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Eles deram show sobre rodas

Red Bull é o campeão do Vôlei Misto de Vale do Sol

Na patinação e 
no encontro de 
trilheiros, participantes 
mostraram talento 
para seu esporte, na 
arte ou nos desafios

COMUNICADO
Moradores que devem 
comparecer ao Depar-
tamento de Assistência 
Social para atualização 
do Cadastro Único para 
Programas Sociais:
André Luis Pitrovsky (Alto 
Formosa); Inês Marlise 
Gassen (Alto Trombudo); 
Elvira Schwantes Schu-
macher (Fontoura Gon-
çalves); Doraci Nair Adiers 
Dias (Faxinal de Dentro); 
Michele Jaqueline Mul-
ler (Faxinal de Dentro); 
Gloria Schwantes Simon 
(Fontoura Gonçalves); 
Lubia Luria Schiefferdec-
ker (Campos do Vale); 
Marilene Conrad (Herval 
de Baixo); Rosa Vieira da 
Silva (Trombudo); Adriane 
de Oliveira da Silva (Alto 
Quilombo); Jaine Josiani 
de Brito (Boa Esperança); 
Sandra Joseane de Olivei-
ra (Linha Emília);  Jaqueli-
ne Adiers (Rio Pardense); 
Lorani Helena Scherer 
(rua projetada); Tialis Gui-
lherme Scherer (Av. 15 
de Setembro); Orvalino 
Francisco Rodrigues da 
Silva (Boa Esperança); Ja-
nete Inês da Silva Chagas 
(Faxinal de Dentro), Ro-
selane Fátima de Vargas 
(Faxinal de Dentro); Se-
lomar Francisco Haubert 
(Linha Fischer); Jussara 
de Vargas Konig (Três Ba-
rulhos). Mais informações 
pelo telefone (51) 99847-
4693 ou (51) 3750-1122. 
Será necessário trazer 
toda a documentação das 
pessoas que residem na 
casa, além do comprovan-
te de renda e residência.

NOVA VIATURA
Na sexta-feira, o prefeito 
Maiquel Silva, secretário 
de Saúde José Valtair 
dos Santos, e vereador 
Alexandre da Mota estive-
ram em Porto Alegre para 
receber uma viatura nova 
para a Brigada Militar. O 
recurso é do Governo 
Estadual, através da Se-
cretaria de Segurança Pú-
blica. Também estiveram 
a deputada Kelly Moraes, 
que auxiliou na interme-
diação para a conquista 
do veículo, o presidente 
do Grupo de Apoio à 
Brigada Militar de Vale do 
Sol, Jairo Mueller, Jonas 
Becker, representando a 
executiva do PTB, e o sol-
dado Maicon de Oliveira.

Patinação foi a primeira atração comemorativa pelos 27 anos de Vale do Sol

PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

PRIMEIRA EDIÇÃO

Teve show sobre ro-
das para dar início à 
programação de ani-

versário de Vale do Sol, na 
sexta-feira. E teve desafio 
sobre rodas, no domingo, 
para atiçar a adrenalina. As 
duas atividades na agenda 
dos festejos dos 27 anos do 
município eram bem dife-
rentes, mas em comum, a 
paixão sobre rodas. Na sex-
ta-feira, dia 1º de novembro, 
o Show de Patinação reuniu 
patinadores do Clube Xlise 
de Vale do Sol, Santa Cruz do 
Sul, alunos da Escola Leonel 
Brizola e do Colégio Marista 
São Luís, que encantaram 
o público que prestigiou o 
espetáculo na Comunidade 
Católica São José. 

Já no domingo, dia 3, a 
programação seguiu com o 
6º Encontro de Trilheiros. 
O evento, que teve muita 
adrenalina, reuniu cerca de 
230 participantes da região. 
Nesta segunda-feira à noite, 
dia 4, as atividades prosse-
guiram com a Sessão Plenária 
do Estudante, na Câmara de 
Vereadores. 

PRISCILA OLIVEIRA

AVISOS

Na quinta-feira, dia 31, na 
Sociedade Cultural e Espor-
tiva Trombudo, ocorreram as 
disputas do terceiro lugar e a 
final da 1ª edição do Campeo-
nato Municipal de Vôlei Mis-
to de Vale do Sol. Na grande 
decisão da noite, a equipe 
Red Bull se sagrou campeã, 
vencendo por três sets a um 
o time da Comercial Hein. 
Mais cedo, também ocorreu 
a decisão do terceiro lugar, e 
a Drogaria Nova garantiu o 
troféu ao vencer o Pancadão 
por três sets a zero.

A competição teve início 
em agosto e contou com a par-

ticipação de mais de 96 atle-
tas, divididos em oito equi-
pes. Conforme o coordenador 
de Esportes da Prefeitura, 
Lauro Konrad, a competição 
foi um sucesso. “Fechamos 
o campeonato com chave de 
ouro. A final e disputa do ter-
ceiro lugar foram jogos bem 
equilibrados e de muita qua-
lidade. Parabéns para as oito 
equipes que participaram, a 
arbitragem e a comunidade 
que prestigiou os jogos. Nos-
so reconhecimento a todos 
que tornaram o campeonato 
possível”, ressalta. O prefeito 
Maiquel Silva também para- Time campeão da primeira edição do campeonato

beniza a todos que jogaram, 
torceram e deram visibilidade 
ao voleibol no município. O 

chefe do Executivo já confir-
mou a 2ª edição do campeo-
nato para 2020.

O QUE VEM
PELA FRENTE
Na sexta-feira, dia 8, às 

21h30min, acontece a 12ª Es-
colha das Soberanas de Vale 
do Sol. Após o resultado ha-
verá baile com a Banda Flor 
da Serra. Ingressos antecipa-
dos podem ser adquiridos a 
R$ 10 na Prefeitura, com as 
candidatas e comissão orga-
nizadora do evento. Na hora, 
a entrada custará R$ 15.

No sábado, dia 9, será rea-
lizado o tradicional Encontro 
de Corais, na Igreja Católica 
São José, no Centro, às 20 
horas. No dia 10, às 9 horas, 
ocorre o Desfile Municipal na 

Trilheiros driblaram mau tempo e percorreram trajeto

Avenida 15 de Setembro, no 
centro. No mesmo dia, o en-
cerramento da programação 

será com o almoço e festa da 
terceira idade, na Comuni-
dade Evangélica do Centro. 

DIVuLGAÇãO

PRISCILA OLIVEIRA


