
Encontro dos Aposentados é nesta sexta-feira
INTEGRAÇÃO REGIONAL

Vale do Rio Pardo tem
quarta maior votação
Todos os municípios do Corede/VRP alcançaram percentual mínimo e devem ser 
contemplados. Vera Cruz mobilizou 2.676 eleitores, ou 15,75% dos aptos a votar
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cONsuLTA pOpuLAR

Consulta Popular foi realizada na semana passada

GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2018

É hoje, dia 6, o Encontro 
Regional de Aposentados. O 
evento, que terá a abertura 
às 8h30min, ocorre no Ju-
ventude, em Linha Henrique 
D’Ávila, no interior de Vera 
Cruz. Às 9 horas, está marca-
da a palestra sobre sindicalis-
mo e empréstimo consignado, 
com Elisabete Rins. 

Na sequência, o palestrante 
Jéferson Cappellari, da Unisc, 
falará de motivação e autoesti-
ma, a fim de tornar o dia mais 

descontraído e leve.
Ao meio-dia será servido 

almoço e a expectativa é de 
que cerca de 500 pessoas 
participem. Durante a tarde 
acontece o baile, com anima-
ção da banda KM.

O evento organizado pela 
Regional Sindical, em par-
ceria com o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Vera 
Cruz, espera receber aposen-
tados da área urbana e rural, 
bem como de toda a região. 

Segundo o presidente do 
STR local, Geraldo Back, o 
evento promete movimentar 
o município tendo em vista 
que a Regional Sindical cor-
responde a 16 municípios, que 
compreendem 10 sindicatos.

Quem ainda não garantiu 
os ingressos para o almo-
ço, pode participar. Haverá 
comercialização de alguns 
ingressos na hora. Mais in-
formações pelo telefone (51) 
3718-1187 (Sindicato).

| Sábado, dia 7, às 14 horas, haverá o Encontro das Servas. 
No domingo, dia 8, culto com Festa da Colheita e Santa Ceia,  às 
9 horas. Todos os membros terão a oportunidade de trazer ao 
altar a sua oferta de gratidão e os motivos são muitos, pelas 
inúmeras bençãos que o nosso bondoso Deus tem estendido 
a todas as famílias, primeiro pela saúde, trabalho da lavoura e 
outros setores com seus rendimentos. Quarta-feira, dia 11, culto 
com Santa Ceia, em Linha Floresta, às 19 horas (IELB).

| Sexta-feira, dia 6, às 20 horas, o encontro dos jovens de 
Ferraz e na terça-feira, dia 10, estudo bíblico em Ferraz, na 
escola (IECLB).

| A tradicional festa do Colono e Motorista que anualmente 
é comemorada na localidade junto à Comunidade Evangélica 
de Ferraz acontece no dia 25 de julho. Este ano não haverá 
desfile, mas as atrações são as mais diversas para homenagear 
as duas classes. Na programação, teremos: 9 horas, recepção 
das pessoas e jogos diversos de cartas. Às 11 horas, banda Fre-
undenkreis, de Candelária, às 11h30min, almoço com pernil de 
porco, bolinho de carne, churrasco, saladas e pratos quentes e 
frutas. Às 13h30min, bolão de mesa, roda da sorte e às 14 horas, 
a banda Acordes de Ouro. A partir das 18 horas, a banda Cosmo 
Express animará a festa. Terça-feira, dia 23, ao meio-dia haverá 
venda de deliciosas cucas e tortas. Venha fazer a festa conosco 
e a diretoria já agradece, antecipadamente.

| A Sociedade Mista 15 de Maio, Mista Unidos de Entre Rios e 
Rosa Branca de Linha Sítio comunicam que estarão participando 
do Encontro de Sociedades, no Juventude de Linha Henrique 
D’Ávila, neste domingo, dia 8. O ônibus sairá às 12h30min de 
Entre Rios, passando pela Travessa Becker, até o local da festa.

| A diretoria do Independente intensifica os preparativos para 
a Festa Municipal do Colono e Motorista, no dia 22 de julho, com 
o tradicional desfile de carros alegóricos, escolas, entidades, 
caminhões e máquinas agrícolas, almoço com variado cardápio, 
apresentação do Grupo de Danças Alemãs Sterntanz da Escola 
José Bonifácio, reunião dançante com a Banda Scala e diversas 
atrações.

| A Comunidade Católica Sagrada Família, de Vila Progresso, 
realiza fandango de formatura do curso de danças galponeiras 
no dia 14 de julho, com o sucesso de Eco do Minuano e Bonitinho 
e Grupo Herança Farrapa.

| Neste domingo, dia 8, haverá celebração na igreja Imacu-
lada Conceição, às 9 horas.

| Vem aí o 24º Campeonato de Futebol Sete de Dona Josefa, 
que deve ter seu início na metade do mês de agosto. A direto-
ria deve decidir por um campeonato normal, com disputa de 
uma taça, mas deve realizar o 1º Campeonato de Futebol Sete 
Feminino, se houver no mínimo quatro equipes interessadas. 
Estão sendo discutidos os valores a serem cobrados para as 
inscrições das equipes participantes, mas é provável que não 
sofram grandes alterações. As fichas de inscrição devem estar 
disponíveis a partir do dia 20 de julho e poderão ser retiradas 
na Sul Peças, com Diego. As equipes participantes devem tomar 
cuidado com atletas suspensos do último campeonato, pois a 
inscrição destes atletas leva à punição das equipes participantes, 
como consta no regulamento. Informações pelos telefones (51) 
99676-1067, com Paulo, ou 99741-7170, com Diego.

| Pensamento: “Os que lideram não devem olhar para trás o 
tempo todo, pois fica quase impossível caminhar com segurança 
e trabalhar para o engrandecimento da organização com olhos  
voltados para antigos desentendimentos e dissabores.”

OS 5 MAIS VOTADOS

A VOTAÇÃO
MUNICÍPIO
Vale do Sol
Vera Cruz
Santa Cruz

ONLINE
1.318
1.759
5.182

OFFLINE
2

571
1.166

SMS
4

346
34

TOTAL
1.324
2.676
6.382

%
16,24%
15,75%
6,22%

| Apoio ao Desenvolvimento 
da Agricultura Familiar: 
9.381 votos;

| Ampliação, reforma e 
aquisição de equipamentos 
para estabelecimentos de 
saúde vinculados ao SUS: 
6.778 votos;

| Videomonitoramento e 
cercamento eletrônico: 
6.381 votos;

| Reaparelhamento dos 
Órgãos da Segurança: 
5.079 votos;

| Saúde da Família, 
aquisição de veículos:
4.397 votos

Mais de 41 mil pessoas 
participaram da Consulta 
Popular nos 23 municípios da 
região do Conselho Regional 
de Desenvolvimento do Vale 
do Rio Pardo (Corede/VRP). 
Em termos de votação, a re-
gião teve a quarta maior entre 
as 28 do Estado. Os projetos 
votados com prioridade são 
das áreas de Agricultura 
Familiar, Segurança Pública 
e Saúde. Cada um será con-
templado com R$ 580.525,96.

Os 23 municípios atingi-
ram o índice mínimo para 
participarem do rateio de 
recursos. O presidente do 
Corede, Heitor Petry, destaca 
o engajamento. “Foi muito 
importante a mobilização dos 
Comudes nos quatro dias do 
processo e nas assembleias 
municipais. Graças a isso, 
conseguimos aumentar a 
votação de 2017 para 2018.”

No ano passado foram 
39.028 eleitores que votaram. 
Este ano, 41.579. Os votos 
nas plataformas online, pelo 
site, contabilizaram 23.406. 
Outros 17.103 foram pelo 
sistema offline. O município 
com maior número de votos 
foi Santa Cruz do Sul, com 
6.151 e percentual de 6,26% 
do total de eleitores (o índice 
mais baixo entre os 23 muni-

cípios). Lagoa Bonita do Sul 
registrou 517 votos (23,68% 
dos eleitores). Mato Leitão 
registou o maior percentual 
de votos entre o total de elei-
tores (43,56% e 1.624 votos). 

Vera Cruz mobilizou 2.676 
eleitores, ou 15,75% do elei-
torado. Em Vale do Sol, a 
consulta teve 1.324 votos, 
16,24% do total de eleitores. 
Em ambos os municípios, o 
maior número de votos veio 
da plataforma online. Em 
Vera Cruz, 1.759 eleitores 
realizaram a votação pela in-
ternet. Em Vale do Sol foram 
1.318. 

RATEIO
O Corede/VRP realiza no 

dia 27, às 13h30min, na sala 
101 da Unisc, assembleia com 

a participação do coorde-
nador estadual da Consulta 
Popular, Teonas Fabiano 
Baumhardt, e técnicos das 
secretarias de Estado, para 
realizar o rateio dos recursos 
entre os municípios.


