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Eleição tem 22 interessados
Escolha dos novos 
membros ocorre em 
6 de outubro. Até 
semana que vem
deve sair relação 
oficial dos candidatos

APREENSÃO
Na última quinta-feira, 
três locais foram fisca-
lizados em Vale do Sol. 
No total uma tonelada e 
100 quilos de alimentos 
impróprios ao consumo 
foi inutilizada. Em um dos 
mercados os principais 
problemas detectados 
foram prazo de valida-
de vencido, embalagens 
danificadas, carnes sem 
procedência, embutidos 
fabricados irregularmen-
te e produtos acondi-
cionados fora da tem-
peratura indicada pelo 
fabricante.
Em outro, o proprietário 
foi preso em flagrante 
por crime contra as re-
lações de consumo, e 
o local interditado. Os 
problemas encontrados 
foram a venda de carne 
de origem clandestina e 
em péssimas condições, 
comercialização de me-
dicamentos, incluindo 
antibióticos, produção 
clandestina de embu-
tidos e banha no local, 
além das condições de 
higiene e identificação de 
insetos no local.
Também foi interditada 
uma casa de carnes por 
problemas similares e 
o proprietário foi preso 
pelo mesmo crime. Par-
ticiparam da operação o 
coordenador do Gaeco 
– Núcleo Segurança Ali-
mentar, Alcindo da Silva 
Filho, a promotora de 
Justiça de Vera Cruz Ma-
ria Fernanda Cassol Mo-
reira e representantes da 
Delegacia do Consumi-
dor, Secretaria Estadual 
da Agricultura, Pecuária 
e Desenvolvimento Rural, 
Secretaria Estadual da 
Saúde e Vigilância Sani-
tária de Vale do Sol.

SÃO JOÃO BATISTA
O dia dedicado ao Meio 
Ambiente, 5 de junho, 
teve programação espe-
cial na Escola Municipal 
São João Batista, de For-
mosa. Tradicionalmente a 
escola, junto ao seu gru-
po ambiental, organiza 
um evento cultural para 
marcar a data. Neste ano, 
as turmas foram desafia-
das a criar uma paródia 
sobre o Meio Ambiente 
e um mascote construído 
com material reciclável. 

A candidata Ana Júlia dos Santos foi eleita como 
Conselheira Tutelar de Vale do Sol, com 131 votos. A 
outra candidata, Cristiane Scherer, somou 96 votos, 
ficando como suplente. No total foram 228 votantes, 
sendo um voto em branco. A eleição suplementar 
para o cargo de conselheira tutelar, em substituição 
a uma vaga que ficou em aberto após exoneração, 
ocorreu no dia 6, na Câmara de Vereadores. Ana Júlia 
assumirá, efetivamente, o cargo de Conselheira Tute-
lar, com mandato até o dia 9 de janeiro de 2020.

Eleição suplementar ocorreu semana passada, para ocupar vaga até janeiro de 2020

CONSELHO TUTELAR
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Quem serão os cinco 
membros que devem 
ocupar as cadeiras 

de conselheiro tutelar em 
Vale do Sol? A eleição ocor-
re no dia 6 de outubro, com 
seis seções espalhadas pelos 
quatro cantos do município, 
para o voto facultativo, mas 
desta vez, com urna eletrônica, 
agilizando o processo. A presi-
dente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Comdica), Salete 
Faber, aponta que neste ano, as 
inscrições fecharam em 22 pes-
soas, número que surpreendeu 
a Comissão Eleitoral. Nesta 
segunda-feira, frisa ela, essa 
Comissão fez a análise dos do-
cumentos apresentados pelos 
inscritos para o deferimento 
das candidaturas. Em caso 
de alguma pendência, ainda 
existe prazo para a regulariza-
ção do candidato. Até semana 
que vem, passados os prazos 
para isso, será divulgada a 
lista oficial dos candidatos, 
que atuarão frente ao Conselho 
Tutelar, na defesa dos direitos 

PRISCILA OLIVEIRA

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR 

AVISOS

CR Tallowitz é o 
campeão da bocha

Em clima de festa, no úl-
timo sábado, dia 8 de junho, 
ocorreu a grande final do 
Campeonato Municipal de 
Bocha de Vale do Sol. Após 
vencer o Bar do Alex em Cam-
pos do Vale, o CR Tallowitz 
sagrou-se campeão. A equipe 
do Alex ficou com a segunda 
colocação e o Carlos Wagner 
terminou em terceiro lugar.

Após o confronto decisi-
vo aconteceu a entrega da 
premiação ao primeiro, se-
gundo e terceiro colocados. 
O prefeito de Vale do Sol, 

Maiquel Silva, enfatiza que 
o Poder Executivo busca 
sempre incentivar e apoiar 
o esporte local, pois além 
de melhorar a qualidade de 
vida, é uma forma de inte-
gração entre as pessoas da 
comunidade. “O esporte cria 
vínculos, socializa e fortale-
ce amizades. Cada partida 
uma emoção e cada vitória 
uma conquista”, destaca. 
Ele ainda parabeniza todos 
os esportistas, familiares e 
amigos, que enalteceram o 
campeonato.

ESPORTE

Premiação ocorreu no sábado, após a decisão

DIVULGAÇãO

de crianças e adolescentes.
Os cinco mais votados as-

sumem as vagas e os demais 
serão suplentes.  Mas antes do 
pleito, em outubro, os candida-
tos passarão por formação e ca-
pacitação, nos meses de julho e 
agosto, para que todos estejam 
preparados para cumprir a 
atribuição de conselheiro. A 
campanha propriamente dita 
ocorre a partir de setembro, 
com as mesmas regras e prazos 
que regem uma eleição muni-
cipal, por exemplo.

Poderão votar os maiores de 
16 anos, inscritos como eleito-
res do Município até três meses 
antes do processo de eleição, 

devendo o eleitor apresentar, 
por ocasião da votação, o título 
de eleitor e/ou documento 
com fotografia. Os eleitos 
assumem em 10 de janeiro de 
2020. “Ser conselheiro tutelar 

não é algo fácil, exige postura 
ética e preparação emocional 
muito grande para lidar com 
as situações. Exige habilidade 
e entendimento das leis”, frisa 
Salete.


