
Presidente da Câmara renuncia
para assumir a pasta da Saúde
José Valtair dos Santos (PP) vai responder pela secretaria que era dirigida por Beatriz Krainovic
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Santos, ao centro, deixa Câmara para assumir Secretaria da Saúde

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

Vera Cruz também se mobiliza

DANÇA DAS CADEIRAS

SOLIDARIEDADE

Brechó angaria recursos para destinar ao menino Heitor

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2019

A corrente de solidarie-
dade para ajudar a custear 
o tratamento do menino do 
município de Ibarama, Hei-
tor de Vargas, se espalhou 
por toda região e chegou a 
Vera Cruz. Está agendado 
um pedágio beneficente no 
sábado, dia 9, no centro 
da cidade. A idealizadora 
da ação é a vera-cruzense 
Luana Winck, que busca a 
ajuda de voluntários para a 
arrecadação de valores que 
serão depositados na conta 
do menino. Heitor necessita 
de quatro doses de um remé-
dio importado, que custa R$ 
364 mil cada. Também são 
necessários dois aparelhos 
para auxiliar na respiração e 

secreção do pulmão que, jun-
tos, têm o valor de R$ 60 mil.

Serão três pontos de pe-
dágio, entre 8 e 17 horas: no 
centro, na rua Ernesto Wild, 
perto da Escola Mesquita; 
no bairro Bom Jesus, na 
ERS-409, e no bairro Araçá, 
próximo da praça Tia Elídia. 
Os voluntários que quiserem 
se somar à causa e revezar 
nos pontos de pedágio de-
vem contatar com Luana, 
pelo fone 99650-1746. “Já 
participei de outros pedá-
gios e o pessoal gincaneiro 
se mobilizou. Sendo mãe me 
mobilizei mais ainda”, frisou 
Luana, sensibilizada com o 
drama vivido pela família do 
menino de Ibarama.

aGenda

· idenTidade
O Departamento de Assis-
tência Social de Vale do Sol 
comunica que não haverá 
confecção de Carteira de 
Identidade até o dia 1º de 
março, pois será emitido 
novo modelo de documen-
to.

· aleVinoS
A Secretaria de Agricultura 
de Vale do Sol aceita pedidos 
de alevinos desde o dia 4 de 
fevereiro. Todas as espécies 
de Carpas, Jundiá Cinza, Jun-
diá II, Piava, Tilápia, Trairão, 
Pacu, Surubim e Dourado 
estarão disponíveis para en-
comenda. Os pedidos serão 
aceitos até o dia 7 de março. 
Já a entrega ocorrerá no dia 
14 de março, a partir das 9 
horas, junto à Feira Rural, ao 
lado da Prefeitura. 

· CUrSoS GraTUiToS
O Departamento de Assis-
tência Social de Vale do Sol, 
em parceria com o Senar e 
Sindicato dos Trabalhado-
res Agricultores Familiares, 
vai oferecer curso gratuito 
de informática básica para 
maiores de 16 anos e curso 
gratuito de introdução à 
costura e transformação 
de peças de vestuário. As 
atividades de informática 
vão ocorrer nos dias 7 e 8 de 
março. Já as de costura serão 
de 11 a 14 de março. Ambas 
são na sede do Sindicato. As 
inscrições devem ser feitas 
no Departamento de Assis-
tência Social. 

· F.C. SanTa CrUZ
No próximo dia 16, será 
feita a avaliação para as ca-
tegorias de base do Futebol 
Clube Santa Cruz com foco no 
Gauchão 2019. Estarão em 
avaliação meninos nascidos 
em 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 e 2009. 
Os avaliadores estarão na 
cidade de Herveiras, sendo 
recepcionados no campo da 
Sociedade Esportiva Cultural 
Herveiras, a partir das 8 ho-
ras. As inscrições deverão ser 
feitas com Marcos Luedtke, 
pelo email luedtke@bol.
com.br ou informações pelo 
fone/Whats: 9 8481-9697. 
As inscrições são gratuitas 
e devem ser feitas com an-
tecedência, por meninos 
de Herveiras e região de Si-
nimbu, Vale do Sol, Gramado 
Xavier, Boqueirão do Leão e 
demais interessados. Venda de roupas e calçados usados movimentou moradores

Depois de realizar pedá-
gio beneficente, o grupo de 
voluntários que se mobilizou 
em Vale do Sol para angariar 
recursos ao menino Heitor de 
Vargas, de seis meses, que 
sofre de Atrofia Muscular 
Espinhal, promoveu na tarde 
desta quinta-feira um bre-
chó, ao lado da Secretaria de 
Assistência Social, reunindo 
mais de 200 itens doados pela 
comunidade. A voluntária 
Daniela Oliveira, que coor-

dena as iniciativas, antecipa 
que amanhã à tarde, sába-
do, haverá mais um brechó, 
desta vez lado do Mercado 
e Restaurante Oliveira, em 
Faxinal de Dentro.  Além de 
roupas, calçados e acessórios, 
no Faxinal os voluntários 
venderão docinhos, e para 
prepará-los, contam com a 
doações de leite condensado.

Daniela comenta que mui-
tos dos que passaram por ali 
frisaram  a motivação em es-
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Nesta quinta-feira, o pre-
sidente do Poder Legisla-
tivo de Vale do Sol, José 
Valtair dos Santos, e o vi-
ce-presidente, Vanderlei 
Airton Martin, ambos do 
PP, protocolaram um ofício 
na Câmara de Vereado-
res para informar que irão 
renunciar aos cargos que 
ocupam na Mesa Diretora a 
partir de segunda-feira, dia 
11 de fevereiro, fato inédito 
na casa. A renúncia de José 
Valtair - e licença do cargo 
de vereador - se deve ao 
convite do Executivo para 
assumir a Secretaria da Saú-
de, cargo que será deixado 
por Beatriz Krainovic, por 
motivos pessoais. Também, 
a mudança está inserida na 
decisão do governo progres-
sista em oportunizar que 
mais lideranças atuem na 

Administração Municipal. 
José Valtair já atuou como 
titular da pasta na gestão 
de Clécio Halmenschlager, 
pelo período de um ano e 
oito meses. Ele assume na 
terça-feira e como uma das 
metas tem a busca de repas-
ses pendentes do Estado, 
superiores a R$ 1 milhão.

na CÂmara
Por essa razão, a reunião 

na próxima segunda-feira 
será presidida pelo 1º se-
cretário, vereador Leonir 
Scherer.Antes de encerrar 
a reunião de segunda, será 
realizada a votação para o 
cargo de presidente e vice
-presidente, cuja votação é 
nominal, cargo a cargo. A 
renúncia do vice-presidente, 
Vanderlei Airton Martin, 
possibilita que o vereador 
possa concorrer à presi-
dência na ocasião. A mesa 
diretora da Câmara de Vale 
do Sol foi escolhida no dia 

tar ali: unindo a necessidade 
de agasalhos para a família 
com a vontade de ajudar a 
criança de Ibarama. Mui-
tos, completou a voluntária, 
abriram mão do troco a que 

teriam direito para somar 
mais recursos na campanha. 
Além disso, voluntários pas-
saram por estabelecimentos 
comerciais ontem, pedindo 
doações para a causa.

17 de dezembro. Na cadeira 
deixada por José Valtair dos 
Santos, quem assume é a 
colega de partido Lisandra 
Flesch.

Neste início de ano, é o 
segundo vereador que se 
licencia do cargo para assu-
mir a titularidade de uma 
Secretaria Municipal. Em 

janeiro, César Ebert tomou 
posse como secretário da 
pasta de Obras, Transpor-
te, Serviços Essenciais e 
de Trânsito, substituindo 
Benno Kist, que estava à 
frente do cargo desde que 
começou a gestão do pre-
feito Maiquel Silva e do vice 
Normélio Reckers.


