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Pedágio incentiva denúncia
Conselheiras tutelares 
pararam motoristas 
e pedestres para 
conscientizar sobre 
proteção a crianças
e adolescentes

OBRAS
Em função das chuvas, 
moradores de Vale do 
Sol expõem problemas 
nas estradas, como na 
localidade de Formosa, 
com vários buracos e 
problemas na ponte. O 
secretário de Obras, Cé-
sar Ebert, ressaltou que 
ainda na quinta-feira os 
trabalhos de reparos e 
manutenção estavam 
sendo feitos, em muitos 
casos atrasados em fun-
ção da permanência do 
tempo instável. Aos pou-
cos, todas as localidades 
atingidas devem receber 
manutenção, frisou o 
titular das Obras.

O Conselho Tutelar, juntamente com o Comdica e a 
Rede Municipal de Atendimento de Vale do Sol, pro-
move nesta sexta-feira a palestra com o psicanalista 
Eduardo Saraiva. O evento visa trabalhar a conscien-
tização e a prevenção ao abuso e à exploração sexual 
contra crianças e adolescentes. O evento acontece a 
partir das 13h05min, na Câmara de Vereadores.

Ação esteve voltada à conscientização da importância da denúncia pela população
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Qum ama, cuida e pro-
tege. Esse é o recado 
que as conselheiras 

tutelares de Vale do Sol mul-
tiplicaram na manhã desta 
quinta-feira, junto à rótula da 
praça, no centro, onde ocorreu 
o pedágio de conscientização 
pela passagem do 18 de maio, 
dia nacional de combate ao 
abuso e à exploração sexual 
contra crianças e adolescen-
tes. Em veículo ou a pé, os 
moradores eram parados para 
receberem os panfletos de 
divulgação, que encorajam 
as denúncias em caso de sus-
peita de que alguma violência 
sexual esteja sendo cometida. 
As formas de denunciar, tele-
fones, endereços e horários de 
atendimento estampam o ma-
terial impresso. “O papel do 
pedágio é esse: conscientizar 
a população que deve fazer a 
sua parte e denunciar os casos 
suspeitos. É preciso cuidar das 
nossas crianças e adolescen-
tes”, frisou Patrícia da Silveira, 
que atua no Conselho Tutelar 
junto de Fátima Konrath, Lisa-
ni Melz e Denise Blank.

Elas estavam felizes pela 
receptividade daqueles que 
por elas passaram. A oficial 
de justiça Marcelli Lanzoni 
elogiou a iniciativa, enquanto 
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Idoso que teve 
queimaduras 
faleceu ontem

APÓS INCÊNDIO

Morreu nesta quinta-
feira, dia 16, o idoso Nor-
berto Rutsatz, que inalou 
fumaça e sofreu queima-
duras pelo corpo durante 
um incêndio na residência 
onde morava, na madru-
gada desta terça-feira, dia 
14.  O sinistro teria inicia-
do por volta da 1 hora, na 
casa situada em Faxinal 
de Dentro, nas proximi-
dades da RSC-287.

Conforme informações 
do Corpo de Bombeiros 
Misto de Vera Cruz, o 
idoso de 78 anos inalou 
fumaça e sofreu queima-
duras na cabeça, no tórax, 
nos braços e nas mãos. Ele 
foi encaminhado para o 
Hospital de Vale do Sol, 
mas logo transferido para 
o Hospital Santa Casa de 
Rio Grande, onde morreu 
ontem. O sobrinho, que 
tem 47 anos e também 
estava na casa, não se fe-
riu. O chalé foi destruído 
pelas chamas.

ATOS FúNEBRES
Os atos fúnebres ini-

ciaram por volta das 22 
horas desta quinta-feira, 
no Necrotério Evangélico 
Luterano de Faxinal de 
Dentro, Vale do  Sol. O 
sepultamento será nesta 
sexta, dia 17, às 10 horas, 
no Cemitério Voese, de 
Faxinal de Dentro. 

Na última segunda-feira, 
dia 13, o presidente Vander-
lei Airton Martin instituiu 
a Comissão Especial que 
irá examinar e opinar sobre 
o projeto de Emenda à Lei 
Orgânica encaminhado pelo 
Poder Executivo, que busca 
revogar o art. 106 da Lei 
Orgânica. O disposto neste 
artigo é o seguinte: “Art. 106. 
Nenhum contribuinte será 

obrigado ao pagamento de 
qualquer título lançado pelo 
Poder Executivo, sem prévia 
notificação. § 1º Considera-se 
notificação: a entrega do lan-
çamento no domicílio fiscal 
do contribuinte, mediante 
comprovante de aviso de re-
cebimento. § 2º Do lançamen-
to do tributo cabe recurso ao 
prefeito, assegurado para 
sua interposição o prazo de 

Comissão analisa projeto de emenda à Lei Orgânica
15 (quinze) dias, contados da 
notificação.”

A Comissão Especial foi 
indicada pelos líderes de ban-
cada e ficou constituída pelos 
vereadores Leonir Scherer 
- presidente, Alexandre da 
Mota – vice-presidente, Már-
cio Bringmann e Leoclécio 
Flesch - relatores. Os cargos 
na comissão especial foram 
definidos logo após a insti-

tuição da Comissão, que tem 
15 dias para emitir o parecer.

Após a conclusão do pa-
recer, o projeto de emenda 
à Lei Orgânica será votado 
em dois turnos pelo plená-
rio, com interstício mínimo 
de dez dias, e precisa ser 
aprovado por dois terços dos 
parlamentares, em ambas as 
votações, para produzir seus 
efeitos legais.

Viviane aproveitou para doar alimento não perecível

passava de carro pelo pedá-
gio. Ela frisou que ainda existe 
muito receio em denunciar e 
é preciso desmistificar isso, 
porque a denúncia pode sal-
var uma criança que sofre com 
abuso ou exploração sexual.

Viviane Wietzke também 
passou pelo local e resumiu: 
é importante que se alguém 
souber de uma situação sus-
peita, que denuncie, para pro-
teger os direitos das crianças 
e dos adolescentes. Ela aten-
deu ao pedido do Conselho 
Tutelar e ainda trouxe um 
saco de arroz. Os alimentos 
arrecadados serão destinados 
à Casa Lar.

DENUNCIE
Ligue para o Conselho 

Tutelar (3750-1259 ou 99711-
3018)ou o Disque 100. No ano 
passado, Vale do Sol teve 23 
casos denunciados.


