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Jovens inovam e criam feira

Legislativo discute segurança
nas agências bancárias

Estudante e egressos da Escola Família Agrícola (Efasol) começaram a venda de produtos na manhã de ontem
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Teichmann aproveitou a manhã de ontem para comprar na feira

CaroLina aLmeida
redacao@jornalarauto.com.br

Variedade

PROTEÇÃO

OBRIGAÇÃO

IDOSOS

alistamento militar 
encerra no dia 
30 de junho

naSF capacita
sobre prevenção 
de quedas

OPORTUNIDADE

Pensando na melhoria da 
segurança da comunidade, 
o vereador Leonir Scherer 
apresentou o projeto de lei 
nº 04, que dispõe sobre a 
implantação de mecanismos 
de proteção nas agências 
bancárias de Vale do Sol. 
Para ampliar a discussão, 
solicitou uma reunião com os 
representantes das agências 
bancárias e da Brigada Mili-
tar, que foi realizada no dia 
11, na Câmara de Vereadores. 

Participaram da reunião os 
vereadores, o presidente do 
Sicredi Centro-Serra, Egídio 
Morsch, a gerente do Sicredi 
Vale do Sol, Adélia Lopes, o 
gerente do Banco do Brasil, 
Ruben Junior, e o sargento da 
Brigada Militar, Celiomar da 
Silva Acosta.

Inicialmente, Scherer des-
tacou que, em Vale do Sol, 
o índice de ocorrências de 
furtos e roubos nos esta-
belecimentos financeiros é 
baixo, mas mesmo assim é 
melhor implantar medidas 
para proteger comunidade 
que faz uso dos serviços 

oferecidos pelas instituições 
financeiras e dificultar a ação 
dos bandidos.

Por estas razões, propôs 
a implantação de medidas 
que garantam a privacidade, 
impossibilitando que o aten-
dimento seja acompanhado 
por terceiros, através da co-
locação de divisórias entre os 
caixas e o público. 

O presidente do Sicredi, 
Egídio Morsch, elogiou a 
iniciativa do Legislativo por 
ter chamado as entidades 
envolvidas para discutir o 
assunto antes da votação 
em plenário, e garantiu que 
a medida será implantada. 
Da mesma forma, o gerente 
do Banco do Brasil também 
afirmou que a solicitação será 
atendida.

Na reunião foi sugerida a 
exigência da implantação de 
armários guarda-volumes 
nos estabelecimentos, facili-
tando o acesso da comuni-
dade às agências. Para incluir 
a medida na legislação será 
realizada uma emenda ao 
projeto de lei, citou Scherer. 

Mensalmente, o Núcleo 
de Apoio à Saúde da Família 
(NASF) de Vale do Sol pro-
move ações de capacitação 
para os agentes de saúde 
do Município, com partici-
pação também das equipes 
dos ESFs, Assistência Social 
e Conselho Tutelar.  Nes-
te mês a capacitação está 
agendada para o dia 22, na 
parte da tarde, na Câmara 
de Vereadores. O tema a 
ser abordado será “Preven-
ção de quedas em idosos”, 
que será apresentado pelo 
Especialista em Saúde e 
membro do Grupo Técnico 
em Saúde do Idoso da 13ª 
Coordenadoria em Saúde, 
Arcenio Fischborn. Toda a 
comunidade também está 
convidada para participar 
do evento. 

maiS atiVidadeS
No próximo dia 19 de 

junho, a equipe do NASF, 
agentes de saúde, usuários 
e equipes dos ESFs, estarão 
participando em Vale Verde 
do XXII Fórum Regional de 
Saúde Mental, juntamente 
com os demais municípios 
da região. Também no mês 
de junho a fisioterapeuta 
do NASF, Gabriella Grala, 
participa das atividades dos 
grupos do PAIF, na Assis-
tência Social, abordando o 
tema Incontinência Urinária. 
Os grupos acontecem nas 
segundas, terças e quartas-
feiras na parte da manhã, em 
diferentes localidades. 

O prazo para fazer o 
alistamento militar obriga-
tório já está se encerrando. 
As inscrições terminam no 
dia 30 de junho. Devem se 
alistar todos os brasileiros 
do sexo masculino que 
nasceram no ano 2000. As 
inscrições estão disponíveis 
no site alistamento.eb.mil.
br. Quem optar por fazer 
o processo pessoalmente 
deve procurar a Junta de 
Serviço Militar (JSM) do 
município, que está loca-
lizada junto ao prédio do 
Departamento de Assis-
tência Social, até do dia 29 
de junho.

Na quarta-feira, dia 13, 
mais de 100 atletas partici-
param da segunda etapa da 
Olimpíada Escolar de Vale 
do Sol, realizada em Rio 
Pardense. Neste dia aconte-
ceram as disputas de vôlei 
nas categorias feminino e 
masculino - infantil e juvenil. 
Participaram das atividades 
as Escolas Municipais Felipe 
dos Santos, São João Batista 
e Willibaldo Michel e a Es-
cola Estadual Afonso Martin 
Rohlfes. 

Na categoria infantil mas-
culino, a Escola Rohlfes ficou 
campeã. No infantil femini-
no, a Escola São João Batista 
conquistou o primeiro lugar. 
A Escola Felipe dos Santos 
consagrou-se campeã no ju-
venil masculino. Já no juvenil 
feminino, a Escola São João 
Batista ficou com a primeira 
colocação. A próxima fase da 
Olimpíada acontece no dia 
20 de junho, em Alto Caste-
lhano, onde as escolas vão se 
enfrentar no futsal.

olimpíada escolar 
reúne atletas de vôlei 

RIO PARDENSE

Vôlei envolveu estudantes na semana passada
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A manhã de neblina e frio 
desta segunda-feira não inti-
midou cinco jovens - uma es-
tudante e os demais egressos 
da Escola Família Agrícola de 
Vale do Sol, a Efasol - a darem 
início a um novo projeto. A 
Feira Jovem Caminhos para 
a Agroecologia vai funcionar 
na manhã das segundas-feiras, 

das 7h30min às 11h30min, ao 
lado da Prefeitura, no quios-
que gerenciado pelo escritório 
municipal da Emater que, 
juntamente com a Efasol, está 
apoiando os jovens. A iniciati-
va é de Adriana Luedtke, Ro-
drigo Weiland, Jefferson Rech, 
Joel Belling e Tiago Kappaun, 
e pretende oferecer para a 
comunidade vale-solense ali-
mentos como hortaliças, frutas, 
legumes e grãos cultivados 
em suas propriedades sem o 
uso de agrotóxicos e adubos 
sintéticos. De cara, já deu certo. 
Luiz Teichmann mora na loca-
lidade de Pinhal e aproveitou 
as primeiras horas de ontem 
para comprar algumas coisas 
que não produz em casa.

Depois de ouvir a notícia 
na rádio, sobre a iniciativa dos 
jovens, não tardou a incenti-
var. Comprou nabo, banana 
e repolho. E frisou: é impor-
tante valorizar os jovens a 
permanecerem no campo. 
Teichmann garantiu: é a pri-

meira de muitas vezes que irá 
na feira comprar.

Os jovens, moradores de 
Linha Fischer e Linha Trom-
budo, apostam na valorização 
da alimentação mais saudável. 
Não é à toa que eles, ao abri-
rem mão do uso de agrotóxi-
cos e adubos sintéticos, não 
apenas ajudam a preservar o 
meio ambiente. Estimulam a 
qualidade de vida de quem 
consome os alimentos. Se no 
início a ideia de dois colegas 
era promover uma feira junto 

da escola da sua localidade, a 
Arno Ullmann, a partir de uma 
capacitação do Sebrae o projeto 
foi remanejado para o centro 
da cidade, onde circulam mais 
pessoas e as vendas podem 
ser otimizadas. A animação 
dos agricultores nesta segun-
da-feira tem justificativa. Mal 
haviam aberto o quiosque e 
já tinha gente esperando para 
comprar e desejar sucesso para 
os jovens, que estão levando 
saúde para a mesa da comu-
nidade.

Ainda que alguns produtos 
dependam de época espe-
cífica para produção, juntos, 
os cinco jovens agricultores 
oferecem 37 itens cultivados 
em suas propriedades. Nesta 
segunda-feira, por exemplo, 
havia alface, repolho, couve, 
beterraba, rabanete, cenou-
ra, laranja, mandioca, feijão, 
amendoim, batata inglesa e 
doce, nabo, banana, brócolis, 
cebola, alho, entre outras 
variedades.


