
Natal no Vale será no dia 9
Programação contará com brinquedos infláveis, Trenzinho do Noel, personagens infantis e apresentações 
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Atrações para a família inteira estarão no Natal no Vale, defronte à Prefeitura

TRENZINHO

PARA A FAMÍLIA INTEIRADIA DE FESTA

DESDE QUINTA

Prefeitura terá 
expediente único 
dia 7 de dezembro

Normélio Reckers 
assume Executivo 
até o dia 21

Prefeitura realiza novo leilão 
de itens inservíveis

VENDA

V ALE DO SOL 10ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2018

No dia 22 de novembro, 
na Câmara de Vereadores, 
foi realizado o segundo lei-
lão presencial e online deste 
ano, com itens inservíveis 
da Prefeitura Municipal de 
Vale do Sol.

Dos sete lotes colocados 
à disposição, seis foram 
leiloados. Mais de R$ 74 mil 

foram arrecadados com o 
leilão de um trator agrícola, 
um caminhão carreta, um 
ônibus, dois automóveis 
(Gol) e um automóvel tipo 
furgão (Besta). Apenas um 
lote não foi arrematado, 
que era um ônibus, que ti-
nha seu lance inicial de R$ 
11.500.

Seis lotes foram leiloados no último dia 22
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Na últ ima semana,  o 
prefeito Maiquel Silva e 
o presidente da Feirasol 
2018, Claudeomir Karnopp, 
entregaram os alimentos 
arrecadados no Domingo 
Solidário durante a feira, 
que ocorreu de 8 a 11 de 
novembro em Vale do Sol. 
No dia 11, o público foi 

convidado a doar 1kg de 
alimento não perecível para 
acesso ao parque. A doação 
não era obrigatória. 

Foram arrecadados em 
torno de 200kg de alimen-
tos, que foram repassados 
ao Hospital de Vale do Sol 
e à Casa Lar Resgate da In-
fância do município.

O vice-prefeito de Vale 
do Sol, Normélio Rec-
kers, assumiu na manhã 
de quinta-feira, dia 22, o 
comando interino da Pre-
feitura de Vale do Sol. O 
cargo foi repassado pelo 
prefeito, Maiquel Silva, 
que está de férias até o dia 
21 de dezembro. Segundo 
Reckers, durante o perío-
do como prefeito interino 
todos os trabalhos desen-
volvidos terão continui-
dade. “Vamos continuar 
trabalhando prezando por 
melhorias e pelo bem-es-
tar da comunidade vale-
solense”, finalizou.

Entrega de alimentos contempla hospital e Casa Lar
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Alimentos são repassados 
ao HBVS e à Casa Lar

DOAÇÕES DA FEIRASOL

PROGRAMAÇÃO

Prefeitura do Vale
prepara Calendário 
de Eventos

A Prefeitura Munici-
pal de Vale do Sol está 
elaborando o Calendário 
de Eventos para 2019. 
Entidades esportivas e 
culturais, sociedades, 
grupos organizados, co-
munidades, CPMs de 
escolas, clubes, paróquias 
e associações que queiram 
inserir seus eventos no 
material, deverão entre-
gar até o dia 3 de dezem-
bro, por escrito, as datas e 
informações na Secretaria 
Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto. Mais 
informações pelo telefone 
(51) 3750 1122.

A partir do decreto nº 
2.346/18, o Executivo Mu-
nicipal estabeleceu tur-
no único nas repartições 
públicas municipais de 
Vale do Sol no dia 7 de 
dezembro de 2018. O ho-
rário de atendimento será 
das 7h30min às 13h30min, 
devido à festa de Natal 
promovida pelo Sindicato 
dos Servidores de Vale do 
Sol, que acontecerá no dia 
7. A medida não se aplica 
aos serviços considerados 
essenciais.

Vale do Sol abre oficial-
mente no dia 9 de dezembro 
os festejos natalinos. Um ce-
nário lúdico vai recepcionar 
os visitantes e a comunidade 
vale-solense em frente a 
Prefeitura Municipal para o 
Natal no Vale, oportunizan-
do um momento de união, 
integração, alegria e amor 
ao próximo.

A programação inicia a 
partir das 17h30min, com 
brinquedos infláveis e Tren-
zinho do Noel, que estarão 
disponíveis gratuitamente 
para a criançada se divertir. 
A presença de dois famo-
sos personagens infantis, o 
Mickey e a Minnie, também 
já está confirmada. Às 19 
horas, os atrativos que de-
vem encantar a noite são as 
apresentações do Grupo de 
Canto de Formosa, Corais 
Infanto-Juvenil e Adulto, 
Banda Municipal e o Grupo 
de alunos do projeto Ciran-
da da Música Instrumental 
do Município. 

Outra grande atração, 
que é a mais esperada pelas 
crianças, será a presença 
do Papai Noel. A casa do 
bom velhinho está situada 

ao lado do Centro Admi-
nistrativo, com o intuito de 
ficar mais acessível à comu-
nidade e de centralizar as 
atividades.

DECORAÇÃO
Neste ano, a decoração 

natalina vai trazer uma 
ornamentação com itens 
reutilizáveis. Nesta segun-

da-feira, dia 26, uma equipe 
deu início aos preparativos. 
Prefeitura, canteiros e praci-
nha municipal vão ser deco-
rados com itens utilizados 
no ano passado, visando 
conter os custos e ao mesmo 
tempo, para sensibilizar as 
pessoas, propondo a reuti-
lização de materiais. 

Tradicional nos festejos 
natalinos de Vale do Sol, o 
Trenzinho do Noel estará 
disponível para a comunida-
de vale-solense no dia 9, das 
17h30mim às 19h, e dias 10, 
11 e 12, das 8h30min às 10h 
e das 13h30min às 15h.


