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Ação arrecada brinquedos
Soberanas de Vale do 
Sol e Grupo Escoteiro 
Sönnenthal criaram 
campanha para 
distribuir presentes 
para a criançada

SETEMBRO AMARELO
O Setembro Amarelo 
é uma campanha de 
conscientização sobre 
a prevenção ao suicídio. 
A equipe da Secretaria 
de Saúde programou 
atividades para alertar 
a comunidade sobre a 
importância de debater 
o assunto. Confira:  
ESF Faxinal: Conta dia-
riamente com distribui-
ção de material informa-
tivo na sala de espera.
ESF Anita: 19/09 às 13h - 
roda de conversa sobre 
valorização à vida com a 
psicóloga do Serviço de 
Saúde Mental.
ESF Raios e Verdes: 
27/09 - Dia “D”- Dis-
tribuição de material 
informativo e atividades 
físicas durante o dia, em 
frente à Prefeitura.

Escoteiros e Soberanas uniram forças pela solidariedade

PARA O DIA DA CRIANÇA

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

Não precisa muito para 
fazer uma criança sor-
rir. Uma boa dose de 

carinho e atenção, mesclados 
com generosidade, têm po-
der transformador. É o que 
pretende disseminar o trio 
de soberanas de Vale do Sol, 
a rainha Katiele Braga e as 
princesas Carolina Rachor 
e Tamires Hansen, junto do 
Grupo Escoteiro Sönnenthal, 
ao lançarem a ação social Faça 
uma criança feliz. Para as bel-
dades, executar um projeto em 
prol dos vale-solenses já estava 
previsto ao se elegerem, e ago-
ra adaptaram a iniciativa tendo 
como parceria os escoteiros, 
que compartilham o objeti-
vo: praticar a solidariedade 
fazendo o bem para as crian-
ças carentes. “Em conjunto, 

PRiSCilA oliVEiRA

AVISOS

Inicia agenda 
preparatória 
com candidatas

SOBERANAS

Na manhã do último sá-
bado, dia 14, iniciaram as 
atividades preparatórias 
com as candidatas a So-
beranas de Vale do Sol. As 
meninas tiveram um bate
-papo com a psicóloga da 
Secretaria Municipal de 
Educação, Priscila Friggi. 
Foi um encontro, sem 
caráter avaliativo, no in-
tuito de proporcionar um 
espaço para as candidatas 
se sentirem acolhidas, à 
vontade para conversar 
e trocar experiências, vi-
vências, sonhos. Foi abor-
dado o que as projetou ao 
concurso, desde quando 
sonham com isso, como 
está sendo este processo 
para cada uma delas e 
suas famílias. Através de 
perguntas disparadoras, 
o discurso fluiu de uma 
maneira que todas dialo-
garam de forma positiva e 
também puderam conhe-
cer mais sobre cada uma. 
O próximo compromisso 
das candidatas será neste 
sábado, dia 21, quando 
vão participar de um wor-
kshop com a ex-rainha da 
Oktoberfest, jornalista e 
digital influencer Maíra 
Assmann Becker. 

O projeto de lei que define 
o planejamento das ações 
e a estimativa de valores 
para a gestão municipal no 
ano de 2020, totalizando a 
previsão orçamentária de R$ 
36.863.233,98, motivou au-
diência pública promovida 
pelo Poder Legislativo, na 
última segunda-feira.  

Além dos vereadores e 
do prefeito Maiquel Silva, 
somente os alunos que estão 
participando da Sessão Ple-
nária do Estudante estavam 
acompanhando a audiência, 
que foi coordenada pelo 
presidente da Comissão de 
Orçamento, Finanças, In-
fraestrutura Urbana e Agri-
cultura, vereador Leonir 
Scherer.

Entre as ações apresenta-
das na Audiência Pública, eis 

algumas de maior valor: ma-
nutenção da frota da Secre-
taria de Obras e da Patrulha 
Agrícola: R$ 1.180.000; ma-
nutenção do plantão médico 
hospitalar: R$ 1.100.000; ma-
nutenção da educação infan-
til para creches: R$ 566.000; 
manutenção do transporte 
escolar do ensino fundamen-
tal: R$ 1.457.285,80; apoio 
ao transporte de estudan-
tes do ensino médio: R$ 
403.283,43; manutenção da 
educação infantil na pré-es-
cola; R$ 738.000; manutenção 
do ensino fundamental; R$ 
3.687.013,61; manutenção das 
atividades da Secretaria de 
Obras; R$ 1.745.000; Estraté-
gia Saúde da Família - ESF; 
R$ 1.569.983,60; Programa 
de Agentes Comunitários de 
Saúde  - PACS; R$ 518.778.

Audiência pública discute 
orçamento de 2020

PARA ONDE VAI O DINHEIRO?

vamos proporcionar um Dia 
das Crianças mais feliz para 
famílias carentes aqui do Vale. 
Separa um brinquedo que não 
é mais utilizado, entregue num 
ponto de coleta e faça a dife-
rença. Vamos praticar juntos a 
solidariedade?”, convidam os 
escoteiros pelas redes sociais.

Até o dia 10 de outubro 
podem ser feitas as doações de 
brinquedos novos ou usados. 
No dia 12, Dia da Criança, 
Soberanas e escoteiros farão 
a entrega e atividades recrea-
tivas na localidade de Boa 
Esperança. “Foi pensado com 
base em nossos projetos sociais 
escritos na época do concurso, 
em 2017. Como existem muitas 
famílias com crianças em situa-
ção vulnerável no Município, 
e pelo fato de que os projetos 
das três envolviam crianças, 
decidimos formar uma par-
ceria com os escoteiros para 
colocar a ideia em prática e 
poder fazer diversas infâncias 
felizes no dia 12 de outubro”, 
resumiu a princesa Carolina 
Rachor. “Juntos podemos pro-
porcionar o bem a alguém”, 
realçou a soberana Tamires 
Hansen. “Os baixinhos são o 
futuro do nosso município, e 

Prefeitura de Vale do Sol, oba oba, Escolas São João 
Batista, Rohlfes, Guilherme Fischer, Felipe dos Santos 
e Willibaldo Michel. Os brinquedos serão doados para 
crianças carentes de Vale do Sol no Dia das Crianças.

PONTOS DE COLETA

 Na última segunda-feira, 
16, a reunião ordinária do Po-
der Legislativo de Vale do Sol 
foi realizada na sede do CTG 
Tropeiros do Vale, localizada 
em Linha Cristina, a pedido da 
patronagem. “Considerando 
que estamos comemorando 
a Semana Farroupilha, nada 
mais justo do que o Poder 
Legislativo participar e se 
envolver com a programação 
cultural e de grande valia para 
o resgate e a manutenção das 
tradições gaúchas”, destaca o 
presidente Vanderlei Martin. 

Foram aprovados seis proje-
tos de lei. Um deles, de autoria 
do vereador Leonir Scherer, 
denomina as ruas do Lotea-
mento Vale das Hortências de: 
Edvino João Haeser, Vereador 
Lotário Fischer, Emília Nass 
Fischer, Vereador Gilson Lute-
ro Kopp e Ary Bandeira Lima. 

O outro projeto de lei apro-
vado cria os cargos de agente 
de endemias, analista tributá-
rio, auxiliar de educação, bor-
racheiro, eletricista automo-
tivo e operador de máquinas 
agrícolas e rodoviárias.

A autorização para o Poder 
Executivo firmar o termo de 
colaboração com a Associação 

Pró-cultura Vale do Sol para a 
execução das atividades ati-
nentes ao coral municipal, a 
banda municipal e atividades 
culturais, no valor anual de R$ 
140 mil, também foi aprovada.

Também, foi aprovado por 
unanimidade a alteração da 
Avenida 10 de Novembro e a 
abertura de crédito adicional 
suplementar, no valor de R$ 
117.579 para a incorporação 
do provável excesso de arreca-
dação previsto para o Fundeb 
ao orçamento com a finalidade 
de complementar as dotações 
para a folha de pagamento dos 
profissionais temporários do 
magistério.

E, por último, foi aprovada 
a abertura de crédito adicional 
especial no orçamento de 2019, 
no valor de R$ 27 mil, para 
criar as dotações necessárias 
para atender as despesas para 
a concessão de diárias e ressar-
cimento de valores aos servi-
dores e demais colaboradores 
no âmbito do Poder Executivo. 

Antes de encerrar a reunião, 
Martin citou a participação dos 
alunos da Escola Willibaldo 
Michel, que estão se prepa-
rando para a Sessão Plenária 
do Estudante de 2019.

Legislativo segue tradição 
de fazer sessão no CTG

VALORIZANDO A CULTURA GAÚCHA

com eles podendo aproveitar 
os brinquedos arrecadados 
certamente terão uma infân-

cia mais saudável e, com isso, 
um futuro promissor”, frisou 
a rainha Katiele Braga.


