
Secretaria de Saúde faz mutirão de exames

PRODUÇÃO EM 2019

Videiras do Vale quer
agroindústria para 2019
Complexo pretende iniciar operações em janeiro, com produção de sucos, 
vinhos e geleias. Poço artesiano já foi perfurado para suprir a demanda
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GERAL 06ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2018

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Vale do Sol está rea-
lizando um mutirão de exa-
mes. Serão feitos 335 exames 
de pacientes que estão na fila 
de espera do período de maio 
de 2017 até abril deste ano. Os 
exames que serão realizados 
são ecografias, ressonâncias, 
tomografias, angiotomogra-
fias, densitometrias ósseas, 
eletrocardiogramas, endos-
copias, colonoscopias, audio-
metrias, imitanciometrias e 
eletroneuromiografia. 

No dia 19 de junho, em 

torno de 25 pacientes estive-
ram na Secretaria de Saúde 
para retirar a autorização 
de exame. De acordo com a 
secretária da pasta, Beatriz 
Krainovic, os demais pa-
cientes vão ser comunicados 
conforme forem feitos os 
agendamentos. A moradora 
de Linha da Várzea, Selva-
ni Flesch Conrad, foi uma 
das pacientes que recebeu 
a autorização. Ela contou 
que estava esperando para 
realizar uma ressonância da 
coluna. “Há quatro anos eu já 

precisei fazer duas ressonân-
cias e na época não consegui 
através da secretaria, tive que 
fazer particular. Agora foi 
muito boa esta iniciativa de 
fazer um mutirão. Estes exa-
mes são caros e a Prefeitura 
auxiliando facilita muito”, 
relatou.

O valor total orçado dos 
exames é de R$ 47.340,62, que 
será custeado através de re-
cursos de emenda parlamen-
tar dos deputados federais 
Covatti Filho (PP) e Renato 
Molling (PP).

FIM DA ESPERA

Projeto foi apresentado ontem para gestores e Emater

| Neste sábado, dia 23, às 18 horas, o Encontro dos Jovens da 
Congregação Evangélica Luterana Cristã de Ferraz.

| Domingo, dia 24, às 8h30min, Culto de Ação de Graças (IECLB).
| Também no domingo, dia 24, a Comunidade Católica São Luiz, 

de Linha Floresta, realiza a sua festa do Padroeiro. Às 10 horas, 
missa festiva, seguida de almoço, às 11h30min, com churrasco de 
gado, porco, galeto e linguiça, com uma enorme quantidade de 
saladas, ao preço de R$ 23 por pessoa. À tarde, reunião dançante 
com animação da Banda Doce Desejo. Sábado, a partir do meio-
dia, poderão ser adquiridas cucas e tortas.

| No passado, o Rio Grande do Sul era dividido em colônias e não 
municípios. A Colônia de Santa Cruz era governada por um diretor 
de colônias, Antônio Prudente da Fonseca. A função dos diretores 
era fazer a distribuição das famílias alemãs na região em lotes, dar 
nome aos locais de assentamento e oficializar os seus atos através 
de um ofício, comunicando ao Diretor-geral das Províncias do RS, 
na época, o conselheiro Angelo Muniz da Silva Ferraz. Prudente da 
Fonseca, no ofício datado de 21 de setembro de 1859, presta ao 
seu chefe maior esta homenagem. Para nossa localidade vieram 
27 famílias, com 98 pessoas. Dentre eles, Carlos Blank, sua esposa 
e quatro filhos: Guilherme, Carlos Filho, Carolina e Guilherma.

| O Departamento de Leigos da Congregação Trindade organiza 
sua tradicional festa junina para esta sexta-feira, dia 22, no pavi-
lhão da comunidade, com diversas atrações.

| Na última terça-feira, dia 19, alunos do Hannemann realizaram 
o plantio de mudas de árvores na área do caminhódromo de Vila 
Progresso, em uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente.

| A diretoria da Congregação Luterana Trindade comunica que o 
culto festivo a Hora Luterana, que estava previsto para este domin-
go, foi transferido para outro culto, em virtude da não possibilidade 
da vinda de um pastor que trabalha no projeto.

| A sede do Independente está funcionando nos fins de semana 
com jogos de bocha em uma cancha reformada, canastra e excelen-
te atendimento do ecônomo Édson Macarthy. Durante a semana, o 
atendimento é nas noites que possuem jogos agendados.

| A equipe da ESF de Vila Progresso está realizando nova campa-
nha de coleta de agasalhos, que serão vendidos no dia 2 de julho, 
sendo os recursos revertidos em prol da instituição.

| A Escola Hannemann realiza sua festa junina no próximo dia 
30 de junho.

| A próxima missa na igreja Imaculada Conceição será no dia 1º 
de julho, às 9h45min. Na oportunidade será eleita a nova diretoria 
da comunidade.

| Vem aí o 24º Campeonato de Futebol Sete de Dona Josefa, que 
deve ter seu início na metade do mês de agosto. A diretoria deve 
decidir por um campeonato normal, com disputa de uma taça, mas 
deve realizar o 1º Campeonato de Futebol Sete Feminino, se houver 
no mínimo quatro equipes interessadas.

| A Associação Comunitária Sete de Junho convida para a tradi-
cional Festa de São João em sua sede, neste sábado, com inicio às 
18h30min. Haverá  fogueira, casamento caipira, pipoca, quentão, 
cachorro-quente, sorteio da rifa e baile, com a animação da Banda 
Sensação, de Rio Pardinho, com entrada grátis.

| No dia 30 de junho haverá festa de São João, na Comunidade 
Evangélica de Linha Andréas, promovida pela Juventude Evangélica 
(JELA), em parceria com a Emater, com início às 18h30min. Haverá 
quentão, casamento caipira, muita diversão e jantar. No cardápio, 
galinhada ao preço de R$ 12 antecipado e de R$ 15 no dia. O baile 
será animado pelo  Musical KM , com entrada grátis.

| Pensamento: “O homem livre não precisa dominar outras cria-
turas, por quanto a liberdade é um sentimento oposto ao desejo 
de mando.” 

A propriedade de Valdo-
miro e Sara Persch, em Linha 
Herval de Baixo, região serrana 
de Vale do Sol, já virou ponto 
turístico pelo empreendimen-
to que nasceu há cinco anos, 
o Videiras do Vale. Lá, além 
dos parreirais que produzem 
quilos e mais quilos de uva a 
cada safra, uma agroindústria 
vai se consolidar. A projeção é 
iniciar as operações em janeiro 
de 2019. A agro Videiras do 
Vale vai produzir suco de uva 
enzimático, laranja e bergamo-
ta em garrafa de vidro; vinho 
de mesa - branco, tinto seco e 
tinto suave; e geleia de diver-
sas frutas. Na tarde de ontem, 
quinta-feira, nova reunião 
envolvendo Administração de 
Vale do Sol e Emater do Esta-
do, na propriedade dos Persch, 
avançou no diálogo para a con-
solidação do empreendimento.

Valdomiro Persch apre-
sentou o esboço do projeto 
que pretende implantar e a 
Emater do Estado vai fazer a 
análise técnica junto ao setor 
de agroindústrias. O comple-
xo, explica ele, vai além do 
processamento da uva. Com 
produção de sucos  -  que serão 
pasteurizados e engarrafados 
em vidro, garantindo prazo 
de validade sem conservantes 
superior a um ano e meio; além 
de vinhos e geleias, o projeto 
deve ir além da proposta de 

diversificação econômica na 
agricultura e na localidade 
que fica entre Vale do Sol e 
Herveiras. Promete ser um 
atrativo turístico.

O prédio a ser construído 
terá o formato de um castelo, 
com 12 metros de altura. A 
ideia é lançar a pedra funda-
mental no dia 20 de agosto, 
quando o pai de Valdomiro, 
Pedro Theobaldo Persch, que 
será homenageado também 
com o nome do complexo 
agroindustrial, completará 
100 anos. Na mesma data, 
está prevista a inauguração 
do poço artesiano na proprie-
dade.

APOIO E PARCERIAS
O prefeito Maiquel Silva 

salientou que a perfuração 
deste poço artesiano, num 
convênio entre Município 
e Secretaria de Desenvol-
vimento Rural (SDR), já foi 
executada, com 270 metros 

de profundidade, garantin-
do vazão de 800 a mil litros 
por hora. Nas  próximas 
semanas, antecipa Maiquel, 
a Prefeitura dará início à ter-
raplenagem para viabilizar a 
construção da agroindústria 
e seguem as tratativas com 
a concessionária de energia 
elétrica, para a implantação 
de rede trifásica no local, 
suprindo a demanda que vai 
existir.

Para o primeiro ano da 
agroindústria, em 2019, o 
empreendedor Valdomiro 
Persch projeta a produção 
de:
| 30 mil litros de suco de uva;
| 15 mil litros de suco de ber-
gamota e laranja;
| 15 mil litros de vinho de 
mesa;
| 15 toneladas de geleia de 
frutas.

fo
to

 d
iv

u
lg

aç
ão


