
VALE DO SOL17 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
14 E 15 DE JUNHO DE 2019

AGASALHOS
Na segunda-feira, dia 17 
de junho, acontece mais 
uma etapa da distribui-
ção de roupas. A ação 
integra a Campanha de 
Agasalho 2019, a qual 
atende famílias em situa-
ção de vulnerabilidade. 
A distribuição de roupas 
e calçados vai ser reali-
zada na antiga Escola 
Osvaldo Cruz (casa ao 
lado do Sicredi), das 
8h15min às 11h30min e 
das 13 às 16 horas.

TROCA-TROCA
A Secretaria de Agri-
cultura informa que o 
Programa Troca-Troca 
de Sementes de Milho 
e Sorgo estará aberto 
até o dia 19 de junho, às 
15 horas. Cada inscrição 
tem direito a quatro 
sacas de sementes de 
milho e/ou sorgo. Os 
pedidos devem ser rea-
lizados mediante apre-
sentação do CPF ou 
Inscrição Estadual. O 
custo de cada saco será 
de R$ 115,20. Produtores 
interessados e que não 
realizarem pedido não 
terão direto à semente, 
pois não haverá sobra.

VÔLEI MISTO
Vale do Sol prepara o 
Campeonato Munici-
pal de Vôlei Misto. Para 
quem tiver interesse em 
participar, no dia 27 de 
junho, a partir das 19 
horas, na SCE Trombudo 
haverá a primeira reu-
nião para tratar sobre a 
competição. A previsão 
é iniciar o campeonato 
em setembro.

AVISOS

Câmara destaca 21 alunos
Serão três estudantes 
concluintes do Ensino 
Fundamental e Médio 
de cada escola a 
receber a homenagem 
no mês de julho

Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Afonso Martin Rohlfes:
| Larissa Helena Schultz Kohn 
| Larissa Cristiane Gass de Oliveira 
| Leticia Cristiana Gass de Oliveira
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental São João Batista:
|  Rafaela Luisa Schroeder
|  Júlia Beatriz Konrath
| Caroline Luana Schroeder
Escola Estadual de Ensino 
Médio Guilherme Fischer:
Ensino Médio:
|  Viviane Larissa Berlt
| Daniela Elisa Klein
|  Milena Isabel Rauber
Ensino Fundamental:

|  Fernando Koehler
|  Laura Luiza de Azevedo
|  Sofia Fischer
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Felipe dos Santos:
|  Taina Eduarda Gabe
|  Gabriela Alessandra dos Santos Soares 
|  Helen Rilene Pritsch
Escola Família Agrícola de Vale do Sol:
| Adriana Luedtke
| Fabiano Augusto Weiland
| Isabel de Oliveira
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Willibaldo Michel:
|  Letícia Vitória Pagel
|  Rafaela Mylena Rohr
|  Jaíne Nathália Diehl

Na sessão de 2018, 13 estudantes receberam a distinção do Poder Legislativo

SESSÃO SOLENE

Valorizar o desempe-
nho escolar e o relacio-
namento interpessoal 

dos estudantes de Vale do Sol. 
Esse é o objetivo da Câmara 
de Vereadores do município, 
ao lançar mais uma edição 
do título Aluno Destaque, 
com a intenção de enaltecer 
o resultado dos estudantes 
nas escolas. O presidente do 
Legislativo, Vanderlei Airton 
Martin, informou nesta sema-
na que serão homenageados 
pelos vereadores três alunos 
concluintes do ensino fun-
damental e médio de 2018, 
de cada educandário, com 
o título Aluno Destaque. Ao 
todo, serão 21 jovens home-
nageados na sessão solene 
que ocorre em 22 de julho, às 
19 horas.

Martin ressalta que nada 
mais justo do que o Poder 
Legislativo valorizar e re-
conhecer os estudantes que 
almejam melhores resulta-
dos nos estudos, através da 
obtenção de boas médias 
escolares, aliados com o bom 
relacionamento escolar. 

Ele ainda destaca que os 
alunos foram escolhidos 
pelas escolas e são os que 
atingiram o melhor índice 
emocional e de inteligência 
durante a formação de cada 

ARqUIVO LEGISLATIVO VALE DO SOL

QUEM SÃO OS DESTAQUES

grau de instrução. 
A homenagem, que ocor-

re no plenário, é realizada 

anualmente desde 2010, com 
a aprovação do projeto de de-
creto legislativo de autoria do 

vereador César Ebert, atual-
mente licenciado para assu-
mir a Secretaria de Obras.


