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Sem consulta
pública,
Eduardo Leite 
quer privatizar 
Parque do 
Caracol até o
final de 2021

Local é patrimônio ambiental,
turístico e histórico de Canela. Cidade 
corre o risco de perder administração 
e recursos do Caracol. Página 5

Prefeito anuncia compra
de equipamento para

remoção de cálculos biliares
e renais para o HCC

Aparelho também vai possibilitar a realização de 
endoscopia e colonoscopia no Hospital de Canela. Pg 5

Constantino
anuncia passeios
públicos para
Canelinha e Ulisses 
de Abreu, além de 
ciclovias na Cônego
Prefeito falou ainda do novo
centro esportivo do Canelinha, 
junto ao bairro São Lucas. Pg 4
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Francisco Rocha é jornalista, músico e fundador, editor 
e diretor da Folha de Canela e do Portal da Folha.
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Bem-vinda de volta, coleta seletiva
Um dos grandes desafios da 

humanidade em pleno 2021 é o 
destino correto dos resíduos sóli-
dos urbanos, também conhecido 
como lixo seco.

Pode parecer simples, mas, na 
verdade, é complicado e caro.

A gente pode começar con-
cluindo que este é um serviço pú-
blico, apesar de concedido. Como 
tudo que é público, custa mais caro.

Boa parte do valor que você 
paga anualmente no carnê do IPTU 
não é o imposto, é a coleta de lixo. 
Já prestou atenção nisso?

Por outro lado, existem diver-
sas empresas no mundo lotando os 
cofres trabalhando com materiais 
recicláveis, porque, se bem maneja-
do, lixo dá dinheiro.

A palavra manejo vem daí, 
saber lidar, o que fazer com todo 
este lixo.

E esta é uma tarefa de todos 
nós, cidadãos e poder público. Se 
todos fizerem a sua parte, teremos 
um resultado melhor.

Canela, que já foi referência na 
área, após anos sem coleta seleti-
va e triagem de lixo, volta a contar 
com o serviço.

Uma tonelada por
dia, em Canela
Canela, com seus mais de 50 

mil habitantes, mais a população 
flutuante de turistas e veranistas, 
geram, em média, entre 800kg e 
uma tonelada de lixo por dia.

Um quarto disto, algo em torno 
de 250kg é de lixo seco, reciclável, 
que até então estávamos pagando 
para alguém levar embora mate-
riais que podem ser selecionados e 
vendidos.

Agora, com a triagem feita em 

Canela, esse lixo passa a gerar em-
prego e renda e o custo de trans-
porte é bem menor.

Orgânico ainda é o caro
Segundo o secretário de Meio 

Ambiente, Jackson Muller, “55% do 
lixo recolhido em Canela é orgânico” 
e aqui que mora o problema. “O 
lixo orgânico é o que gera peso e, 
consequentemente, custa caro. Es-
tamos gastando na casa de R$ 100 
mil mensais para mandar embora 
essa fração orgânica”, me disse o 
secretário.

Calcule comigo, caro leitor, 
são R$ 1,2 milhões mensais para 
mandar o lixo orgânico para fora de 
Canela. Não é recolhimento, é levar 
para um aterro fora de Canela.

Reaprender a separar 
e reaproveitar

Esta é a nossa missão, Canela 
que já foi exemplo no manejo do 
seu lixo, terá que reaprender a 
fazê-lo. O secretário Jackson disse 
que vem aí uma campanha muito 
forte, para incentivar o canelense 
a separar este lixo e colocar para a 
coleta nos dias e horários certos.

“Não faz sentido pagar para 
mandar para fora de Canela algo 
que pode ser processado na cidade, 
parte pela comunidade, parte pelo 
processo de recolhimento, gerando 
adubo orgânico”, me falou o secre-
tário, que promete várias ações ao 
longo do ano, com envolvimento da 
comunidade escolar e dos morado-
res.

Os números são altos, mas o 
canelense já mostrou que pode ser 
exemplo no manejo e destinação 
do seu lixo, então, todos nós, mãos 
a obra.

Leite quer entregar o Parque do Caracol
Eduardo Leite reabre o 

processo para privatização 
do Parque do Caracol.

Mas, porque cargas 
d’água o Governo do Esta-
do quer tanto privatizar o 
Caracol?

A resposta é simples: 
dinheiro.

Indo para o terceiro 
ano de governo, sem nem 
ao menos chegar perto de 
ajustar o fluxo de caixa, con-
forme prometido em cam-
panha, Leite vê na privatiza-
ção dos Parques Estaduais 
uma forma de entrada de 
dinheiro.

Leite, que anunciou ser 
pré-candidato à vice-pre-
sidente, contra Bolsonaro, 
deve ter brilhado os olhos 
com a concessão dos par-

ques nacionais, com valor 
27 vezes maior que o lance 
mínimo do leilão, de R$ 718 
mil. 

Mas porque ele não 
perguntou ao canelense?

Desde de quando o 
Governador Eduardo Leite 
se preocupa com Canela?

Bom, a pergunta acima 
já responde a do tópico, 
mas eu respondo então com 
uma afirmação: o Governo 
do Estado não está preocu-
pado com o que é melhor 
para Canela, ele quer resol-
ver o seu problema, colocar 
dinheiro no caixa.

Porque é importante 
manter a administração do 
Parque para Canela?

São vários motivos, 
o primeiro deles é que o 
Caracol é um símbolo da 
cidade, um patrimônio am-
biental, turístico e histórico 
de Canela. Somente este já 
valeria a manutenção.

Mas, além disso, é uma 
importante renda para o tu-
rismo de Canela, mantendo 
as ações institucionais e os 
principais eventos.

Porque não se fazem 
melhorias no Parque?

Projetos existem, mas 
todos eles precisam de 
aprovação do Governo do 
Estado.

Como sempre, o Estado 
é lento e muitas vezes deixa 
de aprovar ações importan-
tes por burocracia ou falta 

de vontade política.

E o que vai acontecer 
com o dinheiro?

Mesmo que Canela 
tenha uma participação na 
renda do parque após a 
privatização, não será nem 
perto do que hoje o Caracol 
representa para Canela.

Já o Governo do Estado 
vai consumir com o dinhei-
ro, que cairá no caixa co-
mum para pagar dívidas e a 
folha do funcionalismo.

O patrimônio, bom, 
este sai das nossas mãos e 
o lucro que ele gera, aca-
ba, assim como a grana da 
privatização.

Mas tu é contra a priva-
tização?

Não, não sou. Não é de 
hoje que defendo um Es-
tado enxuto e preocupado 
com coisas essenciais.

Só que toda a regra 
tem exceção e esse é um 
caso. Gerir o turismo não é 
essencial para o Governo 
do Estado, mas para Canela, 
que tem nele a principal 
atividade turística, é essen-
cial.

Não sei como vai se re-
solver este imbróglio, mas 
a cidade de Canela, poder 
público, agentes políticos e 
comunidade devem se unir 
para impedir que o Gover-
no do Estado venda nosso 
patrimônio para pagar a 
conta das continuadas más 
administrações, inclusive a 
atual.
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Prefeitura promove reunião para
acabar com emaranhado de fios soltos
As operadoras de telefonia e internet terão que organizar a ocupação dos postes

Uma das demandas 
que a comunidade ca-
nelense mais cobra do 
poder público é uma so-
lução para o emaranhado 
de fios soltos nos postes 
e ruas do município. Para 
uma solução a secreta-
ria de Obras, por meio 
do setor de Iluminação 
Pública e o Departamento 
de Fiscalização convida-
ram para uma reunião os 
representantes da RGE e 
de empresas prestadoras 
de serviços de telefonia e 
internet. O encontro acon-
teceu na Prefeitura de 
Canela na terça-feira (9).

No encontro se res-
saltou a necessidade da 
prestação de serviços 
e um trabalho conjunto 
com a concessionária 
(RGE) e os prestadores de 

telefonia e internet. "Nes-
te primeiro encontro esta-
mos aqui para conversar e 
se achar uma solução, mas 
precisamos da colabora-
ção de todos", ponderou o 
secretário de Obras Luiz 
Cláudio da Silva.

Segundo o Consultor 
de Negócios da RGE, Ra-
fael Dala Brida a conces-
sionária contratará num 
período ainda não defini-
do uma empresa terceiri-
zada para alinhar a fiscali-
zação de qual empresa é 
ocupante daquele poste. 
"Os cabos precisarão ser 
identificados nos postes 
e caso não cumpram as 
normas já definidas pela 
Anatel, eles serão corta-
dos" ponderou Rafael.

A segurança e cuida-
do em relação aos servi-

ços nos postes, recolhi-
mento de fios, resíduos 
de obras que ficam nas 
ruas também foram pauta 
da reunião. "Precisamos 
utilizar todos os equipa-
mentos de proteção para 
evitar acidentes" disse Lu-
cas Bonatto de Azevedo 
do setor de Iluminação da 
Prefeitura de Canela.

Um novo encontro foi 
sugerido para se convi-
dar a empresa Mercúrio 
que executa este tipo de 
serviço para a RGE, pois 
segundo os participantes 
da reunião os problemas 
encontrados também en-
globam esta empresa.

Como nem todas 
empresas compareceram 

na reunião a Prefeitura, 
por meio do setor de 
Iluminação, fará primeiro 
um trabalho de comuni-
cação com essas opera-
doras para estreitar mais 
os laços e aos poucos se 
conseguir fornecer um 
serviço de qualidade para 
o contribuinte prezando a 
segurança da população.
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Constantino anuncia passeios
públicos para Canelinha e Ulisses de 
Abreu, além de ciclovias na Cônego
Prefeito falou ainda do novo centro esportivo do Canelinha, junto ao bairro São Lucas

O Prefeito Constantino Orsolin, 
em recente entrevista ao jornalista 
Francisco Rocha, falou sobre a conti-
nuidade das obras de passeio público 
para as ruas Presidente João Goularte, 
Rui Ramos, Urquiza da Silva, Travessa 
Bandeira e Homero Pacheco, que irá 
beneficiar as comunidades dos bair-
ros Canelinha e Ulisses de Abreu.

A licitação foi encaminhada na 
última semana. As calçadas serão de 
cerca de três metros de largura, nos 
dois lados das vias.

Calçadas e ciclovia na 
Cônego João Marchesi
Segundo o prefeito, terminado o 

processo destas ruas no bairro Ca-
nelinha, a continuidade será na Rua 
Cônego João Marchesi, no sentido Ca-
nela – Saiqui. A via deve ganhar pas-
seio público, desde o entroncamento 
com a Rua Aldaberto Wortmann até a 
rótula de acesso à Rua Júlio Travi.

Além do passeio público, junto ao 
canteiro central, será construída uma 
ciclovia de dois metros de largura, 

dentro do estudo que a Prefeitura 
já realizou para a implantação deste 
tipo de via, que colabora com a segu-
rança dos ciclistas.

Centro Esportivo
do Canelinha
Em estágio avançado, a obra do 

novo Centro Esportivo do Canelinha 
já mostra um pouco de como será o 
layout final do parque, que o prefeito 
Constantino considera um segundo 
Parque do Lago.

Com previsão de entrega à comu-
nidade em 15 de maio, a obra está 
sendo realizada com recursos de uma 
compensação ambiental.

“Este era um espaço totalmente 
inútil, frequentado por usuários de 
drogas, e que transformamos em algo 
de grande necessidade, um local para 
desenvolvimento da vida e da saúde, 
com diversas pistas pára caminhada, 
corridas, ciclismo, quadras de esporte, 
academia ao ar livre, enfim, promover 
o bem-estar e a saúde preventiva”, 
finalizou o prefeito.

Rua Homero Pacheco vai ganhar passeio publico

Obra do Centro Esportivo do Canelinha

Rua Cônego João Marchesi vai receber 
ciclovia e passeios públicos
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Prefeito Constantino e o secretário de governo,
Marcelo Savi, em entrevista à Folha
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Prefeito anuncia compra de equipamento para

remoção de cálculos biliares e renais para o HCC
Aparelho também vai possibilitar a realização de
endoscopia e colonoscopia no Hospital de Canela

O prefeito de Canela, 
Constantino Orsolin, em 
entrevista ao jornalista 
Francisco Rocha, na última 
semana, anunciou a com-
pra de um equipamento 
para a realização dos 
exames de endoscopia 
e colonoscopia, além da 
possibilidade de proce-
dimentos de remoção de 
cálculos biliares e renais.

Segundo Constan-
tino, os pacientes que 
necessitam de remoção 
de cálculo biliar ou renal, 
são enviados, hoje, para 
a Região Metropolitana, 
que pode levar até 30 
dias.

Já, para os exames 
realizados em Canela se 
utiliza um equipamento 
alugado.

Através de emendas 
parlamentares dos ve-

readores Carmen Seibt 
(PSDB) e Marcelo Dreh-
mer (Republicanos).

Os recursos devem 
ser repassado em março 
e iniciado o processo de 
compra do aparelho pelo 
Hospital de Caridade de 
Canela. “Este serviço, po-
derá também ser oferecido 
para a região”, diz Orsolin.

“Não podemos admitir 
um município do tama-
nho de Canela ainda estar 
enviando seus pacientes 
para outras cidades para 
a realização destes pro-
cedimentos”, finalizou o 
prefeito. “É, no mínimo, 
um aspecto humano”.

Orsolin também infor-
mou que a Prefeitura de 
Canela já iniciou estudo 
para que a hemodiálise 
seja novamente oferecida 
no HCC. Prefeito Constantino e o secretário de Governo, Marcelo Savi, em entrevista à Folha

FOtO: FRAnCiSCO ROCHA

Ações do bem auxilia comunidade e causa animal
Resultado da reciclagem será convertido em ração para a Amigo Bicho

O Movimento Am-
bientalista Gramado Viva, 
com o apoio da Prefeitu-
ra de Canela, realizou o 
“Ações do Bem”, durante 
o último sábado (6), no 
Parque do Lago.

A intenção da ação 
era recolher resíduos que 

não fazem parte da coleta 
seletiva e auxiliar a causa 
animal.

Foram arrecadados 
250 litros de óleo de co-
zinha e 802 quilos de lixo 
reciclável, entre papelão, 
latinha, sucata, eletrôni-
cos e mistos.

Os plásticos renderam 
163 quilos, entre garrafas 
pet, plásticos em geral e 
tampinhas.

150 mudas de árvores 
foram doadas, das espé-
cies ipê-roxo, ipê-amarelo 
e araucária.

Um voluntário ficou à 

disposição para ensinar 
a comunidade a realizar 
a compostagem caseira e 
foram ainda distribuídos 
350 litros de biofertili-
zante.

Segundo o líder do 
movimento Gramado 
Viva, Jair Portolan, todo o 
material reciclável arre-
cadado será vendido e o 
valor angariado será des-
tinado à ong Amigo Bicho 
para a compra de ração.

O também voluntá-
rio do Gramado Viva e 

secretário de Governo 
de Canela, Marcelo Savi, 
participou da ação e 
destacou a que todo o 
material já foi destinado 
à empresa que faz reci-
clagem e assim que os 
valores forem totalizadas 
serão divulgados.

“O que faz a diferen-
ça é poder dar opção às 
pessoas para descarte 
adequado e participar da 
melhoria do meio ambien-
te de Canela”, finalizou 
Portolan.
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Gramadozoo realiza soltura
de urubu-de-cabeça-preta

Após dois meses e 
meio de tratamento, um 
urubu-de-cabeça-preta 
foi reintroduzido na na-
tureza pelo Gramadozoo. 
O animal foi resgatado 
ainda filhote pela Pre-
feitura de São Francisco 
de Paula e encaminhado 
ao zoo com autorização 
do Setor de Fauna da 
Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente (Sefau 
– SEMA-RS), em 20 de 
novembro. No hospital do 
zoo, a ave recebeu cui-
dados da equipe técnica. 
“Quando chegou, ainda 
tinha penugem. Depois, 
ocorreu a troca comple-
ta por penas”, explica a 
bióloga Tatiane Nunes, 
responsável técnica do 
Gramadozoo.

Com o animal rea-
bilitado para viver na 
natureza, a equipe reali-

zou a soltura, mediante 
a autorização do Sefau 
– SEMA-RS. “Fomos moni-
torando a alimentação e 
observamos o desenvolvi-
mento da capacidade de 
voo”, diz Tatiane.

Conforme a bióloga, o 
urubu-de-cabeca-preta é 
o mais comum do Brasil. 
É facilmente observado 
voando em círculos. Sua 
dieta é principalmente 
composta de animais em 
decomposição e outros 
materiais orgânicos em 
decomposição, além 
de animais feridos ou 
debilitados, como aves 
e mamíferos. Tatiane 
destaca que eles fazem 
um excelente papel de 
manutenção e de limpeza 
de carcaças de animais 
mortos no meio ambien-
te. “Os urubus contribuem 
para a prevenção de 

doenças causadas pela 
proliferação de bactérias e 
microrganismos”, frisa.

TRANSFERÊNCIAS
Outros dois filhotes 

reabilitados no hospital 
veterinário do Gramado-
zoo finalizaram o trata-
mento, mas tiveram que 
permanecer em cativeiro. 
Com autorização do Setor 

de Fauna, um bugio-rui-
vo e uma coruja-mocho 
foram transferidos para 
o Zoológico Municipal de 
Cachoeira do Sul na ma-
nhã de sábado, dia 6.

FOTO: HAldER RAMOS
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Temporada de Verão Canela terá
cinco apresentações na semana

A Temporada de Ve-
rão Canela chega em sua 
quarta semana. Totalmen-
te on-line, a programação 
tem como característica 
a variedade de gêneros 
culturais, mesclando 
semanalmente dança, 
música, teatro e dança, 
entre outros. Nesta sex-
ta-feira (12), serão re-
produzidos os vídeos de 
Róbison Santos no campo 
das artes visuais e Rodri-
go Lima na área de artes 
cênicas, com "Contato, 
Arte Sinestésica". "Esse 
trabalho é um conjunto de 
criações cênicas através 
do malabarismo de con-
tato, por Paloma Betina, 
com a minha produção 
musical e audiovisual. É 
poesia contextualizada e 
sonora de reflexão social 
que agrupam elementos 
de sintonia positiva leve e 

agradável ao espectador", 
resume Lima.

Ele destaca que 
Paloma atua a dez anos 
no meio cultural através 
da arte de rua com ma-
labarismo de contato e 
teatro. Lima tem oito anos 
de empreendedorismo 
social, sendo destes, os 
últimos cinco com ativis-
mo e produção cultural, 
fomento e captação de 
recursos.

TERÇA-FEIRA
Já na terça-feira, 9, 

foram apresentados as 
produções assinadas por 
João Mendes Neto (artes 
visuais), Kainã Valentim 
(música) e Gabriela Telö-
kem (dança). Neto mi-
nistrou uma "Oficina de 
Desenho Rápido", Valen-
tim uma "Jazz Session" 
e Gabriela a "PulsArte 

em Dança", que é uma 
mostra das coreografias 
executadas pelo gru-
po PulsArte de Canela. 
"Tivemos números em 
grupo, trio, duo e solo das 
bailarinas e acrobatas em 
palco", conta Gabriela, 
que acumula 15 anos 
de experiência no meio 
artístico-cultural.

Graduada em Edu-
cação Física, bailarina 
e acrobata profissional, 
ela também é diretora, 
professora e coreógrafa 
do PulsArte. "Para nós, 
significou muito parti-
cipar da Temporada de 
Verão. Conseguimos levar 
a arte mesmo em meio a 
pandemia como forma de 
trazer lazer e diversão em 
assistir pela tela do com-
putador ou TV, e também 
onde pudessem acom-
panhar nosso trabalho 

representando a nossa 
cidade para além dela", 
comenta Gabriela.

O evento, que ini-
ciou em 15 de janeiro e 
vai até 7 de março, está 
sendo realizado de forma 
virtual com a transmissão 

pelo canal @canelapai-
xaonatural no YouTube 
(com link no Facebook). 
Nas terças e sextas-fei-
ras, a partir das 20 horas, 
o público pode conferir 
em vídeo o trabalho de 
músicos e artistas locais.
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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!

1 mês da princesa 
Helena!

Pedro Henrique no ensaio
de 7 meses na piscina.

Ensaio Smash The Cake 1 aninho Lara Beatriz!

Romana, de 9 meses!

Letícia, 10 anos, com
a mana Lara que

no dia 10 de fevereiro 
completou o 1 aninho!

Otávio, ensaio de 
3 anos esbanjando 

muita fofura.
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CLIQUE AQUI PARA CONFERIR AS COLUNAS FOLHA SOCIAL

A doce espera
do Ricardo!

Jéssica Miranda e Adelvan Aguiar 
neste ensaio descobrindo a gravidez

Elenilde na espera da sua princesa Elizabete.

Cláudia na doce espera do seu anjo Gabriel!

Laura esbanjando
charme e beleza!

Natalia arrasou no 
seu ensaio pessoal!
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127 publicações

Renata Willrich
stories@folhadecanela.com.br

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

Este ano, no @espacotibet o Lo Sar será
comemorado em jantares fechados para
apenas 30 pessoas e os rituais serão conduzi-
dos respeitando os protocolos de segurança e 
distanciamento social, nas noites de 12 e 13 de 
fevereiro de 2021.Ogyen Shak, Adriana Pema 
Shak e toda sua equipe estão envolvidos com os 
preparativos dos rituais típicos e especiais para 
celebrar a chegada do ano 2148 que, seguindo o 
calendário lunisolar tibetano é regido pelo “Boi 
de Ferro”. Um ano que favorece as relações de 
um modo geral, sejam fraternas ou amorosas.

Depois de ter retornado, no fim
de 2020, da Hult International Business 

School, em Boston, MA, EUA, com o
título de Mestre de Ciência em Negócios 

Internacionais, o advogado caxiense 
Marcelo Bender Demari inicia o ano com 

fôlego extra e inicia o ano com foco
na implementação da Lei Geral de

Proteção de Dados.

Em fevereiro e março, Canela 
vai virar, mais uma vez, a cida-
de da arte bonequeira. 
O projeto Arte que nos Toca - 
Bonecos na comunidade, do 
grupo Daiene Cliquet, envolve-
rá 21 grupos artísticos, sendo 
locais, estaduais e nacionais, 
que se apresentarão no Canela 
Alegria. Devido à pandemia, 
a proposta do projeto é que 
as apresentações ocorram de 
forma híbrida, mesclando con-
teúdo digital que será apresen-
tado em telão, e participações 
presenciais.

O Wish Serrano e o Prodigy Gramado 
passam a ser comandados pelo gerente 
geral Alexander Borges, que migrou do 

Wish Foz do Iguaçu, depois de três anos 
no comando do resort paranaense, para 
liderar os empreendimentos da rede em 

Gramado (RS).

O Festival de Gastronomia da Estação 
Campos de Canella, em Canela-RS, 

segue neste final de semana, 13 e 14, 
com uma agenda completa de atrações, 
além de pratos, sobremesas e drinks de 
tirar o fôlego. As oficinas de gastrono-
mia e nutrição realizadas em parceria 
com a UCS – Campus Universitário da 
Região das Hortênsias são gratuitas 
e abertas ao público. Para participar, 

basta enviar um uma mensagem para 
realizar a inscrição via WhastApp para 

o número (79) 98826-2792.
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Nota: Gramado Summit divulga programação de palco focado em
empreendedorismo feminino! Plenária tem curadoria realizada em
parceria com  o coletivo gaúcho Minas de Propósito. Além de reunir

conteúdos sobre inovação e tecnologia, a conferência Gramado Summit
também dará espaço para histórias de dezenas de mulheres. Um palco

focado exclusivamente em empreendedorismo feminino terá palestras de 
mulheres de todo país durante os três dias de evento de 10 a 12 de março.
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CURSOS DE QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO
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

Gestão Estratégica na Saúde 
1º a 4 de março
Segunda a quinta-feira, das 19h30 às 22h30

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 20h30; sábados, das 9h às 13h

Receitas Contemporâneas Caseiras 
5 de março
Sexta-feira, das 19h às 22h

Arbitragem, Conciliação e Mediação: Métodos
Alternativos para Solução de Conflitos 
6, 13 e 20 de março
Sábados, das 8h ao meio-dia

Legislação Trabalhista para Hotelaria e Restaurantes 
8 e 9 de março
Segunda e terça-feira, das 18h30 às 22h30

Gestão de Crise de Imagem nas Organizações Turísticas
8 a 10,;15 a 17 de março
Segundas, terças e quartas-feiras, das 19h30 às 22h30

Inteligência Emocional e Autoconhecimento 
15 a 19 de março
Segunda a sexta-feira, das 19h às 21h

Aumente sua Renda: Produção de Brownies
18 de março
Quinta-feira, das 14h às 18h

Planejamento de Comunicação para Eventos 
24, 25, 31 de março; 1º, 7 e 8 de abril
Quartas e quintas-feiras, das 17h às 19h30

Disfagia e Alimentação: Conceitos Teóricos e Aplicações Práticas 
26 de março
Sexta-feira, das 16h às 19h e das 19h30 às 22h30

Temas Atuais em Recursos Trabalhistas 
26 e 27 de março
Sexta-feira, das 18h30 às 22h30; sábado, das 8h30 às 12h30



GERAL • Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 • www.portaldafolha.com.br12

Construtora PRG comemora dez
anos com mais de 1.900 unidades
comercializadas na Serra Gaúcha

A Construtora PRG completa 
10 anos de atuação no mercado 
imobiliário nesta quinta-feira, 
dia 11 de fevereiro.  A empresa, 
que possui sede em Gramado, 
foi fundada em fevereiro de 
2011 e atualmente tem como 
sócios os empresários Plínio Ra-
fael Ghisleni, Michelle Wodarski, 
Giovani Ghisleni e Taís Munare-
to.

Tudo iniciou com empreen-
dimentos imobiliários em Canela 
quando, os fundadores Plínio 
e Giovani, identificaram que a 
cidade na época não possuía 
muitos empreendimentos imo-
biliários. Então, a empresa es-
colheu ter seus três primeiros 
empreendimentos em território 
canelense.

Na época foi construído um 
espaço na entrada para o Laje de 

Pedra, onde hoje estão alguns 
empreendimentos comerciais 
no Centro Comercial Laje de 
Pedra, seis casas geminadas na 
Rua Ernesto Dorneles (no Cen-
tro), e, mais tarde, um prédio de 
24 apartamentos em frente ao 
Parque do Lago.

Desde então, já foram lan-
çados e entregues dezenas de 
empreendimentos em Gramado 
e Canela.  Desde a sua fundação, 
a PRG se tornou referência no 
mercado imobiliário da Serra 
Gaúcha e conta com mais de 
1.900 unidades vendidas em 
Gramado e Canela entre aparta-
mentos, salas, lojas, flats e de-
mais modalidades.

Hoje, a PRG tem em seu qua-
dro dez colaboradores diretos e 
mais de 600 indiretos. A constru-
tora subcontrata todos os servi-

ços desde projetos, acompanha-
mento, construtoras e parceiros 
para materiais, sempre focando 
em contratar materiais e equipes 
da região.

Para 2021 estão previstos 
os lançamentos de mais quatro 

empreendimentos, todos com 
foco em uma oferta de imóveis 
funcionais com segurança e pra-
ticidade, gerando bons negócios 
para os clientes.

Mais informações em: www.
construtoraprg.com.br.

Equipe PGR
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Ciclistas canelenses participam do
Campeonato Gaúcho de XCO e XCM

No último final de 
semana, nos dias 6 e 7, 
foram disputadas a 1ª e 
2ª etapa do Campeonato 
Gaúcho de XCO e XCM 
2021.

A canelense Carol 
Pinto conquistou o 1º 
lugar do pódio ao vencer 
a prova Master da moda-
lidade XCO, a qual teve 
um circuito de 20 quilô-
metros divididos em 4 
voltas. A prova que, além 
de obstáculos naturais, 
possui rampas e outros 
obstáculos artificiais 
exigiu técnica dos com-
petidores.

João Pedro Dias dos 
Santos conquistou a 2ª 

colocação nas modali-
dades XCO e XCM (Esta 
modalidade é formada 
por um percurso único 
de 26 quilômetros e 
800 metros de elevação, 
exigindo resistência do 
competidor) na categoria 
infanto-juvenil.

Por fim, na categoria 
Estreante, outros 3 ci-
clistas canelenses com-
petiram. Henrique Vieira 
obteve a 7ª colocação, 
Fabiano Faes terminou 
em 8º e Leandro de 
Abreu finalizou a prova 
em 10º.

Ao todo, foram 21 
atletas disputando essa 
categoria.
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RGE regulariza energia para 95 famílias em Canela
A RGE concluiu a regulari-

zação de energia elétrica para 
95 residências de baixa renda, 
localizadas no Loteamento Edgar 
Haack, em Canela. O investimen-
to total chegou a R$ 218.500,00 
reais, aportados pela RGE atra-
vés do Programa de Eficiência 
Energética.

A regularização das ligações 
consiste na doação de todo o 

material e o serviço de instala-
ção dos padrões de entrada para 
os novos clientes, que passam 
a incorporar o sistema de distri-
buição da RGE.

Para Odair Deters, analista 
de Eficiência Energética da RGE, 
ações como essa são importan-
tes para desenvolvimento das 
famílias e dos municípios: “Com 
a regularização, asseguramos um 

sistema elétrico legalizado, de se-
gurança e qualidade. Além disso, 
garantimos a cidadania de novos 
clientes que, com a energia regu-
larizada, passam a ter a conta de 
luz em seu próprio nome“, explica 
Deters.

Para a regularização dessas 
95 residências foi necessária 
a construção de uma rede de 
abastecimento. A obra não teve 

custo algum para o município.
Os clientes beneficiados 

pelo programa não precisam 
fazer nenhum cadastro ou entrar 
em contato com a distribuidora. 
O mapeamento dos consumido-
res de baixa renda que recebem 
as ações é feito pela RGE, em 
parceria com o Poder Público, 
por meio de cruzamento de 
informações.

Edital de
Casamento nº 6442

Fatima Bernadete Oliveira, 
Registradora Substituta do 
Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar: 
DELMAR MELLO DOS 
SANTOS, natural deste Es-
tado, nascido nesta Cidade, 
operador de máquina, sol-
teiro, domiciliado e residente 
na Rua Dorvalino Anselmo 
Rodrigues, nº 15, Bairro 
Santa Marta, nesta Cidade e 
EVOREMA PEREIRA DOS 
SANTOS, natural do Estado 
de Santa Catarina, nascida 
na Cidade de Praia Grande, 
do lar, solteira, domiciliada e 
residente na Rua Dorvalino 
Anselmo Rodrigues, n° 15, 
Bairro Santa Marta, nesta 
Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 05 de Fevereiro de 
2021. Fatima Bernadete
Oliveira • Registradora Substituta

Edital de
Casamento nº 6444

Fatima Bernadete Oliveira, 
Registradora Substituta do 
Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar:
LUÍS CARLOS DE SOUZA 
DA SILVA, natural deste 
Estado, nascido nesta 
Cidade, pedreiro, solteiro, 
domiciliado e residente na 
Rua Paulo VI, nº 226, Apto. 
3, nesta Cidade e DAIANA 
PRINSTROP, natural deste 
Estado, nascida na Cidade 
de Gramado, recepcionis-
ta, solteira, domiciliada e 
residente na Rua Paulo VI, 
n° 226, Ato. 3, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da 
lei.

Canela, 05 de Fevereiro
de 2021.

Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta

Edital de
Casamento nº 6445

Fatima Bernadete Oliveira, 
Registradora Substituta do 
Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar:
MATHEUS FELIPE WAG-
NER, natural deste Esta-
do, nascido na Cidade de 
Igrejinha, designer gráfico, 
solteiro, domiciliado e resi-
dente na Avenida Júlio de 
Castilhos, nº 775, Apto. 401, 
nesta Cidade e
ALEXANDRA RAFAELA 
PERESSONI ROHDE, 
natural deste Estado, 
nascida na Cidade de Porto 
Alegre, publicitária, solteira, 
domiciliada e residente na 
Avenida Júlio de Castilhos, 
n° 775, Apto. 401, nesta 
Cidade. Quem conhecer 
impedimento, oponha-se na 
forma da lei.

Canela, 08 de Fevereiro de 
2021. Fatima Bernadete Oliveira 
• Registradora Substituta

Edital de
Casamento nº 6446

Fatima Bernadete Oliveira, 
Registradora Substituta do 
Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar:
ABRELINO JOSÉ DA 
SILVA PEREIRA, natural 
deste Estado, nascido nesta 
Cidade, funcionário público 
municipal, solteiro,
domiciliado e residente na 
Rua Campo da Esperança, 
nº 300, Bairro São José, 
nesta Cidade e JULIANA 
DE OLIVEIRA SOARES, 
natural deste Estado,
nascida nesta Cidade, do 
lar, solteira, domiciliada e 
residente na Rua Campo da 
Esperança, n° 300, Bairro 
São José, nesta Cidade. 
Quem conhecer impedimen-
to, oponha-se na forma da lei.

Canela, 09 de Fevereiro de 
2021. Fatima Bernadete Oliveira 
• Registradora Substituta

Edital de
Casamento nº 6447

Fatima Bernadete Oliveira, 
Registradora Substituta do 
Registro Civil desta cidade 
de Canela, RS, faz saber 
que pretendem casar:
WILLIAM DOS SANTOS 
DA SILVA, natural deste 
Estado, nascido nesta Cida-
de, auxiliar administrativo, 
solteiro, domiciliado e resi-
dente na Rua Alvim Martins 
de Oliveira, nº 81, Bairro 
São Luiz, nesta Cidade e 
EMANUELE
BREMSTROP CORRÊA, 
natural deste Estado, nasci-
da na Cidade de Gramado, 
auxiliar administrativa, sol-
teira, domiciliada e residente 
na Rua Alvim Martins de 
Oliveira, n° 81, Bairro São 
Luiz, nesta Cidade. Quem 
conhecer impedimento, opo-
nha-se na forma da lei.

Canela, 09 de Fevereiro de 
2021.
Fatima Bernadete Oliveira
Registradora Substituta
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• Apartamento 304 H, 
com 02 dormitórios, 
banheiro, sala de estar 
e jantar com sacada e 
churrasqueira, cozinha 
com área de serviço, box 
descoberto 164 F. Lo-
calizado na Rua Dr. Ruy 
Vianna Rocha, nº1300, 
São Luiz, Canela/RS. Alu-
guel R$750,00 + taxas.

•  Apartamento 04, com 01 
dormitório, banheiro, sala e 
cozinha conjugadas, lavande-
ria. Localizado na Av. Borges 
de Medeiros, nº4606, Bairro 
Moura, Gramado/RS. Aluguel 
R$1.100,00 + taxas.

• Apartamento mobiliado 202, conta com 02 dormitórios, 01 
suíte, sala de estar com sacada e churrasqueira, sala de jantar, 
cozinha, lavanderia, banheiro social, vaga para carro. Localiza-
do na Av. José Luiz Corrêa Pinto, 50, Centro, Canela/RS. Alu-
guel R$1.800,00 + taxas.

• Apartamento 101 B, conta com 01 suíte, 02 dormitórios, sala 
de estar/jantar com lareira, sacada fechada com churrasquei-
ra, frontal, cozinha com área de serviços, banheiro social, 02 
box coberto 04 e 05 para carro. Localizado na Rua Tenente 
Manoel Correa, nº457, Centro, Canela/RS. Aluguel R$2.200,00 
+ taxas.

• Sala comercial ampla, cozinha com despensa, lavabo, área 
privativa 55 m². Localizada na Rua Augusto Pestana, nº 355, 
Centro, Canela/RS. Aluguel R$3.500,00 mais taxas.

LICENÇA DE OPERAÇÃO
WENDER ENGENHARIA LTDA CNPJ 08911186/0001-42.

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ca-
nela a licença de operação para a atividade de condomínios edilício horizon-
tal por unidade autônoma. Localizado na Rua João Wender, 781, esquina 
com Dona Luiza Corrêa, 24, Bairro Vila Suzana. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental.

EDUARDO H. WENDER – sócio proprietário
Canela, 10 de fevereiro de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL
Processo administrativo N° 2019/3057

TRI TAXI AÉREO LTDA • SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE
INSTALAÇÃO DE HELIPONTO (CODRAM 4730,11) 

O Prefeito Municipal de Canela - RS, no uso de suas atribuições conferidas na Lei Orgâ-
nica Municipal, bem como em cumprimento das medidas restritivas de enfrentamento da 
disseminação do novo coronavírus (COVID-19), conforme disposições do Decreto Muni-
cipal n° 8885, de 13 de outubro de 2020, que RECEPCIONA O DECRETO ESTADUAL Nº 
55.537, DE 9 DE OUTUBRO DE 2020, que altera o Decreto nº 55.523, de 5 de outubro de 
2020, que determina a aplicação das medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 
19 do decreto nº 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o sistema de distanciamento 
controlado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo novo 
coronavírus (covid-19) no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a Declaração 
de Estado de Calamidade Pública em todo o território estadual, no âmbito do município 
de Canela, torna público a realização da Audiência Pública Virtual para discussão do pe-
dido de licenciamento ambiental para a atividade de heliponto, nos termos do Processo 
Administrativo 2019/3057 a se realizar no dia 23/02, às 19:00 horas através do site da 
Prefeitura Municipal de Canela (http://www.canela.rs.gov.br), ficando a disposição a quem 
possa interessar o(s) seguinte(s) canal(is) de comunicação para o envio de sugestões e 
comentários:

Telefone: (54) 3282 5100
E-mail: licenciamento@canela.rs.gov.br

Site da Prefeitura Municipal de Canela: http://www.canela.rs.gov.br 

Canela (RS), 06 de fevereiro de 2021.
CONSTANTINO ORSOLIN • Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 148/2020

O Prefeito Municipal de Canela, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do 
Brasil, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal nº 
7.662/2017, FAZ SABER a todos que vierem ou dele tiverem conhecimento, especialmen-
te a HELENA DOS SANTOS, CPF sob nº 596.057.740-20, que nos autos do Processo 
Administrativo nº 2020/10489, pelo Auto de Infração nº 148/2020, no dia 05/12/2020, foi 
autuado por infringir o art. 66 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e art. 5º da Lei Comple-
mentar nº 074/2018. Por se encontrar o autuado em local incerto e não sabido, fica ele 
devidamente NOTIFICADO do auto de infração para pagamento de multa/ou apresenta-
ção de defesa no prazo de 20 (vinte) dias a contar desta publicação. Nada mais. Dado e 
passado nesta cidade de Canela, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2021.

Constantino Orsolin
Prefeito Municipal

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA 01/2021

O MUNICÍPIO DE CANELA/RS, instituição de direito público interno, com sede nesta 
cidade, sito à Rua Dona Carlinda, nº 455, prédio da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ 
sob nº 88.585.518/0001-85, NOTIFICA os contribuintes que não foram localizados nos 
endereços cadastrados nesta municipalidade, de que eles, a contar da data da publicação 
do presente EDITAL, dispõem de 10 (dez) dias para quitar, parcelar ou impugnar adminis-
trativamente os créditos inscritos em Dívida Ativa, conforme legislação vigente.

Após o prazo fixado acima, o MUNICÍPIO DE CANELA promoverá o protesto e/ou a Exe-
cução Fiscal do débito.
A relação dos contribuintes que se encontram nessa situação está disponível na Secreta-
ria Municipal da Fazenda e Desenvolvimento Econômico.

Canela/RS, 11 de Fevereiro de 2021.

Constantino Orsolin
Prefeito

Luciano do Nascimento de Melo
Secretário Municipal da Fazenda e 

Desenvolvimento Econômico

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO Nº 148/2020

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação dos 
seguintes editais:
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO  05/2021 – Contratação de empresa especializada 
em elaboração de projetos de Arquitetura, Engenharia e Instalações, acompanhados de 
planilhas orçamentárias, cronogramas e memoriais descritivos de todos os itens projeta-
dos, bem como a prestação de serviços correlatos, a serem contratados pelo período de 
um ano.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 06/2021 – Contratação de empresa para prestação 
de serviços gerais de limpeza, conservação e higienização de imóveis da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, com jornada de trabalho de 08 horas diárias, se segunda a sexta feira no 
horário de funcionamento das Unidades de Saúde.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 – Contratação de profissional para ação 
complementar – Oficina de Música (Gaiteiro) a ser desenvolvido no Centro de referência 
de Assistência Social.
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 11/2021 – Contratação de profissional para ação 
complementar de oficina de Capoeira.
Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser ob-
tidas 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 e/ou pregao@canela.rs.gov.br.

Canela, 11 de fevereiro de 2021.
Constantino Orsolin • Prefeito de Canela
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CLIQUE AQUI E ACESSE O INSTAGRAM DA JULIANA!

Caro leitor, hoje vamos falar sobre empreendedorismo e 
gestão financeira, quarto tema que abordei no livro Educa-
ção e Gestão Financeira: coisas que ninguém te conta, escri-
to com o consultor empresarial Alexandre Vargas.

Empreender no Brasil é um desafio gigante, este foi jus-
tamente o tema do meu primeiro livro. Milhares de empresas 
são abertas todos os anos e a grande maioria fecha suas por-
tas antes dos dois primeiros anos, por falta de gestão. Muitas 
pessoas enxergam no empreendedorismo a ponte para ter 
liberdade financeira, normalmente são ótimos no que fazem, 
ou seja, possuem muito conhecimento técnico, mas não sa-
bem gerir muitas vezes nem suas finanças em casa.

Não foram poucos os casos em que pessoas providas de 
valores substanciais em recursos financeiros, na condição de 
empreendedores, se valendo de heranças recebidas, fundos 
de garantia, imóveis e outros meios legítimos de recursos, 
terminaram não tendo êxito em seus investimentos. Decorre 
daí a importância do planejamento, que precisa estar intima-
mente ligado a visão do que se quer empreender, associado 
a gestão financeira do montante que se pretende investir. 
Buscar apoio nas ferramentas de gestão e administração, 
como o plano de negócios é algo indissociável para quem, 
de forma sustentável deseja se tornar um empreendedor de 
sucesso.

Empreender sem o auxílio de ferramentas de controle 
financeiro deixa o processo incompleto. Por mais nobre que 
seja o seu propósito e sua força de vontade para fazer o 
negócio dar certo, o uso de controles simples, mas eficientes 
fazem toda diferença.

Não tenha medo de empreender, você só precisa estar 
preparado e se não estiver seguro, busque bons profissionais 
que possam lhe auxiliar, investir em conhecimento antes vai 
te poupar prejuízos grandes depois. Já dizia Thomas Edison 
“EU não FALHEI. Só descobri 10 mil CAMINHOS que não eram 
o CERTO”.

Juliana Alano 
Educadora Financeira

EMPREENDEDORISMO E GESTÃO
FINANCEIRA: UMA PARCERIA NECESSÁRIA

CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE DA JULIANA!

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

APARTAMENTO DUPLEX COM 4 VAGAS DE GARAGEM NO CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL VALLE DELL’ARTE – EDIFÍCO DA VINCI – GRAMADO/RS. 
1° Leilão On-line: 02.03.2021, das 09:00 até às 15:00 / 2° Leilão On-line: 
09.03.2021, das 09:00 até às 15:00.  LOCAL: SITE da Benedetto Leilões: 
WWW.benedettoleiloes.com.br. Jeferson Benedetto, Leiloeiro Oficial, 
devidamente autorizado pela Exma. Sra. Dra. Aline Ecker Rissato, Juíza 
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gramado/RS, processo número 
101/1.14.0001619-9, venderá em dia, hora e local acima citado, o bem a seguir 
relacionado: O apartamento 501 do Condomínio Residencial Valle Dell’Arte 
– Edifício Da Vinci, com área total de 370,13m³ mais a área ampliada do 
mezanino de 180,00m², sendo composto por 5 dormitórios, todos com 
banheiros privativos, estar íntimo, circulação, sala de jantar, sala com 
churrasqueira, sala de estar com lareira e sacada integrada, 2 lavabos, 
cozinha e lavanderia, além de 4 vagas de garagem. Observação: trata-
se de um apartamento duplex inacabado. Ônus: Nada Consta. Matrícula 
n° 25.472 do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Gramado/
RS. Avaliação total: R$4.800.234,10 (quatro milhões, oitocentos mil, 
duzentos e trinta e quatro reais). Na ocasião do 1º LEILÃO ON-LINE, o bem 
será vendido por valor igual ou superior ao da avaliação; no 2º LEILÃO ON-
LINE, por valor não inferior a R$2.400.117,05 (dois milhões, quatrocentos 
mil, cento e dezessete reais, cinco centavos), que corresponde a 50% do 
valor da avaliação, com base no parágrafo único do ao artigo 891 do CPC. 
Serão aceitos lanços parcelados, desde que contenha 25% do valor do 
lance à vista o saldo em até 30 parcelas (corrigidas mensalmente pela taxa 
IGP-M), conforme previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 895 do CPC. Para 
participar do leilão, os interessados deverão efetuar cadastramento prévio de 
até 24h antes do término do leilão. Ficam desde já as partes, seus cônjuges, 
se casados forem, INTIMADOS pelo presente EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 
LEILÃO PÚBLICO ON-LINE, para todos os atos aqui mencionados, caso se 
encontrem em lugar incerto e não sabido ou não venham a ser localizados 
pelo Oficial(a) de Justiça suprindo, assim, a exigência contida no artigo 889, 
Inc. I a VIII e parágrafo único do CPC. INFORMAÇÕES: pelo site www.
benedettoleiloes.com.br, pelo e-mail contato@benedettoleiloes.com.br e 
pelos telefones: (51) 99815-5259 e (51) 3547-1328.

Jerônimo Terra Rolim busca informações oficiais
sobre a derrubada e plantio de árvores em Canela

O vereador Jerônimo Terra 
Rolim apresentou dois pedidos de 
informações na sessão da Câmara 
de Vereadores desta segunda-fei-
ra (08)

O Pedido de Informações n° 
02/2021 solicita um relatório 
completo do número de árvores 
e espécie de árvores derruba-
das nos últimos 4 anos na cida-

de. O Pedido de Informações n° 
01/2021 solicita a relação e quan-
tidade de mudas e quais espécies 
plantadas na cidade nos últimos 4 
anos. O vereador Rolim defende a 
causa ambiental e busca essas in-
formações para trazer transparên-
cia para a população no tocante a 
atitudes do Poder Público com o 
meio-ambiente verde da cidade.
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Sem consulta pública, Eduardo Leite quer

privatizar Parque do Caracol até o final de 2021
Local é patrimônio ambiental, turístico e histórico de Canela.

Cidade corre o risco de perder administração e recursos do Caracol
Nesta quinta (11), 

uma comitiva do Gover-
no do Estado esteve em 
visita ao Parque do Ca-
racol e Secretaria Muni-
cipal de Turismo, dando 
continuidade ao processo 
que concede à iniciativa 
privada a responsabili-
dade pelos serviços de 
visitação e de exploração 
comercial do principal 
ponto turístico de Canela 
e uma das mais belas pai-
sagens naturais do país.

A Folha tentou con-
tato com a assessoria de 
comunicação da Secreta-
ria de Desenvolvimento 
Econômico do RS para 
obter mais detalhes da 
visita técnica, mas não 
obteve retorno.

Sabe-se que faz parte 
do acordo que o RS e ou-
tros 5 estados brasileiros 
assinaram com o Banco 
Nacional do Desenvol-
vimento (BNDES) para 
privatização de parques 
estaduais.

No Rio Grande do 
Sul, estão incluídos, além 
do Caracol, os parques 
estaduais Delta do Jacuí, 
Tainhas, Turvo e Jardim 
Botânico de Porto Alegre.

Concessão para
Canela em risco

O parque, hoje, é 
administrado pela Prefei-
tura de Canela, que ficou 
responsável por inves-
timentos, melhorias e 
administra 80% da recei-
ta. Toda e qualquer ação 
no Parque deve passar, 
necessariamente, pela 
burocracia do Governo do 
Estado, que leva 20% da 
receita bruta, que gira em 
torno de R$ 1 milhão ao 
ano.

Em agosto de 2020, 
Estado e Município re-
novaram seu acordo por 
dois anos, podendo ser 
renovado por mais 12 
meses, porém, foi adicio-
nada uma cláusula que 
possibilita a revogação 
da cessão do parque, pois 
o Governo do Estado já 
pensava em concessão à 
iniciativa privada.

Canela quer
investir no Caracol
Ao ser questionado, 

o secretário Municipal 
de Turismo e Cultura de 
Canela, Angelo Sanches, 
disse à Folha que Rodrigo 
Lorenzoni (que assumiu a 
Sedetur no final de maio 
de 2020) tem sido parcei-
ro e é um dos responsá-
veis pelo último acordo 
com Canela.

Por outro lado, a bu-
rocracia e a forma como 
o Estado pensa juridi-
camente o Caracol têm 
impedido novas melho-
rias e a modernização do 
Parque, já anunciadas.

“Temos muitos pro-
jetos, mas estamos na 
espera do Governo do 
Estado. Queremos avançar. 
Entendemos que a admi-
nistração do Parque do Ca-
racol, pelo que representa 
para Canela e região, deve 
continuar com a Prefeitu-

ra, por um período maior 
de tempo para que possa-
mos dar ao nosso grande 
símbolo o tratamento que 
ele merece”, disse o secre-
tário.

Processo unilateral
Pessoas ligadas ao 

trade turístico e agentes 
políticos do município 
entendem que a decisão 
de Eduardo Leite é unila-
teral e não leva em conta 
a singularidade do Parque 
do Caracol e o que ele 

representa para o cane-
lense.

Um empresário, que 
preferiu não se identifi-
car, sugeriu a realização 
de uma consulta popular 
junto à comunidade para 
que ela diga o que pensa 
sobre o Caracol.

Ao final deste proces-
so inicial, a pergunta que 
não foi respondida é: o 
que Canela e sua comu-
nidade ganham e perdem 
com a privatização de seu 
maior símbolo?
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