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SELEÇÃO BRASILEIRA

GOVERNO

Prefeitura altera 
expediente em 
dias de jogos

Legislativo analisa 
contas da gestão 
do prefeito Clécio

Hospital Vale do Sol recebe doação de móveis, equipamentos e materiais
AUXÍLIO

O presidente do Hospital 
Vale do Sol, Euclides Ole-
gário Rusch, a tesoureira, 
Simone Inez Hein, e o dire-
tor administrativo, Marco 
Aurelio Machado, estiveram 
em São Caetano do Sul, em 
São Paulo, onde aconteceu 
a solenidade de entrega de 
doações, no dia 11 de junho, 
na sede da Central Geral do 
Dízimo – Pró-Vida (ABC).

A doação de materiais 
aprovada pelo Conselho de 
Administração é constituída 
de móveis, equipamentos 
industriais, utensílios domés-
ticos, materiais de construção 
(655 metros quadrados de 
porcelanato, mais argamassa 
e rejunte), instrumental cirúr-

gico e equipamentos médico 
e hospitalares, que serão en-
tregues nas próximas sema-
nas, contemplando todos os 
setores do HBVS.

A direção do HBVS ressal-
ta a importância destas doa-
ções, que servirão para reno-
vação geral de todas as áreas. 
A cozinha, a lavanderia, o 
CME, o Centro Cirúrgico e 
alguns quartos e banheiros já 
foram reformados. Com este 
material “vamos revitalizar 
todas as áreas que ainda fal-
tam, e o nosso hospital vai 
ficar novo, todo equipado 
e modernizado, com mais 
chances de buscar serviços 
novos de referência regional, 
e assim continuar na luta pela Equipes do Mauá doaram alimentos para o hospital
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sobrevivência da nossa casa 
de saúde”, comemora o dire-
tor Marco Aurelio Machado.

ALIMENTOS
Já no dia 28 de maio, o 

Hospital Vale do Sol rece-
beu  doação de 600 quilos de 
alimentos arrecadados pelas 
equipes Cometa, Atlantis e 
Chaparral, durante o 31º Tor-
neio de Integração do Colégio 
Mauá, de Santa Cruz do Sul, 
com o envolvimento dos 1,6 
mil alunos da escola.

Durante a competição, 
as três equipes coletaram 
2.894,50 quilos de alimentos 
não perecíveis, que foram 
distribuídos e entregues para 
várias entidades de saúde da 
região.

FESTA
Por falar em solidariedade, 

a diretoria e administração 
do HBVS comunicam que o 
Hospital Vale do Sol está or-
ganizando a 15ª Festa Anual, 

que será nos dias 4 e 5 de 
agosto de 2018, no Ginásio 
Evangélico de Vale do Sol, e 
tratando das atrações para o 
evento, que terá ampla divul-
gação nas próximas semanas.

Produtores terão esterqueiras
Cinco famílias de Vale do Sol serão contempladas com projetos para construção, com recursos do Feaper
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Gestores reuniram famílias beneficiadas com projetos

BENEFICIADOS

LEITE

Cinco famílias de produto-
res de leite de Vale do Sol serão 
beneficiadas com projetos para 
construção de esterqueiras. 
O projeto será implantado 
através de recursos do Fundo 
Estadual de Apoio ao Desen-
volvimento dos Pequenos 
Estabelecimentos Rurais (Fea-
per), que foi solicitado pela 
Emater. 

Em cada pro-
priedade serão 
c o n s t r u í d a s 
duas esterquei-
ras com capa-
cidade de 75 
mil ou 100 mil 
litros de ester-
co líquido cada, 
conforme o nú-
mero de vacas 
em lactação. Em 
parceria com a 
Prefeitura, será 
agilizada a escavação das obras 
que receberão as geomembra-
nas para impermeabilização. 
Além disso, os produtores 
receberão a tela para cercar as 
esterqueiras, evitando aciden-

tes. A assinatura dos contratos 
das cinco famílias beneficiadas 
ocorreu na segunda-feira, dia 
18, na Prefeitura. Na ocasião, 
o prefeito Maiquel Silva afir-
mou que será dado prioridade 
nestes serviços para que sejam 
concluídos o quanto antes, 
já que os produtores têm um 
prazo para apresentar as es-

terqueiras pron-
tas. O secretá-
rio Municipal 
de Agricultura, 
Lenio Trevisan, 
complementou 
que este projeto 
é muito impor-
tante. “É uma 
n e c e s s i d a d e 
dos produtores 
de leite para se 
adequarem à 
legislação am-
biental, dando 

um destino correto aos de-
jetos dos bovinos leiteiros”, 
destacou. 

Através de reuniões do 
Grupo do Leite, os produtores 
beneficiados já haviam mani-
festado o interesse no aprovei-
tamento de esterco das vacas 
para adubação das pastagens, 
melhorando a fertilidade do 
solo e reduzindo custos. Por 
isso foram escolhidos e apro-
vados em reunião do Conselho 
Municipal de Desenvolvimen-
to Rural. 

O total de recursos investi-
dos será de R$ 25 mil, sendo 

Flávio e Glória Becker, de 
Fontes do Vale; Inês e Gilson 
Alves, de Faxinal de Den-
tro; Rosmar Kretzmann, de 
Alto Quilombo; Valdomiro e 
Solange Carvalho, de Faxinal 
de Dentro, e Valdomiro e Luci 
Gehrke, de Linha São José.

Apoio ao desenvolvimento 
da agricultura familiar foi um 
dos programas mais votados 
em Vale do Sol na Consulta 
Popular de 2017/2018. Este 
recurso foi liberado pela Se-
cretaria do Desenvolvimento 
Rural, Pesca e Cooperativis-
mo (SDR) e nesta semana o 
prefeito Maiquel Silva reali-
zou a assinatura do convênio 
na presença dos secretários 
municipais e vereadores. 

Com o valor, Vale do Sol 
vai adquirir um balcão, um 

climatizador, uma mesa de 
inox, uma balança de 30 kg, 
três estaleiros de inox, uma 
coifa de inox e uma divisória 
isotérmica. Estes equipa-
mentos serão destinados à 
Agroindústria de Embutidos 
Klein, de Alto Formosa, que 
é a única empresa da agricul-
tura familiar vale-solense que 
está adequada aos critérios 
estabelecidos. O valor do 
repasse é de R$ 46.104, e a 
contrapartida do Município 
é de R$ 2.154. 

Vale recebe verba da Consulta 
Popular para a agricultura

“
É uma necessidade dos 
produtores de leite para 
se adequarem à legis-
lação ambiental, dando 
um destino correto aos 
dejetos dos bovinos 
leiteiros”

LENIO TREVISAN
Secretário de Agricultura

em torno de R$ 5 mil para 
cada produtor, que ao pagar 
as parcelas em dia, receberá 
rebate de 80% do valor. É um 
projeto inédito para o Badesul, 
agência de fomento vinculada 

à Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande 
do Sul, sendo Vale do Sol o 
primeiro município a receber 
investimentos para este fim. 

Hoje, dia 22, o horário de 
atendimento ao público será 
normal, das 8h às 11h30min 
e das 13h15min às 17h. Já no 
dia 27 de junho, os serviços 
da prefeitura atenderão a co-
munidade em turno único, 
das 7h30min às 13h30min, 
sem fechar ao meio-dia, em 
decorrência do jogo do Bra-
sil, às 15h. Em todos os ho-
rários, os serviços essenciais 
do Município continuam 
sendo prestados. Caso a Se-
leção Brasileira se classifique 
para as fases seguintes da 
Copa do Mundo, serão rea-
lizadas novas adequações no 
atendimento.

No último dia 15, o presi-
dente da Comissão de Orça-
mento, Finanças, Infraestru-
tura Urbana e Agricultura, 
vereador José Valtair dos 
Santos, protocolou o projeto 
de decreto legislativo que 
dispõe sobre a análise das 
contas de governo de Clécio 
Halmenschlager e João Kist, 
referente ao exercício de 
2014. O TCE emitiu parecer 
favorável à aprovação das 
contas e a comissão também 
seguiu este entendimento. O 
projeto inicia tramitação no 
dia 25 e deve ser votado nos 
próximos dias.

V ALE DO SOL


