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16 querem ser conselheiros
Candidatos passarão 
por capacitação 
e prova antes da 
eleição, marcada para 
o dia 6 de outubro 
em todo o Brasil

Marlene Viana Brizolla, Paulo Cesar da Silva, Carla 
Adriana Barbosa, Douglas Vinicius Stumm, Sandro de 
Lima Schipper, Rosane Jaehn Werner, Renivo Radtke, 
Carla Rejane Kohls Gehrke, Tatiane Rosemara Petry,  
Sirlei Teresinha Mantz da Silva, José Vilson da Silva,  
Maria José Kellermann, Leandro Reinicke, Adroaldo 
Luiz Lopes, Tani Lenz Ebert e Lucas Patrick dos 
Santos Gonçalves.

Em Santa Cruz, a lista será divulgada somente no dia 27/06. 
Já em Vale do Sol a nominata deve sair na semana que vem.

VERA CRUZ

LUCAS BATISTA
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O Brasil passa pelo 
processo de escolha 
de novos conselhei-

ros tutelares. Em Vera Cruz, 
o número de candidatos 
aptos a realizarem a prova, 
etapa inicial à votação, está 
definido: são 16. Apesar de o 
prazo para homologação não 
ter encerrado, na Capital das 
Gincanas não há mais pedi-
dos de impugnação a serem 
julgados. Até houve dois, 
mas não foram admitidos, 
por falta de provas, segundo 

CANDIDATOS EM VERA CRUZo presidente da comissão 
eleitoral, Dalton Zart. Esses 
16 inscritos passarão por 
curso de capacitação, entre 
os dias 5 e 9 de agosto, e res-
ponderão a questões no dia 
12 do mesmo mês. Precisam 
alcançar, no mínimo, 50% 
para avançarem no processo. 
As perguntas são voltadas 
à legislação referente ao 
Conselho Tutelar, à criança, 
ao adolescente, artigos da 
Constituição Federal e de 
conteúdos do exercício da 
função de conselheiro.

Em Santa Cruz do Sul, a es-
colha acontece de forma um 
pouco diferenciada. Ainda 
há impugnações a serem jul-
gadas, conforme a presidente 
da comissão eleitoral, Priscila 
Froemming. A lista oficial 
com os nomes de quem irá 
realizar a prova, que exige 
60% das respostas corretas, 

será divulgada no dia 27 de 
junho. Segundo Priscila, 42 
pessoas se inscreveram para 
participar do processo. Des-
sas, cinco não preencheram 
todas as exigências e duas 
estão aguardando as decisões 
referentes aos pedidos de 
impugnação. “Então, temos 
certos, até agora, 35 candi-
datos. Depois da prova, que 
será no dia 29 de julho, ape-
nas os 20 melhores irão para 

o processo eleitoral”, explica. 
Em Santa Cruz, a capacitação 
dos profissionais acontece 
apenas após a eleição.

Em Vale do Sol são 22 in-
teressados. A lista oficial com 
nomes deve ser divulgada na 
semana que vem. Tanto no 
Vale, quanto em Santa Cruz 
e Vera Cruz, o pleito será 
em 6 de outubro e contará 
com votação através de urna 
eletrônica.

JANTAR
A Comunidade Católica 
de Entrada Ferraz con-
vida para o jantar do Pa-
droeiro Sagrado Coração 
de Jesus, no dia 28 de 
junho, no salão da comu-
nidade. Galinhada com 
buffet de sobremesa por 
R$ 15,00 antecipado e R$ 
18,00 na hora. Ingressos 
com a diretoria e no Mer-
cado Ferraz. Durante o 
jantar, sorteio da  rifa. Na 
animação, Musical Har-
monia. Às 19 horas, missa.

CAFÉ COLONIAL
O Grupo de Mulheres Ru-
rais Mãos Ativas realiza o 
2º Café Colonial, no dia 
15 de junho, às 15h30min, 
no Nacional, em Ponte 
Andréas. Ingresso ante-
cipado a R$ 25 (adulto) 
e R$ 12 (crianças de seis 
a 11 anos) e devem ser 
reservados com Nor-
ma, pelos telefones (51) 
99596-3939 ou 3718-1141. 
Na hora, será R$ 28. 

AVISOS


