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Nas escolas, BM faz conscientização
Comandante 
desenvolve palestras 
em parceria com 
Conselho Tutelar e,
em Formosa, iniciou
as aulas do Proerd

Tenente Lucélia deu início às palestras e ao Proerd
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Recém empossada como 
comandante do pelo-
tão da Brigada Militar 

de Vale do Sol, a tenente Lu-
célia Gonçalves Carrão tratou 
de colocar em prática uma das 
metas de trabalho:  a educação 
para a cidadania. De 13 a 15 
de agosto, a Brigada Militar 
de Vale do Sol desenvolveu 
palestras nas escolas Afonso 
Rohlfes, São João Batista e 
Guilherme Fischer, numa 

DIvuLGAçãO

parceria com o Conselho Tu-
telar do Município. A coman-
dante também deu início  ao 
Programa Educacional de Re-
sistência às Drogas (Proerd) 
em Formosa, interior de Vale 
do Sol. A primeira aula na 
Escola São João Batista ocor-
reu na quarta-feira, dia 21, do 
total de 10 lições.

Nas palestras, que vão 
percorrer todos os educan-
dários do Vale, alunos de 
várias faixas etárias ouviram 
a explanação que abordou o 
uso abusivo de drogas, di-
reitos e deveres, hierarquia e 
disciplina. É dentro deste ce-
nário, frisa a Brigada Militar, 
que a implementação desses 
assuntos possibilita ao ado-
lescente traçar caminhos de 
prevenção e conscientização, 
valorizando-se como sujeito 
da sua história, visando sem-

pre a manutenção de uma 
boa qualidade de vida, longe 
das drogas.

PROERD
Os alunos de 5º ano da 

Escola São João Batista, de 
Formosa, são os primeiros 
a serem contemplados com 
o programa em Vale do Sol, 
todas as quartas-feiras pela 
manhã. A primeira lição com 
os 17 alunos foi com o tema 
“ser responsável”, além da 
explicação de todo programa 
e atividades, distribuição das 
cartilhas e autorização dos 
pais, apresentação pessoal e 
formatura que ocorre ao fim 
da jornada, com premiação 
do aluno destaque. São ma-
térias reconhecidas e inseri-
das no currículo escolar dos 
alunos. 

Além das orientações, o 
encontro possibilita a apro-

ximação dos estudantes com 
o policial militar, reforçando 
a figura de parceria. Para 
a tenente Lucélia, uma in-
centivadora do Proerd e do 
trabalho de educação junto às 
crianças e aos jovens, que esse 
trabalho forme “cidadãos, 
bem informados, preparados 

para a vida, longe das drogas, 
sabendo fazer boas escolhas, 
através do método de tomada 
de decisão Proerd (4 passos): 
defina, analise, atue, avalie. 
Com foco para o futuro e 
vivendo de forma saudável”, 
atesta Lucélia Gonçalves 
Carrão.

Na última reunião ordiná-
ria do Poder Legislativo de 
Vale do Sol, realizada no dia 
19, o vereador Márcio Bring-
mann informou que estão 
analisando o projeto de lei 
nº 53/E/2019, que acrescenta 
normas para a exploração 
do serviço de aluguel de veí-
culos (táxi) na Lei nº 1.429, 
de 2016, definindo que as 
permissões que foram con-

cedidas em período anterior 
e estiverem com o prazo má-
ximo de 20 anos já superado, 
serão extintas em 30 de abril 
de 2020, sem possibilidade de 
renovação.

Para esclarecer algumas 
questões relacionadas com 
este tema, foram convoca-
dos o secretário Municipal 
de Finanças, Claudeomir 
Karnopp, e a fiscal da Prefei-

tura, para uma reunião que 
será realizada na próxima 
segunda-feira, dia 26, a partir 
das 15h30min, na Câmara de 
Vereadores.

Entre as questões que se-
rão discutidas, citou a neces-
sidade da instalação de novos 
pontos de táxi na região 
serrana do Município, como 
em Alto Castelhano, Alto 
Trombudo e Boa Esperança.

ALARGAMENTO
Em seguida, Bringmann 

informou que o prefeito 
Maiquel Silva assinou o 
contrato com a empresa 
Terpacon Construtora e Pa-
vimentadora Ltda – ME, de 
Novo Hamburgo, que fará o 
alargamento da estrada de 
Alto Castelhano. Esta obra 
já é aguardada há bastante 
tempo pela comunidade, 

cujo início depende da auto-
rização da Caixa Econômica 
Federal.

Por fim, destacou que o 
atraso no processo da obra 
de alargamento ocorreu por-
que a empresa inicialmente 
vencedora da licitação não 
apresentou a documentação 
necessária, fazendo com que 
tivesse que ser realizado 
novo processo licitatório.

Vereador destaca alterações nas normas para exploração dos 
serviços de táxi e a ampliação da estrada em Alto Castelhano

NO LEGISLATIVO

As inscrições para o Passe 
Livre Estudantil iniciaram 
nesta quinta-feira, dia 22, e 
vão até o dia 13 de setembro. 
Os estudantes de Vale do Sol 
podem realizar a inscrição na 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, Cultura e Desporto. 
Para ter direito os estudantes 
devem comprovar renda 
per capita de até 1,5 salário 
mínimo regional faixa 01, 
que residam no Município, 
mas estudem em outro e que 
comprovem frequência nas 
instituições de ensino. Para 
ter acesso ao benefício, o inte-

ressado deve ser cadastrado 
nas entidades estudantis, As-
sociação dos Estudantes do 
Rio Grande do Sul (AERGS), 
União Gaúcha dos Estudan-
tes (UGES) e União Estadual 
dos Estudantes (UEE).

Documentos a serem apre-
sentados para a obtenção do 
Passe Livre:

- Uma foto 3x4
- Carteira de identificação 

estudantil (AERGS, UEE, 
UGES)

- Formulário cadastral, 
declaração de grupo familiar 
(http://www.metroplan.rs.

gov.br/upload/1517330209_
f o r m u l % C 3 % A 1 r i o % 2 0
passe%20livre.pdf)

- Registro de matrícula 
em instituição regular de 
ensino localizada em um 
dos Municípios abrangidos 
pelo benefício e diverso do 
Município de residência do 
(a) beneficiário (a);

- Comprovação dos dias de 
aula do (a) aluno (a) benefi-
ciado (a), bem como previsão 
do recesso letivo, expedido 
pela instituição de ensino;

- Cópia de documento de 
identificação oficial do (a) 

estudante e familiares;
- Comprovante de renda 

do (a) beneficiário (a) e de 
todos os integrantes do grupo 
familiar, conforme Anexo II, 
Decreto n° 50.832/13.

- Cópia do comprovante de 
residência do (a) estudante 
em Município localizado 
na área de abrangência do 
benefício;

- Comprovante de fre-
quência mínima de 75% do 
período letivo anterior, dis-
pensado em caso de estudan-
tes matriculados no primeiro 
semestre ou primeiro ano 

letivo.
Fica dispensada a apre-

sentação dos comprovantes 
de renda do grupo familiar 
aos estudantes que compro-
varem ser beneficiários do 
Programa Universidade para 
Todos - PROUNI, na modali-
dade integral e do Programa 
de Assistência Estudantil - 
Universidade Federal.

Mais informações dis-
poníveis no site da Me-
troplan/Passe Livre, no 
endereço: http://www.me-
troplan.rs.gov.br/conteu-
do/1658/?Passe_Livre.

Inscrição para o Passe Livre Estudantil vai até setembro


