando 
registradas 532 ocorrências. 
No ano de 2019, foram 486. 
Mesmo assim, é o segundo 
menor número registrado 
na série histórica, que é 
monitorada na cidade des-
de 2012. Este número tem 
representado, nos últimos 
anos, tendência de queda 
em Canela, que já registrou 
1119 furtos em 2014, 949 
em 2015, 1076 em 2016 
e 833 em 2017. Em 2020, 
verifica-se um aumento 
em furtos a residências e 
a comércio mediante ar-
rombamento. o Delegado 
vladimir atribui a elevação 
nos números em razão do 
problema relacionado com 
o uso abusivo de drogas, já 

que estes crimes são prati-
cados, na maioria dos casos, 
por usuários crônicos para 
a aquisição de droga. Estes 
criminosos, de acordo com 
a autoridade policial, não 
ficam presos ou, se ficam, 
permanecem por curtos 
períodos no presídio, logo 
voltando a praticar novos 
arrombamentos quando 
postos novamente em liber-
dade.

Estupros
o número de registros 

de estupros manteve-se es-
tável, sendo registrados 12 
casos em 2020, sendo que 
foram 13 no ano de 2019. 
Para os casos de estupro de 
vulnerável (menores de 14 
anos), o número teve que-
da significativa, pois foram 
registrados 7 casos em 
2020, sendo que foram 15 
os casos de 2019. Em 2018, 
foram 22.

Estelionatos
o índice de crimes de 

estelionato teve alta signi-
ficativa, sendo registrados 
185 casos em 2020. Este 
número aumenta a cada ano 
na cidade, que registrou 85 
em 2017, 112 em 2018 e 

137 em 2019. o Delegado 
vladimir atribui esta ele-
vação nos índices à prática 
de golpes, sobretudo pela 
internet, o que aumentou 
também na pandemia.

Homicídios
Em 2020, foram regis-

trados 8 homicídios na cida-
de, sendo um deles femini-
cídio. o número é menor do 
que o registrado em 2019, 
quando ocorridos 11 crimes 
desta natureza em Canela. 
o Delegado vladimir Medei-
ros destacou que as mortes 
sempre são investigadas 
com prioridade no órgão 
policial, que detém exce-
lentes índices de esclare-
cimento em homicídios em 
Canela, ultrapassando os 
90%. A autoridade policial 
refere que esses crimes, em 
geral, têm relação direta 
com o tráfico de drogas na 
cidade.

Tráfico de Drogas
o Delegado vladimir 

Medeiros destacou que, 
apesar de todas as dificul-
dades já enfrentadas pela 
Polícia Civil em Canela, os 
policiais civis tiveram de 
enfrentar a pandemia agin-
do na linha de frente, por 

atuarem como serviço es-
sencial. No período, tiveram 
inclusive de acumular fun-
ções de fiscalização contra 
aglomerações e aumentar a 
carga de trabalho, o que foi 
feito de maneira exemplar 
por sua equipe. Medeiros 
referiu, ainda, que a Polícia 
Civil de Canela obteve gran-
des resultados no combate 
ao tráfico de drogas em 
2020, destacando a opera-
ção Xeque-Mate, com a pri-
são de todas as lideranças 
do tráfico na cidade, sendo 
realizadas dezenas de pri-
sões e indiciamentos, além 
de apreensão de elevado 
volume de drogas. A auto-
ridade policial destacou, 
ainda, o comprometimento 
do efetivo policial na cidade 
e renovou o compromisso 
de enfrentar a criminalidade 
do rigor em Canela no ano 
de 2021.

o Delegado regional de 
Gramado, heliomar Franco, 
ressaltou a excelência dos 
serviços prestados pela 
equipe da Delegacia de 
Canela, que inclusive foi 
destaque, mais uma vez, 
pelo alto nível de confiança 
que desfruta na população 
local.
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Brigada Militar apresenta balanço do ano
de 2020 da área de atuação do 1º BPAT

O ano de 2020 teve uma 
adversidade a mais com a pan-
demia, o que não impediu que 
os Policiais Militares continuas-
sem no constante trabalho para 
garantir a segurança e a tranqui-
lidade da Sociedade Gaúcha.

O 1º Batalhão de Policiamen-
to em Áreas Turísticas (1º BPAT) 
é composto por 10 cidades, da 
Região das Hortênsias, Campos 
de Cima da Serra e parte do 
Vale do Paranhana. O número de 
prisões foi menor em comparado 
com o ano de 2019, ainda assim 
foram mais de 2 mil. O total de 
atendimentos aumentou, foram 
quase 17 mil ocorrências, em 
que as guarnições da Brigada 
Militar foram acionadas.

A região em que o Batalhão 
Turístico atua é conhecida na-
cionalmente por seus grandes 
eventos. Como a pandemia 
impediu que alguns eventos 
fossem realizados, como Okto-
berfest Igrejinha, e outros não 
tivessem apresentações, como 
Natal Luz (Gramado) e Sonho de 
Natal (Canela), houve diminui-
ção de pessoas circulando nos 
municípios. Ainda assim, mais de 
130 mil pessoas foram aborda-
das, revistadas e identificadas, e 
quase 63 mil carros fiscalizados.

Houve aumento no número 
de prisões por roubos, por porte 
ilegal de arma de fogo, bem 
como número de armas apreen-
didas, ainda prisões por tráfico 
de drogas, dobrando a quantida-
de de drogas, sendo apreendido 
mais de 23,7 kg de maconha e 
4,5 kg de cocaína.

Nos quesitos criminais, 
foram reduzidos os índices de 
homicídio, roubo a pedestre, 
roubo a residência, de furtos 
(entres estes do furto de veícu-
lo). Apenas o roubo a estabeleci-
mento comercial teve um pe-
queno aumento de ocorrências, 
passando de 30 em 2019, para 
34 em 2020, e roubo de veícu-
lo, aumentando de 13 para 16, 
respectivamente. 

O comandante do 1º BPAT, 
Major André Lima da Silva, 
destaca o número de prisões 
e a atuação das guarnições da 
Corporação no ano de 2020: 
“Mesmo diante da pandemia, a 
Brigada Militar não parou, sendo 
que os Policiais Militares diutur-
namente continuaram com seu 
trabalho no policiamento osten-
sivo, sempre prontos a atender a 
população através do 190, nos 
mais variados tipos de ocorrência. 
Os números divulgados recente-
mente pela Secretaria de Segu-
rança indicam a redução de vários 
indicadores criminais. Importante 
ressaltar o trabalho abnegado 
do efetivo deste Batalhão que 
contribuiu para que esta realida-
de também se apresentasse em 
nossa Região”.

CANELA
Foram mais de 21 mil pes-

soas abordadas, mais de 7 mil 
veículos, com mais de 5 mil 
ocorrências atendidas. Houve 
pequeno aumento no número 
de furtos, ainda assim 74 pes-
soas foram presas pelo crime no 
município. De modo geral teve 
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diminuição nas ocorrências por 
roubos. Roubo a pedestre caiu 
mais do que a metade. O índice 
que houve aumento nos roubos 
foi no quesito a estabelecimento 
comercial. Aumento também no 
número de prisões por roubos, 
passando de 13 para 25. Porte 
ilegal de arma de fogo também 
teve aumento de prisões (11 
para 27), assim como o número 
de apreensões de armas (21 
para 24). 

A prisão por tráfico de dro-
gas teve pequena queda, mas as 
apreensões de entorpecentes 
aumentaram, destaque para qua-
se 6,5 kg de maconha retiradas 
das ruas do município no ano.

No total foram 656 presos. 

GRAMADO

O município atendeu 2.384 
ocorrências e prendeu 378 
indivíduos. Mais de 28 mil pes-
soas foram abordadas e quase 
12 mil veículos fiscalizados. 
Destaque para o aumento de 
traficantes (de 16 em 2019 para 
40 em 2020). Por consequência 
o aumento nas apreensões de 
drogas, com mais de 1,3 kg de 
cocaína e quase 8 kg de maco-
nha.

Seguindo os números de 
toda a área, em Gramado houve 
uma grande diminuição dos nú-
meros de furto. Também reduziu 
o furto de veículo e o furto em 
veículo (quase pela metade), o 
roubo a estabelecimento comer-
cial, roubo a pedestre (17 para 
4), e roubo a residência (3 para 
1).
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