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20 concorrem ao Conselho
Comdica indeferiu 
duas candidatas por 
não apresentarem 
documentação 
escolar dentro do 
prazo exigido

SAÚDE
No dia 2 de julho não 
haverá atendimento no 
setor de agendamentos 
da Secretaria Municipal 
de Saúde de Vale do Sol. 
O motivo é a participa-
ção da equipe na reunião 
da 13ª Coordenadoria 
Regional de Saúde.

FESTA ANUAL
O Hospital Vale do Sol 
está organizando a 16ª 
Festa Anual, que será 
nos dias 3 e 4 de agos-
to de 2019, no Ginásio 
Evangélico de Vale do 
Sol, com animação das 
bandas N’Band e Doce 
Desejo, além de outras 
atrações para o evento.

VÔLEI
Vale do Sol prepara o 
Campeonato Munici-
pal de Vôlei Misto. Para 
quem quiser participar, 
no dia 27 de junho, às 19 
horas, no Clube Trom-
budo, haverá a primeira 
reunião para tratar sobre 
a competição.

Andreia dos Santos, Jocieli Pites, Marlene Vieira da 
Silva, Fabiane Rehbein, Rejane Karnopp, Raquel Maia-
ra Scherer, Jaqueline de Camargo Coimbra, Ana Julia 
dos Santos, Rodrigo Dassow, Daiana Gularte Padilha, 
Teresa Fatima da Rosa Konrath, Patrícia Adriana da 
Silveira, Lisani Eleni Melz, Denise Betina Emmel Blank, 
Taís Milene Rusch, Julia Graziela Macedo, Cristiane 
Scherer, Luana Graziela Lenz Martin, Franciele dos 
Santos da Silva e Sildeni Vieira da Silva.

Pedágio educativo é uma das ações do Conselho
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Para atuar no Conselho 
Tutelar de Vale do Sol, 
20 pessoas tiveram a 

candidatura deferida pela co-
missão eleitoral. A resolução, 
fixada no mural da Prefeitura 
e publicada no site do Poder 
Público, aponta quem concor-
re na eleição que acontece no 
dia 6 de outubro. Apenas duas 
candidatas tiveram indeferi-
mento por não apresentarem  
a documentação de conclusão 
do Ensino Médio dentro do 
prazo determinado. A presi-
dente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Comdica), Sa-
lete Faber, valoriza o apoio 
e aporte do Poder Executivo 
aos trabalhos prestados e 
frisa que a comissão tem tra-
balhado intensamente para 
garantir a lisura e transparên-
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AVISOS

Hospital Vale 
do Sol recebe 
doações

LEGISLATIVO

Várias ruas em Vale do Sol 
ainda não têm denominação, 
por isso, no dia 10, foram 
aprovados três projetos de lei 
com essa finalidade. Um deles 
foi de autoria do vereador 
Astor Luiz Jaeger, que propôs 
denominar a rua existente no 
bairro Rio Pardense, que inicia 
na Igreja Evangélica e vai até a 
ponte sobre o arroio Cristina, 
com o nome do senhor Darcí 
Rademann. Ele residia no atual 
bairro Rio Pardense e era uma 
pessoa bem influente. Exerceu 
a presidência da Comunidade 
Evangélica de Rio Pardense, 
do CPM da Escola Felipe dos 
Santos e do CPM da Escola 
Guilherme Fischer. Adminis-
trava o salão Rademann, loca-
lizado em Rio Pardense, que 
era dos seus pais. Atualmente, 
este prédio pertence ao senhor 
Egidio Neitzel. Ele era casado 

com Beloni Vilma Köpp, com 
a qual teve uma filha chamada 
Geila Roehrs e um filho, Ivan 
Junior Rademann. Faleceu em 
2 de junho de 1986, com 41 
anos, em um acidente de carro 
em Santa Cruz do Sul.

O outro projeto de lei, de 
autoria do Executivo, propôs 
denominar o logradouro que 
inicia na Avenida Quinze de 
Setembro, a aproximadamente 
60 metros da ponte sobre o 
Arroio Cristina, seguindo em 
direção à estrada geral de Li-
nha Rio Pardense, com o nome 
de rua Oliberto Rui Roehrs. 
Ele foi o primeiro taxista de 
Trombudo, 7º distrito de Santa 
Cruz do Sul, atual município 
de Vale do Sol. Como naquela 
época não existiam funerárias 
e nem telefone, habitualmente 
transportada os falecidos até 
suas comunidades e levava 

recados para o interior. Ele 
também trabalhou como fer-
reiro na rua Arno Ullmann. 
Casou-se com Traudi Roehrs, 
com a qual teve um filho cha-
mado Ilson Roehrs. Foi sócio 
atuante na Sociedade Cultural 
e Esportiva Trombudo e mem-
bro da Comunidade Católica, 
do Centro. Faleceu no dia 2 de 
dezembro de 1999.

Um fato inusitado e que 
chama atenção nestas duas 
denominações de ruas é que 
o senhor Darcí Rademann é 
pai da Geila Roehrs e o senhor 
Oliberto Rui Roehrs é pai de 
llson Roehrs, ou seja, foram 
homenageados os pais do ca-
sal Geila e Ilson Roehrs.

O outro projeto aprovado, 
também de autoria do Executi-
vo, denominou a rua que inicia 
na Arlindo Quoos, distante 
aproximadamente 350 metros 

do trevo da mesma rua com a 
Avenida Quinze de Setembro, 
iniciando ao lado da proprie-
dade de Harribert Foesch, indo 
em direção à Linha Fontes do 
Vale, com o nome de Rua da 
Prosperidade.

O presidente Vanderlei 
Airton Martin informa que a 
votação pela aprovação destes 
projetos de lei foi unânime, 
cujos projetos na íntegra, com 
os mapas, a biografia e as fo-
tos foram publicados no site 
do Legislativo. “Para muitas 
pessoas pode parecer não 
ser importante, mas imagine 
morar em uma rua sem nome, 
não podendo receber uma 
carta, uma conta de luz e nem 
mesmo explicar corretamente 
a alguém onde mora porque, 
afinal de contas, a rua não tem 
nome e, muitas vezes, nem a 
casa tem número.” 

O Hospital Vale do Sol 
recebeu, no dia 4 de junho, 
doação de 600 quilos de 
alimentos arrecadados pelas 
equipes Cometa, Atlantis 
e Chaparral, durante o 32º 
Torneio de Integração do 
Colégio Mauá, de Santa 
Cruz do Sul, com o envol-
vimento dos 1,7 mil alu-
nos da escola. Durante a 
competição, as três equipes 
coletaram 2.506 quilos de 
alimentos não perecíveis, 
que foram distribuídos e 
entregues para várias enti-
dades de saúde da região.

O Hospital também rece-
beu folhas de ofício, mate-
rial de higiene e alimentos 
dos lobinhos Ananda Luisa 
Machado, Natali Scheidt e 
Francisco Schroeder Mo-
raes, contemplando tarefas 
de boa ação do Grupo Es-
coteiro Sonnental, e ainda 
de Arthur Hein, alimentos 
arrecadados no torneio es-
portivo da Unisc. 

Com nome de rua, vale-solenses são homenageados

cia do processo eleitoral do 
Conselho Tutelar, que neste 
ano ocorre com votação em 
urna eletrônica.

FORMAÇÕES
Dia 11 de julho ocorre o 

primeiro encontro com os 
candidatos, às 8h30min, em 
local a ser anunciado. Na 
ocasião, o presidente da As-
sociação dos Conselheiros 
Tutelares do RS (Aconturs), 
Jeferson Leon, vai ministrar a 
fala, centrada nas atribuições 
dos conselheiros tutelares. 
“A gente sabe que não é 
algo simples, não é só ter 
experiência com crianças. 
A atividade requer muito 
controle emocional, saber 
lidar com situações delica-
das, como trabalho infantil 
ou abuso sexual, violência”, 
exemplifica Salete.

A segunda formação para 
os candidatos está prevista 
para o mês de agosto, com 
abordagem mais humana. 
A intenção, frisa a Presiden-
te do Comdica, é preparar 
os futuros conselheiros de 
forma psicológica e emocio-
nal, assim como abordar as 
questões éticas pertinentes 
à atribuição. O período de 

campanha eleitoral inicia en-
tre o fim de agosto e início de 
setembro. Poderão votar os 
maiores de 16 anos, inscritos 
como eleitores do Município 
até três meses antes do pro-
cesso de eleição, devendo o 

eleitor apresentar, por oca-
sião da votação, o título de 
eleitor e/ou documento com 
fotografia. Os cinco eleitos 
assumem em 10 de janeiro 
de 2020 e os demais serão 
suplentes. 


