
HBVS sorteia carro e 99 prêmios
Durante a realização da Feirasol, direção e funcionários da casa de saúde lançaram Ação entre Amigos
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Carro é o prêmio principal da Ação entre Amigos e foi exposto na Feirasol, no início do mês

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

BreCHÓ

PARA AJUDAR E CONCORRER

SORTEIO

Campanha Vale 
do Sol nota 10 
premia mais um

Presidente do legislativo de 
novo Hamburgo faz visita 

TROCA

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2018

Na terça, dia 20, o presi-
dente da Câmara de Verea-
dores de Novo Hamburgo, 
Felipe Kuhn Braun, esteve 
com o presidente da Câmara 
de Vereadores de Vale do 
Sol, Márcio Bringmann, para 
trocar ideias sobre o trabalho 
da vereança.

Braun aproveitou para di-
vulgar o trabalho que realiza 
como escritor, pois é autor 
de 15 livros sobre a história 

da imigração alemã e sobre 
o passado dos municípios do 
Vale dos Sinos e Vale do Caí.

O pres idente  Márcio 
Bringmann agradeceu a vi-
sita e destacou que foi um 
grande privilégio conhecer 
um pouco sobre o trabalho 
desenvolvido na Câmara de 
Vereadores de Novo Ham-
burgo, bem como o trabalho 
realizado como pesquisador 
da história e cultura alemã.

Felipe Braun presenteou Bringmann com um de seus livros
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Jaino Finkler é o ganha-
dor de R$ 500 do sorteio da 
campanha “Vale do Sol é 
Nota 10”. A iniciativa ins-
titui o Programa Municipal 
de Premiação a Consumido-
res, mediante a utilização da 
Plataforma Nota Fiscal Gaú-
cha. O programa tem por 
objetivo incrementar as re-
ceitas decorrentes do ICMS, 
pelo incentivo à emissão 
dos documentos fiscais. O 
próximo sorteio local ocorre 
no final de novembro.

O presidente do Poder 
Legislativo, vereador Márcio 
Bringmann, informa que a 
próxima reunião ordinária 
será realizada no espaço da 
Casa dos Seis Povos, que foi 
construída ao lado do Clube 
Cultural e Esportivo Trombu-
do, atendendo ao pedido da 
Associação Pro-cultura Vale 
do Sol, através de sua presi-
dente, Lídia Tondello Finkler.

Conforme a solicitação 
protocolada no Poder Legis-
lativo, o objetivo é difundir 
e incentivar a futura Casa-
Museu dos Seis Povos e do 

Túnel do Tempo, a serem 
construídos na antiga Escola 
Osvaldo Cruz, localizada no 
centro de Vale do Sol.

Por essa razão, o presi-
dente Márcio Bringmann 
convida a comunidade para 
prestigiar a reunião do Poder 
Legislativo, que será realiza-
da dentro de um espaço que 
busca resgatar a história dos 
primeiros habitantes de Vale 
do Sol.

A reunião será realizada na 
próxima segunda-feira, dia 
26, a partir das 18 horas, na 
Casa dos Seis Povos.

Câmara realiza sessão na Casa 
dos Seis Povos, no Trombudo

PRÓXIMA SEGUNDA

aGenda

· SerViÇo miliTar
Os reservistas, que pres-
taram Serviço Militar no 
período de 2013 a 2017 e 
no corrente ano até o dia 
30 de novembro devem 
comparecer no 7º Batalhão 
de Infantaria Blindado ou 
em qualquer Unidade do 
Exército Brasileiro de 10 a 
14 de dezembro de 2018, 
das 8 às 17 horas, munidos 
do Certificado de Reservista, 
para participar do Exercício 
de Apresentação da Reser-
va (EXAR). A apresentação 
também poderá ser feita 
pela internet, no endereço 
www.exarnet.eb.mil.br, de 
1º de dezembro de 2018 a 
31 de janeiro de 2019. Os 
reservistas que prestaram o 
Serviço Militar em 2013 e fa-
rão a quinta apresentação, 
obrigatoriamente deverão 
fazê-la de forma presen-
cial. Os reservistas que não 
estiverem em dia com a 
situação militar, não pode-
rão fazer matrícula em es-
tabelecimentos de ensino, 
obter carteira de trabalho, 
confeccionar passaportes, 
participar de concursos ou 
assumir cargos públicos, 
além de outras implicações 
legais.
· aFToSa
A segunda etapa da vaci-
nação contra a febre aftosa 
encerra no dia 30 de novem-
bro. O produtor deve vacinar 
os bovinos de até dois anos 
e apresentar a nota fiscal da 
compra da vacina no Posto 
da Inspetoria Veterinária do 
Município. A vacina pode ser 
comprada na Agropecuária 
Fritsch e no Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (STR) 
de Vale do Sol e Vera Cruz. 

Para manter e qualificar a 
oferta de serviços à comuni-
dade, o Hospital Vale do Sol 
conta sempre com a parceria 
da comunidade, da iniciativa 
privada, do Poder Público, de 
entidades e grupos organiza-
dos. Pois chegou mais uma 
hora de ajudar e, de quebra, 
concorrer a 100 prêmios. O 
HBVS realizou no dia 9 de 
novembro, durante a Feira-
sol, o lançamento oficial da 
Ação entre Amigos em alusão 
ao aniversário de 70 anos de 
fundação da instituição. A 
renda será destinada para 
a instalação da Unidade de 
Internação de Cuidados Pro-
longados, como referência 
para todos os municípios 
do Vale do Rio Pardo, com 
abrangência da 13ª Coorde-
nadoria Regional de Saúde.

Quem compra a cartela 
concorre a 100 prêmios, sen-
do o principal, um carro VW 
Space Fox 2011, doado pela 
Souza Cruz. Foram confec-
cionadas 12 mil cartelas com 
dois números em cada, que 

estão à venda pelo preço de 
R$ 10, e o sorteio será no dia 
4 de agosto de 2019, durante 
a 16ª festa beneficente, que 
acontecerá no Ginásio Evan-
gélico de Vale do Sol.

Segundo o diretor da casa 
de saúde dos vale-solenses, 
Marco Aurelio Machado, 
são R$ 47.500 em premiação. 
“Mais uma vez vemos a pro-
va do apoio do comércio, da 
indústria e da comunidade, 
pois conseguimos a parceria 
com a doação de todos os prê-
mios. Isso é muito importante 
para a entidade, que tenta 
manter-se com as portas aber-
tas para atender a população 

mais próximo de suas resi-
dências. Somos muito gratos 
a todos pela ajuda e contamos 
com o auxílio da população, 
para que todos adquiram um 
número”, salienta.

As cartelas podem ser ad-

quiridas na secretaria do 
HBVS, com os funcionários, 
a diretoria e outros voluntá-
rios. As pessoas interessadas 
em ajudar na venda poderão 
retirar um ou mais blocos 
junto à recepção do hospital.

O Grupo de Humanização 
do HBVS realizou edições de 
Brechó Solidário nos últimos 
meses, e o total arrecadado 
foi de R$433. O valor será 
utilizado na manutenção das 
atividades hospitalares.


