
Campeonato de Vôlei Misto tem 
segunda rodada nesta quinta-feira
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Salão cheio, boia forte e rifa vendida
Vale-solense Ernani 
Gehrke, agricultor 
aposentado, ganhou 
o carro no sorteio 
realizado durante a 
festa beneficente

Os vencedores dos 100 prêmios sorteados pelo HBVS 
vão recebê-los oficialmente na manhã desta sexta-feira, a 
partir das 10 horas, junto ao Hospital Vale do Sol. A dire-
ção da casa de saúde agradece a todos que compraram 
as 12 mil cartelas de rifas e os que contribuíram com a 
premiação. Todos ajudam a aproximar o sonho da Unida-
de de Internação e Cuidados Prolongados da realidade.

Após anunciar que era o ganhador do carro, Ernani Gehrke foi cumprimentar Machado
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Por volta das 17 horas 
de domingo, dia 4, o 
diretor administrativo 

do Hospital Vale do Sol, Mar-
co Machado, deu início ao 
sorteio dos prêmios da rifa, 
lançada para arrecadar recur-
sos para a obra  da Unidade 
de Internação e Cuidados 
Prolongados. Ao anunciar 
os números da cartela ven-
cedora: 11.213, a comemora-
ção começou ali mesmo, no 
Ginásio Evangélico Centro, 
onde aconteceu a 16ª Festa 
Beneficente do Hospital Vale 
do Sol, em comemoração aos 
seus 70 anos de trajetória. O 
agricultor aposentado Ernani 
Gehrke, de 60 anos, havia 
comprado três cartelas. Uma 
delas tirou o primeiro dos 100 
prêmios sorteados na ocasião.

“Já ganhei alguns prêmios 
em rifa antes, mas tudo mi-
xaria. Primeira vez que é algo 
grande”, diverte-se Gehrke, 
após cumprimentar o diretor 
do HBVS, na frente do palco. 
Morador do centro de Vale 
do Sol, ele tinha motivos para 
sorrir. Ganhou um automóvel 
VW Space Fox 2011, doado 
pela empresa Souza Cruz. Mal 
havia dado tempo para pen-
sar, mas o ganhador revelou: 
vai vender o seu carro antigo, 
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Tradicional boia forte fez sucesso em mais um eventoGrupo Tangarás foi uma das atrações da festa
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um Palio, para ficar com o 
novinho em folha.

A alegria de seu Ernani 
refletia a gratidão dos orga-
nizadores do evento para com 
a comunidade, que abraçou 
a causa e comprou todas as 
rifas produzidas, gerando R$ 
120 mil para a casa de saúde, 
e lotou o salão no domingo, 
com mais de 700 almoços e, 
com o público que chegou 
somente para o baile, resultou 
em cerca de 1,2 mil pessoas. 
O prato típico de Vale do Sol, 
a boia forte, novamente foi 
digna de elogios.

A festa do HBVS contou 
com várias atrações. Iniciou 
com culto ecumênico, na Igre-
ja Evangélica, e já no salão, 
o show musical com Juliana 
e Marco, Grupo de Danças 
Gaúchas Tangarás, Bandas 
N’Band e Doce Desejo abri-
lhantaram a festividade.

OBRA MAIS PERTO 
DA REALIDADE
A venda da rifa e a fes-

ta beneficente realizada no 
domingo devem alavancar 
os recursos para a implanta-
ção da sonhada Unidade de 

Internação e Cuidados Pro-
longados, no andar térreo da 
instituição, em área de 456,13 
metros quadrados, com o 
custo estimado de R$ 450 mil. 
A estrutura disponibilizará 15 
leitos adultos, com uma sala 
multiuso e de reabilitação, 
com foco em fisioterapia.

Boas partidas na estreia da competição, na quinta-feira
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Na quinta-feira, dia 1°, 
foi dada a largada no Cam-
peonato Municipal de Vôlei 
Misto. As disputas ocorreram 
no Ginásio Cipriano, em 
Faxinal de Dentro. Três jogos 
abriram a primeira rodada e 
tiveram os seguintes resulta-
dos: Sequelas 3 x 0 Cipriano; 

Formosa 2 x 1 H’lera; Co-
mercial Hein 1 x 2 Red Bull. 
Bom público acompanhou a 
estreia da competição, espe-
cialmente famílias, além de 
autoridades municipais, que 
prestigiaram a abertura do 
campeonato.

Nesta quinta-feira, dia 

8, ocorre a segunda rodada 
pelo certame. As dispu-
tas ocorrem no Ginásio do 
Trombudo, no Centro, a 
partir das 19h45min.Enfren-
tam-se nesta noite: Drogaria 
Nova x Pancadão; H’Lera x 
Sequelas e Cipriano x Co-
mercial Hein.


