
Merenda com mais saúde e sabor
Concurso de culinária envolveu 10 merendeiras de seis escolas de Vale do Sol, na sexta-feira

Depois do preparo e da apresentação, merendeiras degustaram as receitas no PNAE Chef
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redacao@jornalarauto.com.br
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AUXÍLIO

Hospital recebe doações
O Hospital Beneficente 

Vale do Sol (HBVS) recebeu 
doação de 1.104 quilos de 
alimentos da Sicredi de Vale 
do Sol. Do total, 50% foi ar-
recadado dos associados nas 
pré-assembleias, realizadas 
em Faxinal de Dentro, Alto 
Castelhano, no Centro e em 
Formosa. A outra metade é 
da Sicredi. 

Além dessas doações, o 
Hospital recebeu mais sete 
metros de lenha de cozinha de 
Romilda Uptmoor e alimentos 
nos meses de março e abril: de 
Rosmeri Emmel, Doreli Frit-
ch, Clarice Bolduan, Angela 
Hoppe, Guido Flesch, Almira 
Rauber, Traudi Schlesener, 
Doracilda Hoppe e Angela 
Wink Rachor. 

BreCHÓ
Nos últimos meses, o Gru-

po de Humanização do HBVS 
realizou mais edições do Bre-
chó Solidário. O total arreca-
dado foi de R$ 2.452 e será 
utilizado para renovação dos 
uniformes dos funcionários.

reForMa
O HBVS realizou mais uma Sicredi fez doações ao HBVS

obra de revitalização na área 
hospitalar, visando o bem
-estar dos pacientes e seus 
acompanhantes. Desta vez, 
foi a reforma total de um dos 
apartamentos disponíveis 
para internações de caráter 
privativo, com a substituição 
do piso vinílico por porce-
lanato, pintura das paredes 
e aberturas, substituição de 
luminárias, condicionador de 
ar e louças do banheiro, com 
custo total de R$ 6.544,20. O 
quarto para internação dispõe 
de banheiro privativo, TV e 
condicionador de ar split. 
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aGenda

· FrUTÍFeraS
A Secretaria Municipal de 
Agricultura de Vale do Sol 
comunica que estão abertas 
as encomendas de árvores 
frutíferas e plantas orna-
mentais da primeira remes-
sa. Os pedidos devem ser 
realizados até o dia 15 de 
junho, sendo que a entrega 
está prevista para o dia 25, 
a partir das 11 horas.

· iPTU
Os pedidos de isenção em 
razão de atividade rural em 
áreas onde se aplica a co-
brança do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU) de-
verão ser encaminhados ao 
Poder Público Municipal até 
o dia 15 de junho de 2018. 

· SaÚde
A próxima reunião do Con-
selho Municipal de Saúde de 
Vale do Sol acontece nesta 
quinta-feira, dia 24 de maio, 
a partir das 13h30min, na 
sala de reuniões do Hospital 
Beneficente Vale do Sol - 
HBVS. Na pauta do encontro, 
apresentação do relatório 
do Primeiro Quadrimestre 
de 2018 e assuntos gerais.

EXECUTIVO

lenio Trevisan assume pasta da agricultura
Desde ontem, segunda-fei-

ra, o técnico em agropecuária 
Lenio Augusto Trevisan as-
sumiu a Secretaria Municipal 
de Agricultura, Indústria e 
Comércio em Vale do Sol. 
O anúncio foi realizado pelo 
prefeito Maiquel Silva na 
última sexta-feira, dia 18, 
em reunião no gabinete com 
os servidores da pasta. Na 
oportunidade, o chefe do 
Executivo também deliberou 
sobre questões relacionadas 
à melhorias na qualidade dos 
serviços. O Prefeito salientou 
da importância da pasta, já 
que a economia do Município 
gira em torno da agricultura. 
“A intenção é melhorar o 

cronograma de trabalho e 
dar mais suporte e assistên-
cia técnica aos produtores”, 
enfatizou. 

Anteriormente o respon-
sável pela secretaria era o 
vice-prefeito, Normélio Rec-
kers, que a partir de agora 
será responsável em apoiar o 
gabinete do Prefeito nas vis-
torias de serviços no âmbito 
de todas as secretarias. Além 
disso, irá auxiliar nos serviços 
que estão sendo prestados 
pela prefeitura à população, 
do qual estava sobrecarre-
gado com mais a chefia da 
Secretaria de Agricultura, não 
sendo possível atender todas 
as questões.

o SeCreTÁrio 
Trevisan já atua como ser-

vidor público desde 1993. 
Iniciou na Secretaria de Agri-
cultura, onde permaneceu 
por quatro anos. Após, atuou 
por 12 anos na Secretaria de 
Educação e retornou à agri-
cultura, onde permanece. O 
novo secretário relatou que o 
objetivo é fazer um trabalho 
para aproximar a secretaria 
do agricultor. “Também que-
remos integrar e somar forças 
com entidades do meio rural, 
como Capa, Emater e STR, 
para melhoria do atendimen-
to e para fortalecer e desenvol-
ver ainda mais a agricultura 
de Vale do Sol”, finalizou. 

Massa:
1 xícara de leite bem cheia
2 xícaras de arroz cozido com 
pouco sal
2 colheres de queijo ralado
1 colher de farinha integral
1 colher de fermento em pó 
químico

Recheio:
200 gramas de queijo mussarela 
fatiado
1 tomate
2 coxas e sobrecoxas
1 cebola
Orégano a gosto
2 colheres de sopa de milho 
verde

1 colher de sopa de alho batido

Modo de preparo:
| Bater no liquidificador o leite, 
os ovos e o queijo ralado;
| Em seguida, acrescentar aos 
pouco o arroz e continuar baten-
do até formar um creme;
| Acrescentar o fermento;
| Colocar a massa na forma e 
levar para assar;
| Depois de assado, colocar o 
frango desfiado, o queijo, o 
tomate em fatias e orégano a 
gosto.
OBS: Cozinhar o frango até ficar 
macio com a cebola, um pouco 
de sal e alho.

Não faltaram elogios a to-
das as receitas pelo sabor, 
a praticidade na execução, 
criatividade no uso de ingre-
dientes e o conhecimento das 
manipuladoras acerca do valor 
nutricional dos itens usados. A 
primeira edição do PNAE Chef 
de Vale do Sol, realizada na úl-
tima sexta-feira, junto da EMEI 
Aquarela, foi de dar água na 
boca, literalmente. Entre seis 
receitas que foram prepara-
das por 10 merendeiras das 
escolas municipais - e foram 
avaliadas por nutricionistas de 
municípios vizinhos - a pizza 
de arroz foi a receita vencedo-
ra. O prato foi preparado por 
Dânia Melz e Lisete Macedo, 
da Escola Willibaldo Michel, 
de Alto Castelhano.

Segundo a nutricionista 
Stefânia Garcia, que atua dire-
tamente com as merendeiras 
de Vale do Sol, as profissionais 
que abrilhantaram o concurso 
de culinária tiveram iniciativa 
para criar ou aperfeiçoar suas 

receitas e estudaram para 
apresentar o prato diante das 
juradas e da comunidade. 
Teve torta salgada de legumes, 
folhas e talos, bolo de legumes, 
lasanha de aipim, lasanha de 
massa de panqueca e abóbora 
surpresa, além da pizza de 
arroz. O balanço do evento? 
Todas as receitas surpreende-
ram pela criatividade, o sabor e 
a apresentação, e quem ganha, 
de verdade, é a alimentação es-
colar para a criançada crescer 
saudável. No dia 13 de junho, 
a receita vale-solense vai estar 
na final regional, que ocorre 
em Vera Cruz.


