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Feirasol tem jantar de lançamento
Na noite deste sábado, Vale do Sol apresenta atrações do evento e Soberanas exibem o traje oficial
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Feirasol é o evento criado para divulgar as potencialidades do Vale

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

CHEIO DE EXPECTATIVAS

Hospital de Vale do Sol comemora a aquisição de móveis e equipamentos
MAIS QUALIDADE NA SAÚDE

Na noite deste sábado, dia 
7 de julho, a comunidade 
vale-solense vai conhecer 
detalhes sobre a realização da 
7ª Feira Comercial, Industrial 
e Agropecuária de Vale do 
Sol (Feirasol) e 26ª Semana 
do Município, em jantar-baile 
que será realizado na Comu-
nidade Evangélica do Centro, 
a partir das 19h30min. A fei-

ra, que ocorre entre os dias 8 
e 11 de novembro, promete 
ser o ponto alto dos festejos 
de aniversário do Município. 
Na noite de amanhã, serão 
divulgadas as principais atra-
ções musicais e outras defini-
ções sobre a Feirasol, como a 
identidade visual e o slogan, 
antecipa a organização. E tem 
mais: a rainha Katiele Braga e 
suas princesas, Carolina Ra-
chor e Tamires Hansen, vão 
desfilar elegância com seus 
trajes oficiais.

O evento terá ainda o bri-
lho e o talento do Coral Mu-
nicipal Infanto-Juvenil e, para 
completar, no cardápio do 
jantar o prato típico de Vale 
do Sol, a boia forte. A anima-
ção ficará a cargo da Banda 
Destinu’s. A expectativa da 
organização é atrair cerca de 
300 pessoas.

Venda de eSTandeS 
Tem Boa ProCUra
A procura pelos estandes 

da Feirasol está dentro da 

inGreSSo
Quem ainda não garantiu o 
seu ingresso, tem o dia de 
hoje para fazê-lo. O ingresso, 
a R$ 15 (adulto) e R$ 7,50 (de 
7 a 12 anos), pode ser adqui-
rido na Prefeitura, Comercial 
Hein, Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais ou com as 
Soberanas até esta sexta, dia 
6. A venda será somente an-
tecipada. Apenas para o baile 
haverá ingresso a R$ 5.

Heitor Schuch participou de solenidade nesta quinta-feira

Na manhã de segunda-
feira, dia 2, membros da 
diretoria do Hospital Vale 
do Sol reuniram-se com 
autoridades, médicos, fun-
cionários e comunidade 
local, para o ato de entrega 
dos móveis e equipamentos 
adquiridos com recursos do 
Ministério da Saúde, através 
de emendas parlamentares. 
O deputado Sérgio Moraes 
destinou o valor de R$ 250 
mil.

E na tarde de quinta-feira, 
dia 5 de julho, a comitiva, 
que também contou com 
representantes vindos de 
Herveiras e Gramado Xa-
vier, recebeu o deputado 
Heitor Schuch, que destinou 
emenda de R$ 100 mil e no 
mesmo ato foi entregue um 
automóvel Space Fox, doado 
pela Souza Cruz, por inter-
médio de Schuch.

O diretor do HBVS, Marco 
Machado, relatou que o con-
vênio foi assinado em agosto 
de 2016 e em dezembro da-
quele ano o HBVS recebeu o Segunda-feira, deputado Sérgio Moraes participou do ato

expectativa, considerando-
se que ainda restam quatro 
meses para a abertura do 
evento, anuncia o presidente 
da feira, Claudeomir Kar-
nopp. Os estandes externos já 
estão com 20% de locação e os 
internos já estão com 25% de 
reservas confirmadas, sendo 
que várias empresas estão 
buscando informações para 
confirmarem posteriormente 
a sua reserva, completa ele. 
Os expositores que tiverem 
interesse poderão realizar a 
reserva mediante o pagamen-
to de 50% do valor do espaço.

O desconto para empresas 
vale-solenses vai até o dia 
9. Na terça, dia 10, inicia 
a venda para empresas de 
fora do município. A par-
tir de então, o valor a ser 
praticado será o mesmo, 
para todos os interessados. 
Ainda que a prioridade seja 
dos estabelecimentos locais, 
empreendimentos de Vera 
Cruz, Candelária e Santa 

valor de R$ 350 mil, que foi 
investido neste ano, na aqui-
sição de: uma maca de trans-
ferência com dois carros, 
12 camas hospitalares, dois 
condicionadores de ar split, 
um bebedouro refrigerado, 
cinco esfigmomanômetros, 
cinco longarinas, duas ca-
deiras de rodas, sete esca-
das com dois degraus, dois 
biombos, duas mesas de 
mayo, sete suportes de soro, 
oito mesas de cabeceira, oito 
mesas de refeição, um carro 
de emergência, um suporte 

de hamper, quatro banque-
tas, três poltronas hospitala-
res, 01 carro para transporte 
de bandejas, um bisturi 
elétrico, uma autoclave ho-
rizontal, um foco cirúrgico 
de teto, uma mesa cirúrgica 
elétrica, uma calandra, um 
aparelho de anestesia, dois 
monitores multiparâmetros 
e um desfibrilador.

Segundo o diretor, é mais 
um investimento que esta 
diretoria está entregando 
para a comunidade. No ano 
de 2009, com o parcelamento 

de dívidas do INSS e FGTS, 
“conseguimos as certidões 
negativas de débito e desde 
lá estamos solicitando recur-
sos da União e do Estado, e 
enfim fomos contemplados. 
Os móveis e equipamentos 
trazem inúmeros benefí-
cios ao HBVS”, disse. Ao 
usuário dará maior confor-
to, praticidade e precisão 
nos atendimentos, pois são 
equipamentos modernos e 
com tecnologia avançada, 
garantindo a qualidade dos 
atendimentos e maior segu-

rança para os profissionais. 
“Estamos melhorando para 
continuarmos a luta pela so-
brevivência da nossa casa de 
saúde”, comemora Marco.

O prefeito Maiquel Silva 
salientou que os desafios 
são constantes. “Temos que 
dar um passo de cada vez, 
pois o processo muitas ve-
zes é demorado. Entretanto, 
temos que ter visão de futu-
ro e batalhar em busca de 
melhorias para a saúde do 
nosso Município e demais 
setores”, frisou.

Cruz já sinalizaram interesse 
em reservar seus espaços. De 
Vale do Sol, já garantiram 
participação entre os exposi-
tores as empresas Boa Safra, 
Comercial Hein, Farmácia 
Vida, Floricultura MD, Kon-
rath Implementos Agrícolas, 
representante da JO Energia 
Solar e Fatima Santos (lin-
gerie, meias, perfumaria e 
produtos de beleza). Além 

dessas empresas, já tem 
também reserva para arte-
sanato. A reserva e escolha 
de espaço pode ser realizada 
na recepção da Prefeitura 
ou pelos telefones (51) 3750-
1122 ou (51) 99709 1252, 
com Angélica ou Priscila. A 
7ª Feirasol é uma realização 
entre Prefeitura, Câmara de 
Vereadores e Associação 
Pró-Cultura de Vale do Sol.
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