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Profissionais 
da saúde
que estão
na linha de 
frente são 
imunizados 
em Canela
Conforme o Departamento de 
Vigilância Epidemiológica de 
Canela, até esta sexta-feira (22) 
deve ser finalizada a aplicação 
das 390 doses que vieram para
o município nesta primeira
etapa da vacinação. Página 5

Gramado terá
primeiro Museu
do Sexo do Brasil.
Veja na página 7

Canela anuncia volta das aulas
presencias já em fevereiro.
O prefeito Constantino deixou claro que o
envio dos alunos às escolas não será obrigatório, 
mas frisou a necessidade de iniciar o ano
letivo com alunos em sala de aula. Página 3

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

Tenda Covid atendeu
mais de 10 mil pessoas
A Tenda Covid do Hospital de Caridade de Canela atendeu 

10.582 pessoas de maio a dezembro de 2020. Somente nos últimos 
três meses do ano, foram 6.273 atendimentos.

Canela deixou de arrecadar 
cerca de 15 milhões em 2020
O prefeito Constantino reali-

zou entrevista coletiva para mos-
trar os resultados financeiros da 
Prefeitura de Canela, comparan-
do 2019 e 2020.

A queda da receita própria, 
aquela que entra para o caixa 
livre da Prefeitura e pode ser 

usada para as melhorias na cida-
de foi muito grande.

Segundo o relatório, Canela 
deixou de arrecadar R$ 15 mi-
lhões, em 2020.

A projeção é de um 2021 
ainda mais desafiador para os 
gestores municipais.

Canela pode receber imóveis 
em troca de dívida do Estado
Na mesma entrevista coletiva, Constantino disse que o Estado 

do Rio Grande do Sul tem uma grande dívida com o município de 
Canela, oriunda de recursos que não foram repassados.

O valor gira em torno de R$ 1,5 milhão e vem aumentando a 
cada mês.

Há pouco tempo, foi autorizada a troca desta dívida por imóveis 
do Estado e a Prefeitura de Canela pode fazer esta troca.

É uma boa alternativa, pois querer que o Estado, com os cofres 
rapados e com o apreço que Eduardo Leite tem por Canela, pague 
logo este dinheiro, é muito complicado.

O golpe tá aí, cai quem quer
Nesta época, em que a in-

ternet tomou conta de tudo, até 
mesmo os golpes eletrônicos 
ficam mais sofisticados.

Aqui na Folha, fizemos uma 
pequena alteração na empresa, 
colocando mais algumas ativi-
dades econômicas no contrato 
social.

No outro dia tinha uma guia 
falsa dos Bombeiros e da Se-
cretaria da Fazendo do Estado 
chegando no meu e-mail.

Faça o alerta para que não 
paguem estas guias sem falar 
com o seu contabilista antes.

Como diz o meme, o golpe tá 
aí, cai quem quer.

RS e o plano de vacinação
O Rio Grande do Sul iniciou, nesta semana, a vacinação contra a 

Covid-19.
Infelizmente, as doses recebidas pelo Estado alcançam apenas 

3,6% do grupo prioritário, ou seja, quase nada.
O plano de vacinação, que você pode acessar na íntegra aqui 

(https://www.estado.rs.gov.br/secretaria-da-saude-divulga-plano
-estadual-de-vacinacao-contra-a-covid-19), detalha este primeiro 
momento, no qual serão imunizados:

• 34% dos trabalhadores da saúde;
• 100% das pessoas idosas residentes em instituições de longa 

permanência (ILPIs);
• 100% das pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiên-

cia, residentes em residências inclusivas;
• 100% da população indígena vivendo em terras indígenas.

E é justamente esta população em ILPIs que fez a diferença na 
quantidade de doses recebidas por cada cidade. Eu mesmo falei 
com a Coordenadoria de Saúde, em Caxias, que me disse que Nova 
Petrópolis recebeu mais doses que Canela justamente por ter mais 
idosos em asilos. Este grupo, idosos e cuidadores de ILPIs, tem que 
ser 100% vacinado.

É uma justificativa, mas faz a gente pensar. Afinal, faz mesmo a 
diferença mandar 5 doses de vacina apenas para um município? Ou 
10, como aconteceu aqui na Serra?

Vem aí a vacina russa
O governador do Rio Grande 

do Sul, Eduardo Leite (PSDB), já 
externou publicamente que há 
preocupação dos governadores 
com o baixo quantitativo de 
doses. Ele diz que determinou 

tratativas para uma possível 
compra futura da vacina russa 
Sputinik V, que tem perspectiva 
de produção no país e ainda 
não foi autorizada pela Anvisa, e 
mesmo de outros imunizantes.

Licitação da Casa de Pedra
Está prevista para 5 de março a abertura da concorrência para 

concessão do espaço da Casa de Pedra para a iniciativa privada, 
com revitalização do entorno, implantação de um boulevard e espa-
ço para artesanato local.

Que venham boas propostas.

https://www.instagram.com/rochachiquito/
https://portaldafolha.com.br/category/360-graus/
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Agora, além de
colorir o mapa, posso 
usar estes alfinetes 

pra dizer quantas
vacinas vou mandar 

pras cidades!!

grande coisa!
a gente tá

sempre largado
e pelado....

Canela anuncia volta
das aulas presencias

já em fevereiro
Em entrevista coletiva 

virtual, na manhã desta 
quarta (20), o prefeito de 
Canela, Constantino Orso-
lin anunciou a retomada 
das aulas presenciais na 
rede municipal de ensino.

As aulas iniciam com 
a educação infantil, a 
partir do dia 8 de feve-
reiro. Para estes alunos, 
as aulas serão em turnos. 
Metade dos alunos de-
verão estar em sala de 
aula pela manhã e a outra 
metade na parte da tarde.

Já os anos finais do 
ensino fundamental, do 
6º ao 9º ano, voltam as 
aulas em 22 de fevereiro, 
no sistema híbrido.

Metade dos alunos 
frequenta a escola em 
uma semana e a outra 
metade fica no sistema 
remoto.

Na outra semana, os 

alunos que estavam em 
aula voltam ao ensino 
remoto e os que estavam 
em casa frequentam as 
aulas presenciais.

Já os primeiros anos 
do ensino fundamental, 
de 1º a 5º ano, devem 
voltar, também no siste-

ma híbrido, a partir de 1º 
de março.

O prefeito Constanti-
no deixou claro que o en-
vio dos alunos às escolas 
não será obrigatório, mas 
frisou a necessidade de 
iniciar o ano letivo com 
alunos em sala de aula.

FOtO: ArquivO FOlhA

Neusa Mari Pacheco 
em recesso durante
o mês de fevereiro

A Escola Neusa Mari 
Pacheco - Ciep, informa 
que, por determinação 
da Secretaria Estadual de 
Educação do rS, a Es-
cola estará fechada, em 
férias coletivas, do dia 
30/01/21 até 02/03/21. 

Portanto, as pessoas que 
precisarem de documen-
tação ou atendimento de-
verão procurar a institui-
ção até o dia 29/01/21, 
de segunda a sexta, das 
8h30min às 12h e das 
13h30min às 17h.
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Canela inicia a vacinação contra a
Covid-19 com idoso e profissional de saúde

Lacy Mayer, de 96 anos, e o enfermeiro Luciano Preuss foram os primeiros vacinados

O município de Ca-
nela iniciou, hoje (20), a 
imunização da população 
contra a Covid-19. Os pri-
meiros moradores da ci-
dade a receberem a dose 
da vacina foram a idosa 
Lacy Fluck Mayer, de 96 
anos, residente do Oásis 
Santa Ângela, e o enfer-
meiro Luciano Preuss, 
45 anos, que trabalha no 
Hospital de Caridade de 
Canela (HCC) e no próprio 
lar de idosos.

Estão sendo vacina-
das 132 pessoas entre 
idosos e profissionais da 
saúde que atuam no Oá-
sis. Conforme o departa-
mento de Vigilância Epi-
demiológica de Canela, o 
restante das 390 doses 
serão aplicadas em pro-
fissionais da saúde que 

trabalham no HCC e nos 
servidores da Secretaria 
de Saúde que estão na 
linha de frente no enfren-
tamento da pandemia.

O prefeito Constanti-
no Orsolin e a secretária 
de Saúde de Canela, Pa-
trícia Valle, acompanha-

ram o ato, juntamente 
com o secretário de Go-
vernança, Marcelo Savi e 
o secretário da Fazenda e 
Desenvolvimento Econô-
mico, Luciano Melo.

“É uma data históri-
ca, importantíssima! Um 
reconhecimento ao belo 

trabalho realizado aqui 
no Oásis, que manteve 
todos os cuidados e não 
registrou nenhum caso. 
Também faço um agrade-
cimento especial a todos 
os profissionais da saúde 
que estão dedicando suas 
vidas para combater este 

vírus”, comentou o pre-
feito Constantino Orso-
lin.

“É um grande avanço 
e o início de uma nova 
etapa. Estamos todos 
muito emocionados”, 
finalizou a secretária de 
Saúde, Patrícia Valle.
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Profissionais da saúde que estão na linha
de frente são imunizados em Canela

Dando continuidade 
a Campanha Nacional 
de Vacinação contra a 
Covid-19, Canela está 
realizando, nesta quinta 
(21), a imunização dos 
profissionais da saúde 
que atuam na linha de 
frente no enfrentamento 
ao coronavírus.

Estão recebendo 
doses da vacina médi-
cos, enfermeiras e servi-
dores que trabalham no 
Hospital de Caridade de 
Canela (HCC), nas Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS’s) e na Secretaria 
Municipal de Saúde. 
“Estou muito feliz com 
este momento! Temos 
que agradecer a ciência 
por esta rápida evolu-
ção”, comentou a médi-
ca cardiologista, Tatiana 
Marlowe Cunha Brunini, 
que atende na Unidade 
Central. 

Conforme o Departa-
mento de Vigilância Epi-

demiológica de Canela, 
até esta sexta-feira (22) 
deve ser finalizada a apli-
cação das 390 doses que 
vieram para o município 
nesta primeira etapa da 
vacinação.

“Estamos em contato 
diário com a Secretaria 
Estadual de Saúde mo-
nitorando a logística de 
distribuição das vacinas 
e cobrando um número 
maior de doses para Ca-
nela na segunda remessa 
da campanha”, afirma 
a secretária de Saúde, 
Patrícia Valle.    

LUVAS NÃO SÃO 
NECESSÁRIAS NA
VACINAÇÃO
Conforme Informe 

Técnico do Ministério da 
Saúde para a Campanha 
Nacional de Vacinação 
contra a Covid-19, publi-
cado no último dia 18, a 
utilização de luvas não 
é indicada na rotina de 
vacinação. Salvo situa-
ções específicas como: 
vacinadores com lesões 
abertas nas mãos ou raras 
situações que envolvam 
contato com fluídos cor-
porais do paciente. 
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Deputado Estadual Neri, o Carteiro realiza direcionamento
de R$ 50 mil em emenda para área social em Canela
Valor será utilizado para realização do projeto Acolher no Bairro Santa Marta

O Deputado Estadual 
Neri, o Carteiro esteve 
nesta quarta-feira, 20, no 
município de Canela para 
realizar a apresentação 
e o lançamento oficial 
da emenda de R$ 50 mil 
destinada à comunidade 
do bairro Santa Marta 
para o desenvolvimento 
do Projeto acolher. a ini-
ciativa visa o desenvolvi-
mento de projetos espor-
tivos, culturais, sociais e 
de formação de emprego 
e renda.

O valor integra o or-
çamento do estado para 
2021 e foi destinado por 
meio de emenda parla-
mentar do Deputado na 
aprovação da lDo em 

dezembro de 2020 pela 
assembleia legislativa.

o projeto acolher 
nasceu da própria comu-
nidade após a partici-
pação do presidente do 
bairro, afrânio Monteiro, 
em um curso de captação 
de recursos e realização 
de projetos oferecido 
pela equipe do gabinete 
do Deputado Neri em 
fevereiro de 2020 no 
município de Canela.

Dentre os objetivos 
do projeto acolher estão 
o atendimento a crian-
ças, jovens e famílias do 
bairro Santa Marta a partir 
de ações que visam a 
redução do índice de vio-
lência, em especial contra 

a mulher, o cuidado com 
os idosos e a necessidade 
de reinserção dos jovens 
que estão fora da sala de 
aula. Tudo isso será feito 
por meio de atividades 
esportivas e culturais, no 
fortalecimento dos víncu-
los sociais, apoio na gera-
ção de trabalho e renda, e 
promovendo a integração 
com os bairros vizinhos.

Também participaram 
do evento realizado na 
escola estadual adolfo 
Seibt o vice-prefeito Gil-
berto Cezar, e os verea-
dores alfredo Schaffer, 
Felipe Caputo, Jeferson 
oliveira, Carla Reis, emília 
Fulcher, a Brigada Militar 
e o conselheiro tutelar 

adir Denardi.
O Deputado Neri 

também esteve durante a 
tarde em visita a prefeitu-
ra em reunião com o Se-
cretário de Governança, 
Planejamento e Gestão, 

Marcelo Savi, onde foi en-
tregue um ofício ao pre-
feito Constantino Orsolin 
colocando o gabinete do 
deputado à disposição do 
município na assembleia 
legislativa.
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Gramadozoo reabilita
coruja para soltura

O Gramadozoo con-
cluiu mais um tratamento 
bem-sucedido. Após três 
meses de cuidados espe-
ciais pela equipe do zoo, 
uma coruja-mocho-do-
diabo foi reintroduzida na 
natureza. O animal caiu 
do ninho e foi resgatado 
pela equipe da Secreta-
ria do Meio Ambiente de 
Gramado em 14 de outu-
bro de 2020. Os técnicos 
da Prefeitura de Gramado 
soltaram a ave em local 
seguro nesta terça-feira, 
dia 19.

Quando chegou ao 
zoo, o filhote não tinha se-
quer a plumagem comple-
tamente formada e preci-
sou receber alimentação a 
cada duas horas. “O filhote 
ficou aos nossos cuidados e 
se desenvolveu muito bem. 
Ganhou peso, excelente 
capacidade de voo e pre-
servou o instinto selvagem, 

conseguindo se alimentar 
sozinho. Está pronto para 
retornar a natureza”, afirma 
a bióloga Tatiane Nunes, 
responsável técnica do 
Gramadozoo.

Tatiane explica que as 
corujas possuem grande 
importância para o meio 
ambiente por serem 
controladoras das po-
pulações de ratos, anfí-
bios, morcegos, répteis e 

insetos. Conforme ela, o 
equilíbrio da fauna evita 
o surgimento de novas 
doenças. “Continuamos 
com nossas ações de 
educação ambiental para 
mostrar o que ação antró-
pica causa e a importância 
desses animais para o 
meio ambiente. O Grama-
dozoo segue contribuindo 
para a conservação da 
nossa fauna”, diz.

FOTO: HAlder rAMOS

Rotary Clube de
Canela Inspiração 
entrega cama elétrica 
e colchão ao HCC

O rotary International 
através do rotary Clube 
de Canela Inspiração 
realizou a entrega de uma 
cama elétrico com cinco 
movimentos e o colchão 
para o Hospital de Carida-
de de Canela.

A cama será utiliza-

da na casa de saúde em 
substituição às antigas 
que possuíam movimen-
tos manuais.

O Rotary Inspiração 
está engajado com a 
comunidade, colaborando 
com a reforma do hospi-
tal.

FOTO: dIvulGAçãO
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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

Gramado terá primeiro
Museu do Sexo do Brasil

Se você acredita que 
já sabe o suficiente sobre 
sexo, com certeza está 
errado. O mais novo em-
preendimento de Grama-
do veio para mostrar isso, 
é o Sex Museum, primeiro 
museu sobre o tema do 
Brasil, que abre suas por-
tas nesta quinta, 21.

O atrativo terá restri-
ção para menores de 18 
anos, claro, e pretende 
contar a história do sexo 
com humor, curiosidades, 
cultura, máquinas do 
século passado e muito 
mais.

O Sex Museum quer 
ser o lugar mais picante 
de Gramado e promete te 
ensinar tudo o que você 
queria saber mas tinha 
vergonha de perguntar.

O empreendimento é 
uma iniciativa do grupo 
Mundo Gelado e Ice Bar.

Despertou a curio-
sidade? O Sex Museum 
fica na Av. das Hortênsias 
(Estrada Canela-Grama-
do), 3501 e o telefone é 
o (54) 3286-7200. Aberto 

de segunda a domingo, 
das 13h às 21h.

O valor da entrada é 
de R$ 70,00, mas está em 
promoção por R$ 45,00. 
Sênior paga R$ 35,00.

Empreendedores e equipe já estão 
prontos para receber os convidados

Primeiro museu do sexo do Brasil 
inaugura hoje, em Gramado

FOtOS: DIvulGAçãO

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!

Quem posou para as lentes da Marione Fernandes,
foi essa coisa mais fofa, a Maitê com 8 dias

Isabelly Ramos da Silva

Fotos: gabi theisen Foto: MaRione FeRnanDes FotogRaFia

Ensaio de 1 aninho da Laura!

Enquanto isso, na Colônia de Férias da Oficina da Criança...

Oscar Miguel Pietro Pires Valentin Soares do Prá

Fo
to

s: RepRo
D

u
ç

ão

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


O casal Carlise e Edinho completaram 10
anos de união de um modo todo especial
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CLIQUE AQUI PARA CONFERIR AS COLUNAS FOLHA SOCIAL

Um feliz aniversário
bem carinhoso a essa
mamãe que no dia 20 

completou mais um ano
de vida, Cassia Pilla!

Ensaio Família, Daniel, 
Muriel e Gabriel!

Desejo a essa moça linda Roberta 
Méier, um novo ciclo repleto de 
prosperidade... Parabéns!

Eduardo da Fonseca comemora mais um ano 
de vida no domingo, 24, na foto com sua 

filhota Eduarda!

FOtO: REPRODUçãO
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Parabéns para mamãe Pâmela Monteiro pela 
passagem de mais um aniversário, e agora 
ao lado do seu tesouro. Muitas felicidades!

Um feliz aniversário
a essa mulher incrível

Rúbia Buske, parabéns
queridona!!!
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https://portaldafolha.com.br/category/social/
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124 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Daniela Schonhorst recebeu o prêmio de Design de Interiores
ao lado do marido Leandro, e dos filhos Carolina e Conrado Peixoto.

André Fernandes, além de fazer a
cobertura do evento, recebeu o prêmio

Profissionais do Ano 2020.

Edy Lopes recebeu o prêmio de “Cabeleireiro Unissex” e
comemorou a conquista ao lado de Luciano Winter.
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A premiação de Diretora de educação Infantil
Municipal foi para Venesa Rodrigues de oliveira 

que comemorou ao lado de sua mãe Maria Venesa.

Fernanda dos Santos Gallas comemorou
a premiação de Servidora Pública mais

lembrada, ao lado do marido Carlos.
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Especial Profissionais do Ano 2020!

Fo
to

: SÉRG
Io

 Ro
C

H
A

Fo
to

: S
ÉR

G
Io

 R
o

C
H

A

Fo
to

: SÉRG
Io

 Ro
C

H
A

https://portaldafolha.com.br/category/stories/
https://www.instagram.com/renata.willrich/
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MUITAS OPÇÕES DE CURSOS NO CAMPUS

Busque nossos cursos de qualificação e aperfeiçoamento 
em várias áreas. Comece 2021 com tudo!

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

Sushi à Brasileira 
5 de fevereiro
Sexta-feira, das 19h às 22h

Liderança Operacional - Influenciando e
Inspirando Equipes (Modalidade EAD Síncrona)
8, 9 e 10 de fevereiro
Segunda a quarta-feira, das 19h às 22h

Comidinhas Low Carb II (Modalidade EAD Síncrona)
12 de fevereiro
Sexta-feira, das 19h às 22h

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

Receitas de Verão 
19 de fevereiro
Sexta-feira, das 19h às 22h

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

Comida Espanhola 
26 de fevereiro
Sexta-feira, das 19h às 22h

https://www.ucs.br/site
encurtador.com.br/jzJY6
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Bombeiro de Canela se aposenta com
homenagem e banho de água fria!

O Corpo de Bombei-
ros Militar do Rio Grande 
do Sul - CBMRS - com 
sede em Canela, realizou 
no último sábado (16), a 
despedida do Bombeiro 
Municipal Oledir Roos, 
após 35 anos de serviços 
prestados para a comuni-
dade de Canela.

Oledir, ingressou no 
Corpo de Bombeiros em 
1986, iniciou sua trajetó-
ria servindo no quartel de 
Bombeiros que ficava ao 
lado do aeroporto de Ca-
nela. Atendeu inúmeras 
ocorrências como moto-
rista Bombeiro.

Em uma singela 

homenagem, o Corpo 
de Bombeiros Militar de 
Canela se despediu do 
veterano, que agora irá 
desfrutar da sua merecida 
reserva remunerada.

Como tradicionalmen-
te acontece, quem deixa 
o pelotão, seja por mu-
dança de cidade ou apo-
sentadoria, passa por um 
banho de água fria, dire-
tamente dos caminhões 
tanques, uma espécie de 
batismo ao contrário.

A equipe da Folha de 
Canela também agrade 
a Oledir pelos serviços 
prestados.

Boa aposentadoria!
FOtOS: REpROduçãO

Canela – Dois traficantes são presos
e menores são apreendidos com
grande quantidade de drogas e
munições no bairro Santa Marta

durante a tarde de 
domingo (17), a Brigada 
Militar de Canela foi in-
formada que um veículo 
palio Weekend, cor cinza, 
com quatro ocupantes 
teria escondido no fundo 
do terreno de uma casa, 
uma mochila com drogas, 
carregadores, e munições 
no Bairro Santa Marta, na 
Rua J. Maredial.

A guarnição da Força 
tática foi ao endereço e 
localizou a mochila. Ali foi 
encontrada 300 gramas 
de cocaína, 107 gramas 
de crack, três carrega-
dores de pistola calibre 
9mm, 14 munição 9mm, 
44 munição de calibre 
12, 30 munição de cali-
bre 38, 13 munições de 
calibre 32, uma munição 
calibre 45, e três balanças 
de precisão.

A guarnição da For-
ça tática e da BM de 
Canela seguiram nas 
buscas pelo suspeito, 
sendo que por volta 

das 18h30, o veículo foi 
visualizado e abordado 
dentro do bairro Santa 
Marta, na Rua primeiro 
de Janeiro. Nele esta-
vam quatro tripulantes, 
dois homens de 18 e 31 
anos, este segundo com 
antecedentes por apro-
priação indébita e este-
lionato, e dois menores, 
uma adolescente de 15 
anos, com antecedente 
por posse de entorpe-
cente e um rapaz de 16 

anos.
Os dois homens fo-

ram presos em flagrante e 
encaminhados ao siste-
ma prisional. Os adoles-
centes infratores foram 
apreendidos e encami-
nhados a delegacia.

Importante destacar 
que a quantidade de 
droga apreendida, de-
pois de fracionada para 
a venda renderia mais de 
900 porções de cocaína e 
mais de 950 de crack.

FOtO: REpROduçãO/1º BpAt

Câmera flagra
atropelamento de
ciclista no bairro

Boeira, em Canela
uma câmera de segu-

rança flagrou o momento 
do atropelamento de um 
ciclista, na manhã desta 
quarta (20), por volta das 
9h, na esquina das Ruas 
José Joaquim Raymundo 
e Felisberto de Moraes, 
no bairro Boeira, em Ca-
nela.

O ciclista, um idoso, 
vinha no sentido bairro 
– centro, pela Felisberto, 

quando o motorista igno-
ra a placa de pare e atra-
vessa o cruzamento pela 
José Joaquim Raymundo, 
colhendo a bicicleta.

Após parar o veículo, 
o condutor sai em auxílio 
da vítima, assim como 
populares, que imedia-
tamente acionaram o 
Samu. O idoso foi levado 
ao Hospital de Canela em 
estado estável.

FO
tO

: REpRO
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Canela – Homem é detido 
por receptação após tentar 
vender em rede social um 

notebook roubado
Na tarde de segunda-

feira (19) por volta das 
16h45, a Brigada Militar 
recebeu informações que 
um indivíduo, conhecido 
por diversos crimes, esta-
ria oferecendo nas redes 
sociais um notebook, 
fruto de furto.

A guarnição deslocou 
na Rua Presidente João 
Goulart, no Bairro Cane-
linha, onde abordou o 
acusado. Indagado sobre 
o produto ele confessou 
estar de posse entregan-
do aos Policiais Militares.

O homem de 36 anos, 
com antecedentes por 
apreensão de objetos, 
furtos, roubos e tráfico 
de drogas, foi preso por 
receptação, sendo condu-
zido a delegacia onde foi 

registrada a ocorrência.
O notebook havia 

sido furtado de um salão 

de beleza, na madrugada 
de domingo, no Bairro 
Ulisses de Abreu.

FOtO: RePROdUçãO/1ºBPAt

Canela – Traficante é detido no
Canelinha com crack e maconha
Na madrugada de 

sábado (16), a Brigada 
Militar realizou mais uma 
prisão por tráfico de dro-
gas em Canela. em 2021 
são 13 presos pelo crime 
em 16 dias. Nesta abor-
dagem foram apreendi-
das 35 gramas de maco-
nha (um tablete de 31 
gramas e outras duas por-
ções menores pesando 
5 gramas), 18 pedras de 
crack (pesando 2 gramas), 
e uma maior (pesando 10 
gramas) que renderia de-
pois de fracionada pelo 
menos 90 pedras meno-
res. Ainda grande quantia 
em dinheiro referente as 
vendas já efetuadas.

Por volta da 01 hora, 
após denúncia, via 190, a 
guarnição da Força tática 
se deslocou até a Rua es-
tevão José Pereira, Bairro 

Canelinha, onde popula-
res relataram que havia 
um indivíduo vendendo 
drogas ao lado de um veí-
culo Ford escort Branco.

Visualizado o veí-
culo, o suspeito de 23 
anos foi abordado, sendo 
encontrado em revista ao 
veículo, pedras de crack 
embaladas para venda, 

ainda em um corredor de 
acesso a uma casa, próxi-
mo onde estava o carro, 
encontrados maconha 
e mais pedras de crack, 
além do dinheiro.

O traficante confirmou 
estar comercializando en-
torpecentes, sendo preso 
em flagrante e encaminha-
do ao presídio de Canela.

FOtO: RePROdUçãO/1º BPAt

Polícia Civil de
Canela detém três 
mulheres por tele-
entrega de drogas

Na tarde desta terça-
feira (19/01), a Polícia Ci-
vil de Canela apreendeu 
significativa quantidade 
de drogas, especialmente 
cocaína, durante inves-
tigação de combate ao 
tráfico de drogas, na mo-
dalidade de tele-entrega.

Na oportunidade, três 
mulheres foram detidas 
e responderão, na con-
clusão do procedimento 
policial, pelos crimes de 
tráfico de drogas e asso-
ciação. As investigações 
prosseguem para identifi-

car o principal responsá-
vel pelo envio das drogas.

de acordo com o del 
Gustavo, em substituição, 
a operação de hoje con-
siste em atuação perma-
nente da Polícia Civil no 
combate ao tráfico de 
drogas no município.

Importante salientar 
que a Polícia Civil recebe 
denúncias pelos contatos 
abaixo elencados e ga-
rante absoluto anonimato 
na informação disponibi-
lizada. Whatsapp e tele-
gram: (51) 98418-7814.

Ofício SMGPG/DLC n.º 013/2021

O Prefeito de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais, informa a publicação dos seguintes editais:
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 01/2021 – Registro de Preços para 
aquisição de mudas de flores e arbustos para serem adquiridos de 
forma fracionada pelo período de um ano.
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, 21 de janeiro de 2021.
Constantino Orsolin
Prefeito de Canela
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CLIQUE AQUI E ACESSE O INSTAGRAM DA JULIANA!

Caro leitor, a partir de hoje você vai encontrar em nossa colu-
na os temas que abordei no livro Educação e Gestão Financeiras: 
coisas que ninguém te conta, em primeira mão. Claro que o segre-
do de cada capítulo você só vai encontrar no livro, que modéstia à 
parte ficou incrível.

Mas como ter gestão financeira na empresa se os seus empre-
sários não possuem educação financeira nem para gerir sua vida? 
A obra aborda exatamente essas questões práticas do dia a dia 
que inicia dentro da sua casa e se estende ao seu negócio.

O meu objetivo foi apresentar soluções simples e efetivas na 
área financeira para o dia a dia das pessoas e organizações. Con-
tando todos os detalhes da educação e gestão financeira que só 
a expertise da teoria aplicada na prática pode proporcionar. E o 
primeiro capítulo inicia entendendo educação e gestão financeira 
lado a lado.

Quando você ouvir falar em educação financeira, saiba que 
é através dela que se observam as finanças familiares, e essa é a 
forma como as pessoas entendem o funcionamento do dinheiro 
dentro de suas casas, como por exemplo, o que se recebe, o que 
paga e onde investe. Em contrapartida, quando falamos de gestão 
financeira, estamos nos referindo ao mundo empresarial, ou seja, 
como os empreendedores trabalham o dinheiro dentro do seu 
negócio.

Existe ainda um terceiro termo que é finanças pessoais, que é 
muito parecido com a educação financeira, só que menos abran-
gente, uma vez que estamos falando do gerenciamento do dinhei-
ro de uma pessoa e não da família toda. Tudo isso pode parecer 
confuso no início, mas é muito simples e você só precisa entender 
como e quando aplicar cada um deles.

Já ficou curioso para ver o restante do livro? Tenho certeza 
que sim. Você vai encontrar ele lá no meu site. Na próxima semana 
o assunto vai ser sobre dinheiro e emoção uma estranha relação. 

Como já dizia Nelson Mandela - DINHEIRO não cria SUCESSO, 
a LIBERDADE para fazer dinheiro sim. Vem comigo!

Juliana Alano 
Educadora Financeira

ESTOU NO CONTROLE
DAS MINHAS FINANÇAS • Apartamento Mobiliado 

Decorado, 308 A, conta com
03 dormitórios (sendo 01 suíte 
master), sala de estar com sacada 
e vista para Catedral  de Pedra, 
sala de jantar, cozinha com chur-
rasqueira, lavanderia, banheiro 
social, box para carro nº 17 e 18. 
Localizado na Rua Praça João Corrêa, nº27, Condomínio Campos 
de Canela I, Centro. Aluguel R$4.300,00 mais taxas. DESCONTO DE 
R$500,00 POR 03 MESES.

•  Apartamento 410, com 02 dor-
mitórios, (sendo 01 suíte), banhei-
ro, sala com lareira, cozinha semi 
- mobiliado, lavanderia, sacada 
fechada com churrasqueira, box 
para 01 carro. Localizado na Rua 
Felisberto Soares, nº54, Condo-
mínio Paludo Bloco Baviera, Centro. Aluguel R$2.300,00 + taxas. 
DESCONTO DE R$300,00 POR 06 MESES.

• Sala Comercial 03, conta com sala ampla, lavabo, churrasqueira, 
pia com torneira, entrada pela lateral direito do prédio. Localizada 
na Rua João Pessoa, nº27, Centro. Aluguel R$2.000,00 + taxas. DES-
CONTO DE R$1.000,00 POR 06 MESES.

• Apartamento 204, com 01 dormitório, sala, cozinha e lavande-
ria conjugada, banheiro, estacionamento para carro descoberto. 
Localizado na Rua Pedro Oscar Selbach, nº1050, Centro. Aluguel 
R$1.200,00 + taxas. DESCONTO DE R$300,00 POR 06 MESES.

• Apartamento 02, conta com 02 dormitórios, banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, vaga descoberta para carro. Localizado na Rua Joaquim José 
Raymundo, esquina com Rua Felisberto de Moraes, nº305, Vila Boeira. 
Aluguel R$790,00 + taxas. DESCONTO DE R$150,00 POR 03 MESES.

CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE DA JULIANA!

EDITAIS DE  CASAMENTO
Edital de Casamento

nº 6430

Fatima Bernadete Oliveira, Registra-
dora Substituta do Registro Civil des-
ta cidade de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: ITAMAR SILVA 
DORNELLES, natural deste Estado, 
nascido na Cidade de São Borja, autô-
nomo, solteiro, domiciliado e residente 
na Rua Almirante Tamandaré, nº 201, 
casa 02, Bairro Vila Maggi, nesta Cida-
de e DANIELLA DA SILVA FERNAN-
DES, natural deste Estado, nascida na 
Cidade de Porto Alegre, tecnóloga em 
segurança do trabalho, solteira, domici-
liada e residente na Rua Almirante Ta-
mandaré, n° 201, casa 02, Bairro Vila 
Maggi, nesta cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 15 de Janeiro de 2021.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento
nº 6431

Fatima Bernadete Oliveira, Regis-
tradora Substituta do Registro Civil 
desta cidade de Canela, RS, faz sa-
ber que pretendem casar: TADEU 
MOREIRA, natural deste Estado, 
nascido na Cidade de Porto Alegre, 
advogado, solteiro, domiciliado e re-
sidente na Rua Assis Brasil, nº 657, 
Bairro Vila do Cedro, nesta Cidade 
e MORGANA TISATTO MACHA-
DO, natural deste Estado, nascido 
na Cidade de Taquara, corretora de 
imóveis, solteira, domiciliado e resi-
dente na Rua Assis Brasil, n° 657, 
Bairro Vila do Cedro, nesta cidade. 
Quem conhecer impedimento, opo-
nha-se na forma da lei.

Canela, 19 de Janeiro de 2021.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento
nº 6432

Fatima Bernadete Oliveira, Registra-
dora Substituta do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber que 
pretendem casar: JANDIR ANTONIO 
PIRES DOS SANTOS, natural deste 
Estado, nascido na Cidade de Mira-
guaí, frentista, divorciado, domiciliado 
e residente na Rua Deci Romeu Fran-
zen Zarth, nº 49, Bairro Jardim das 
Fontes, nesta Cidade e LUCIANA PA-
CHECO DOS SANTOS, natural deste 
Estado, nascido nesta Cidade, caixa, 
divorciada, domiciliada e residente na 
Rua Deci Romeu Franzen Zarth, n° 
49, Bairro Jardim das Fontes, nesta 
cidade. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

Canela, 20 de Janeiro de 2021.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

Edital de Casamento
nº 6433

Fatima Bernadete Oliveira, Regis-
tradora Substituta do Registro Civil 
desta cidade de Canela, RS, faz 
saber que pretendem casar: DOU-
GLAS CARDOSO GRAMINHO, 
natural deste Estado, nascido nesta 
Cidade, auxiliar de refrigeração, sol-
teiro, domiciliado e residente na Rua 
Julio Travi, nº 171, Bairro Distrito 
Industrial, nesta Cidade e JÉSSICA 
CRISTINA DA ROSA BUSKE, natu-
ral deste Estado, nascido nesta Ci-
dade, vendedora, solteira, domicilia-
da e residente na Rua Julio Travi, n° 
171, Bairro Distrito Industrial, nesta 
cidade. Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

Canela, 20 de Janeiro de 2021.
Fatima Bernadete Oliveira

Registradora Substituta

https://julianaalano.com/
https://www.instagram.com/juli.alano/
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Olhe para o futuro e 
tenha muita consciência 
do que está plantando, 
ariano. Essa é uma semana 
especialmente delicada 
para você. Dê passos bem 
lentos, porém firmes e 
consistentes. Saiba valori-
zar mais o que já conquis-
tou antes de seguir em 
frente em busca de novas 
e incertas aventuras. Siga 
num ritmo mais lento e 
peça ajuda se precisar.

Um momento para cami-
nhar com mais inspiração 
e suavidade. A vida está 
pedindo certeza dos pas-
sos e um ritmo mais lento. 
Mas você pode sentir an-
siedade, pressa, vontade 
de jogar tudo pro alto em 
alguns momentos. Lem-
bre-se de respirar fundo o 
tempo todo, buscar prazer 
no cotidiano e cuidar tam-
bém de sua saúde.

Hora de colher resultados, 
geminiano. E tocar sua 
vida de forma otimista e 
consciente, sabendo que 
muita coisa boa espera 
por você no futuro. Mas 
controle sua ansiedade, 
não conte tudo para todo 
mundo e busque ativida-
des que ajudem a relaxar 
e espairecer. Estudos e co-
municação em geral estão 
favorecidos. Planejamento 
financeiro também.

Um ótimo momento para 
você avaliar melhor as 
relações, e fazer planos 
para o futuro. Relações 
podem ganhar estrutura e 
consistência, oferecendo a 
segurança que você tanto 
deseja e precisa. Novos 
amigos e caminhos podem 
surgir e vale a pena estar 
aberto às novidades.

Um momento favorável ao 
diálogo e a definição de 
projetos comuns, leonino. 
O que for feito em dupla 
ou equipe tende a ter re-
sultados melhores e mais 
concretos. Sua rotina pode 
ir se organizando aos 
poucos e oportunidades 
profissionais interessantes 
podem surgir. É um mo-
mento mais movimentado 
em seu trabalho e rotina. 

Momento favorável para a 
vida profissional, virginia-
no. Organize sua agenda 
de forma a ter tempo para 
você, a casa e a família 
também. O prazer será 
importante o ano todo 
e é bom ir criando esse 
espaço na rotina desde já. 
Divulgações, estudos e co-
municação estão bastante 
favorecidos, especialmen-
te no que for ligado ao 
trabalho.

Dê passos mais lentos, 
libriano, mas certo do que 
está fazendo. Não embar-
que em aventuras malucas 
pressionado pelos outros, 
nem se sinta aflito se 
alguém cobrar alguma 
coisa, incluindo veloci-
dade. Siga seu ritmo e os 
seus próprios desejos. O 
diálogo é a melhor forma 
de se entender. Aproveite 
os bons momentos em 
casa e em família.

Um momento mais deli-
cado, que requer atenção 
às decisões, palavras 
e atitudes. Siga no seu 
ritmo, espere a hora certa 
e observe antes de falar 
ou reagir. Amigos podem 
inspirar e ajudar você. Em 
casa, diálogo é o melhor 
caminho para resolver 
coisas e planejar o futuro.

Sente para planejar as 
finanças, sagitariano, 
porque novos e grandes 
sonhos podem demandar 
investimentos e vale a 
pena se organizar para 
isso. Um momento favorá-
vel aos estudos, reuniões, 
negócios e comunicação 
em geral. Sua rotina pode 
ganhar novidades e isso 
inclui o trabalho.

Um bom momento para 
avaliar se tem conse-
guimos mesmo aliviar o 
peso e a sobrecarga. Você 
precisa aproveitar essa se-
mana para dar um gás nos 
projetos pessoais e cuidar 
mais de você, em busca 
de mais prazer, vocação e 
verdade na vida. Organi-
zar as coisas práticas pode 
ser mais fácil, em dias 
que prometem ser bem 
produtivos.

Um ótimo momento para 
tomar decisões, aqua-
riano. Na contramão dos 
outros signos, você pode 
dar passos importantes e 
conquistar coisas novas. 
Comunicação em alta, 
autoconfiança a mil. Um 
momento bom para pra-
ticamente tudo, tirando 
um ou outro imprevisto, 
mas que com cuidado e 
atenção, você tende a tirar 
de letra.

Aproveite a quantidade de 
ideias que tendem a surgir 
em sua mente. Inspire-
se e inspire, olhe para 
dentro, defina seus planos 
e metas, e vá em frente. 
Você pode realizar muitos 
sonhos nos próximos me-
ses. Amigos podem ajudar, 
assim como pessoas com 
quem você convive. Auto-
conhecimento favorecido.

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)

• Faleceu em 14/01/2021, Tiago Ricardo da
Silva Santos, 28 anos, solteiro, morador do
bairro Eugênio Ferreira. Deixa filha, mãe e
irmãos. Foi sepultado no dia 15/01/2021
no Cemitério Municipal de Canela. Serviços
fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 19/01/2021, Deise Thomé de
Nogueira, 37 anos, solteira, moradora do
Bairro São José. Deixa mãe e demais familiares. 
Foi sepultada no mesmo dia no Cemitério
Municipal de Canela. Serviços fúnebres
realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 14/01/2021, Anderson Alves
Vidal, 44 anos, solteiro, morador do Bairro
Eugênio Ferreira. Deixa mãe, filhos, e irmãos.
Foi cremado no dia 17/01/2021 no
crematório da ACM. Serviços fúnebres
realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 17/01/2021, Antônio de Souza
(Pingo), 56 anos, divorciado, morador da
Vila Magi. Deixa filhos e demais familiares
foi sepultado no mesmo dia no Cemitério
Municipal de Canela. Serviços fúnebres
realizados pela Funerária Divina Paz.

• Faleceu em 18/01/2021, Derli Elias de
Moura, 53 anos, divorciado, morador do Salto. 
Deixa mãe, filhos e irmãos. Foi sepultado no
dia 19/01/2021 no sepultado no dia
19/01/2021 no cemitério do Salto. Serviços
fúnebres realizados pela Funerária Divina Paz.

OBITUÁRIO

EDITAIS DE  CASAMENTO

Edital de Casamento nº 6430

Fatima Bernadete Oliveira, Registradora Substituta do Registro Civil desta 
cidade de Canela, RS, faz saber que pretendem casar: PABLO DE BRITO 
FOSS, natural deste Estado, nascido na Cidade de Gramado, recepcionis-
ta, solteiro, domiciliado e residente na Rua Maria Seibt, nº 390, Bairro São 
José, nesta Cidade e ROSÂNGELA DOS SANTOS, natural deste Estado, 
nascido nesta Cidade, designer de interiores, solteira, domiciliada e resi-
dente na Rua Maria Seibt, n° 390, Bairro São José, nesta cidade. Quem 
conhecer impedimento, oponha-se na forma da lei.

Canela, 20 de Janeiro de 2021.
Fatima Bernadete Oliveira • Registradora Substituta

http://www.licenciar.bio.br/%0D
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Escola Neusa Mari Pacheco comemora

produção de suas quase 4 mil árvores frutíferas
Cinco mil garrafas de suco de uva foram distribuídas entre

alunos e vendidas para ajudar nas despesas do centro agrícola

Com mais de 3 mil 
pés de laranja e berga-
mota, 200 pés de caqui 
e 500 parreiras, além de 
outras frutas, a Escola 
Neusa Mari Pacheco – 
Ciep, conhecida como 
Canelinha, comemorou a 
produção registrada em 
2020. Somente no que 
se refere à uva, cerca de 
5 mil garrafas de suco 
totalmente natural e sem 
conservantes foram dis-
tribuídas entre os alunos 
e comercializadas, para 
custear as despesas do 
centro agrícola neste ano 
na instituição, localizada 
em Canela, município 
abrangido pela 4ª Coor-
denadoria Regional de 
Educação (CRE).

Com iniciativa, en-
gajamento e dedicação, 
a escola, que oferece 
Ensino Fundamental e 
Ensino Médio Politécni-
co, é reconhecida como 
escola pública referência 
em educação de tempo 
integral, e valorizada por 
seu modelo de projeto 
educacional com partici-
pação efetiva da comuni-
dade.

Neste ano, em virtu-
de da pandemia de co-
vid-19 e de dificuldades 
com transporte, não há 
atividades com alunos 

no local. Porém, o centro 
agrícola do Canelinha não 
deixou de dar frutos. “A 
manutenção de tudo isso 
dá muito trabalho, mas 
a produção das frutas é 
uma alegria e orgulho 
para nossa comunidade”, 
destacou o diretor, Márcio 
Gallas Boelter, ao elogiar 
o empenho da comunida-
de em manter o local.

“O projeto político-pe-
dagógico da escola é vivi-
do integralmente por toda 
a comunidade escolar. Isso 
demostra que é possível 
mudar a realidade da po-
pulação por meio da edu-
cação”, ressaltou Viviani 
Devalle, coordenadora da 
4ª Coordenadoria Regio-
nal de Educação (CRE).

História da
instituição
Fundada em 1913, 

sem sede própria e lo-
calizada em um bairro 
marginalizado, a escola 
e toda a comunidade 
sofreram um processo 
de transformação. Em 
meados de 1979, foram 
feitos investimentos na 
recuperação social e 
econômica da população 
local e o Canelinha teve 
papel fundamental no 
processo. A partir daque-
le momento, os pais dos 

alunos começaram a par-
ticipar da discussão e na 
concretização de ações 
da escola, encontrando 
uma direção e um corpo 
docente extremamente 
abertos e acolhedores às 
iniciativas da comunida-
de, transformando-a no 
que ela é hoje.

O centro agrícola da 
instituição foi criado em 
1994, na localidade da 
Linha São João, e trans-
formou uma antiga escola 
rural abandonada em um 
local produtivo. O idea-
lizador do projeto foi o 
antigo diretor da escola 
e hoje prefeito de Cane-
la, Constantino Orsolin, 

junto com pais, alunos, 
professores e colaborado-
res daquele período.

Em 2004, o Círculo 
de Pais e Mestres (CPM) 
da instituição comprou 
mais um pedaço de terra 
para ampliar a produção 
– hoje são 14 hectares, 
sendo sete deles para a 
preservação permanente 
da mata nativa, onde são 
desenvolvidas atividades 
pedagógicas e recreativas 
com os alunos, que par-
ticipam do processo de 
produção agrícola, sem-
pre sob coordenação de 
professores e do diretor, 
Márcio Boelter.

O atual diretor da 

instituição era um dos 
alunos da escola quando 
o centro agrícola foi cria-
do, em 1994. São 22 anos 
trabalhando na escola, 
nove deles na direção. 
Márcio foi vice-diretor, 
lecionou Língua Portu-
guesa, Literatura, Filoso-
fia, Agricultura, além de 
ter trabalhado também 
no financeiro da institui-
ção. A história do diretor 
ilustra o engajamento 
da comunidade e o em-
penho em manter uma 
instituição que dispõe de 
infraestrutura e recursos 
como piscina, quadra de 
esportes e sala de infor-
mática.
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