
BM de Vale do Sol vira pelotão 
e tem novo comandante
Cerimônia na tarde desta quarta-feira reuniu autoridades na sede da corporação no município
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Dutra conduziu transmissão de cargo de Celiomar Acosta para Félix de Ávila, perante autoridades

Carolina alMeida
redacao@jornalarauto.com.br

mudanças PassE LIVRE

estudantes têm até 
hoje, dia 7, para 
prestar contas

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2018

A Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e 
Desporto informa aos es-
tudantes contemplados 
pelo programa Passe Livre 
Estudantil, que até o dia 7 
de dezembro devem reali-
zar a prestação de contas 
referente aos meses de 
agosto, setembro, outubro e 
novembro de 2018. Os alu-
nos inscritos no 2º semestre 
de 2018 devem providen-
ciar as notas fiscais que 
comprovem a aquisição de 
passagens ou o fretamento 
de transporte referente aos 
meses citados acima. As-
sim que a documentação 
for aprovada, o Executivo 
Municipal fará o depósito 
dos valores. 

Para a prestação de con-
tas, serão aceitas somente 
notas fiscais e recibos com 
a identificação da empresa 
e do número da nota fiscal 
originais. Caso o aluno não 
apresente os documentos 
no prazo, ele não vai rece-
ber o benefício, pois esta 
etapa requer prestar contas 
à Central de Contabilidade 
da Fundação Estadual de 
Planejamento Metropolita-
no e Regional (Metroplan). 
O beneficiário deve possuir 
conta no Banrisul. Para 
mais informações ou dúvi-
das, entrar em contato pelo 
telefone: (51) 3750 1122. Félix: parceria com comunidade

O tenente Félix Gomes de 
Ávila, 47 anos, natural de San-
ta Maria, é o primeiro coman-
dante do recém implantado 
Pelotão da Brigada Militar de 
Vale do Sol. A mudança de 
status - de grupo militar para 
pelotão - e a troca de coman-
do, passando para o oficial e 
tendo como subcomandante 
Celiomar Acosta, que esteve à 
frente da BM local nos últimos 
dois anos e meio, ocorreu no 
fim de tarde de quarta-feira, 
dia 5, na sede da corporação, 
no centro de Vale do Sol. A 
solenidade foi presdtigia-
da por diversas autoridades 
municipais e comunitárias, 
colegas de Brigada Militar e 
conduzida pelo capitão Renan 
Dutra, comandante da 4ª Cia 
do 23º BPM.

O comandante substituído, 
Celiomar Acosta, foi elogiado 
pelo alto grau de profissiona-
lismo, eficiência, dedicação 
e engajamento comunitário. 
Ele, em seu pronunciamento, 
tratou de agradecer a todo 
apoio recebido do Poder 
Público, da comunidade, do 
efetivo, e frisou do apoio que 

o comandante Félix irá rece-
ber em todas as propostas 
que quiser implementar em 
Vale do Sol.

MeTa: CoiBir 
ViolÊnCia doMÉSTiCa
Ao Nosso Jornal, Félix Ávila 

frisou que Vale do Sol tem um 
povo ordeiro e envolvido, que 
tem no DNA a responsabili-
dade em ajudar. “Somos uma 
ilha blindada, coisas horríveis 

acontecem no entorno, mas 
aqui existe uma parceria mui-
to forte da comunidade com 
a segurança pública. Tenho 
como meta o combate aos 
índices de violência doméstica 
e familiar que temos aqui e, 
para isso, quero aproximação 
com policiamento ainda mais 
comunitário, combatendo a 
raiz do problema”, frisou o 
novo comandante.


