
Hospital teve superávit de R$ 141 mil
Prestação de contas aos associados revelou resultados financeiros de 2017 e relatório de atividades

FO
TO

 d
iv

u
lg

aç
ãO

Reunião apresentou balanço de 2017 e traçou metas

BALANÇO DO ANO

Primeira etapa da Olimpíada Escolar 
reúne atletas em Vale do Sol

EDUCAÇÃO E ESPORTE

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 25 DE MAIO DE 2018

Em torno de 100 atletas 
participaram da primeira 
etapa da 2ª Olimpíada Esco-
lar de Vale do Sol realizada 
durante a quarta-feira, dia 23. 
Essa etapa ocorreu no Centro, 
com a realização das provas 
de atletismo nas categorias fe-
minino e masculino - mirim, 
infantil e juvenil. Participa-
ram das atividades as escolas 
municipais Felipe dos Santos, 
São João Batista e Willibaldo 
Michel e as escolas estaduais 
Guilherme Fischer e Afonso 
Martin Rohlfes. 

Com a medalha de segun-
do lugar no salto em distância 

A Prefeitura Municipal 
de Vale do Sol apresentou 
uma proposta de trabalho 
para recebimento de equi-
pamentos e implementos 
agrícolas ao Ministério da 
Agricultura e a mesma foi 
aprovada no último dia 15. 
Pelo plano apresentado a 
Prefeitura fará a aquisição 
de uma câmara frigorífica 
de resfriamento, uma ro-
çadeira para acoplamento 
em trator, três secadores 
de grãos de leito fixo, uma 
roçadeira articulada e uma 
concha agrícola dianteira 
para uso em trator agrícola. 
Estes equipamentos serão 
agregados ao trator agrícola 
John Deere que a Prefeitura 
receberá do Governo do Es-
tado do Rio Grande do Sul, 
por intermédio da Secretaria 
de Estado da Agricultura.

Os equipamentos agríco-
las e o trator são demandas 
solicitadas ao Deputado Fe-
deral Heitor Schuch (PSB), 
que destinou os mesmos 
através de Emendas Parla-

mentares. Com esses equi-
pamentos a Secretaria de 
Obras visa dispor de duas 
roçadeiras articuladas para 
realizar a limpeza de estra-
das, dobrando a capacidade 
atualmente existente. 

A roçadeira fixa e a concha 
também serão acopladas aos 
tratores da Patrulha Agríco-
la, oferecendo novas opções 
de atendimento aos agricul-
tores. A câmara frigorífica 
será destinada ao resfria-
mento de frutas e verduras, 
aumentando a capacidade 
de estocagem da produção 
local. Os secadores de grãos 
serão destinados aos grupos 
organizados, sendo que já 
está definido que um deles 
ficará à disposição da comu-
nidade de Alto Formosa.

O investimento previsto 
na aquisição dos equipa-
mentos é de R$ 139.090. O 
Município se comprometeu 
em pagar R$ 2.103,70 a título 
de contrapartida e o restante 
virá do Ministério da Agri-
cultura.

na categoria mirim, a aluna 
da Escola Felipe dos Santos, 
Nicole Eduarda Leopoldo, de 
10 anos, comentou que fica 
ansiosa esperando os dias 
das olimpíadas. “É muito 
legal, mas dá um frio na bar-
riga. Fiquei muito feliz com 
a medalha”, falou orgulhosa 
mostrando a conquista.

Segundo a coordenadora 
de Esportes da Secretaria de 
Educação, Cultura e Despor-
to, Giosana Lobo, o intuito da 
olimpíada é integrar alunos, 
escolas e comunidade, bus-
cando o desenvolvimento da 
educação através do esporte 

com atividades coletivas e 
individuais.

A Olimpíada será dividi-
da em mais três etapas: no 
dia 29 de maio ocorrem as 
disputas no futsal em Alto 
Castelhano; no dia 13 de 
junho acontecem os jogos de 
vôlei em Rio Pardense e, no 
dia 19 de outubro as escolas 
se enfrentam no futebol sete 
em Formosa. Os resultados 
da Olimpíada Escolar serão a 
classificatória para a fase da 
6ª Coordenadoria Regional 
de Educação (CRE) dos Jogos 
Escolares do Rio Grande do 
Sul (Jergs).
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Ministério aprova proposta 
de equipamentos para o Vale

AGRICULTURA

O Hospital Beneficente 
Vale do Sol realizou no dia 21 
de maio, a assembleia geral 
ordinária para prestação de 
contas do exercício de 2017, e 
para discutir sobre assuntos 
gerais da instituição. O encon-
tro foi realizado no próprio 
hospital e, entre as informa-
ções disseminadas, a boa no-
tícia: o HBVS  apresentou um 
superávit de R$ 141.291,13, re-
sultado oriundo da adesão ao 
Programa Especial de Regula-
rização Tributária – PERT, que 
trouxe o benefício de redução 
de 51,60% do total da dívida 
de INSS.

O contador e o adminis-
trador realizaram a prestação 
de contas com apresentação 
do balanço patrimonial, o 
demonstrativo de resultados e 
o relatório das atividades rea-
lizadas no exercício de 2017. 
No ano passado foram pagos 
R$ 60.580,41 a título de parce-

lamento de dívidas do INSS e 
FGTS do período de fevereiro 
de 1997 a abril de 2008.

META DE 2018
Na reunião ainda foram 

discutidos assuntos diversos, 
reiterando a necessidade de 
implementação de novos 
serviços de referência, como 
a Unidade de Internação e 
Cuidados Prolongados, que 
passa a ser o principal projeto 
para 2018, o que vai requerer 
a busca de recursos para a 
instalação no andar térreo da 
instituição. A área de 426 me-
tros quadrados, inacabada há 
mais de 40 anos, deve receber 
reforma e adequação para ins-
talação de 16 leitos. A diretoria 
irá traçar estratégias para bus-
ca de recursos, intensificando 
a campanha de arrecadação 
da RGE Sul e elaboração de 
uma ação entre amigos. 

O presidente da instituição 
hospitalar, Euclides Olegário 

Rusch, ressaltou a impor-
tância da participação da 
comunidade, do comércio, o 
apoio da Prefeitura Municipal 
de Vale do Sol, e a integração 
dos membros da diretoria e 
dos funcionários da entidade, 
que são fundamentais para 
continuar com a casa de saú-
de em pleno funcionamento. 
“O hospital é de toda a co-
munidade, e por isso somos 
todos responsáveis por ele”, 
destacou. 

A entidade deve continuar 
promovendo eventos e cam-
panhas para arrecadar mais 
recursos, para investir em 
melhorias na área hospitalar 
e na manutenção das ativida-
des e adequações do prédio. 
Neste ano a equipe irá focar 
na instalação da geriatria, 
“pois precisamos rentabilizar 
as atividades, com novos ser-
viços prestados na entidade”, 
finalizou.

Nicole conquistou medalha, após participar da prova de salto em distância

O Prefeito Municipal de 
Vale do Sol, Maiquel Silva, 
convoca as entidades sindi-
cais, associações, entidades 
culturais e esportivas, gru-
pos organizados, conselhos 
municipais e a comunidade 
em geral, para a Audiência 

Pública de prestação de con-
tas do relatório contábil do 1º 
quadrimestre de 2018, da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
Meio Ambiente e Assistência 
Social de Vale do Sol. Será  no 
dia 28 de maio, às 15h30min, 
na Câmara de Vereadores.

Audiência Pública presta
contas da Saúde
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