
Encontro estimula a prevenção
Mais de 100 pessoas participaram do Dia D, voltado a esclarecer sobre o câncer de mama
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Programação incluiu palestra, exames, ginástica, terapias complementares e ações de autoestima

OUTUBRO ROSA

ADEQUAÇÕES

Prefeitura leiloa itens
PATRIMÔNIO

V ALE DO SOL 10ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2018

No dia 18 de outubro, na 
Câmara de Vereadores do 
município de Vale do Sol, 
foi realizado um leilão pre-
sencial e online com itens 
inservíveis da Prefeitura 
Municipal de Vale do Sol, 
do tipo maior lance. Dos 19 
lotes colocados à disposição, 
11 foram leiloados. Mais de 
R$ 20 mil foram arrecada-
dos com o leilão de um rolo 
compactador, um trailer mé-
dico-odontológico, pneus 
usados, óleo queimado em 
litros, sucatas de ferros, kit 
de equipamentos de infor-
mática, kit de equipamentos 

eletrônicos, kit de mobi-
liário, kit de eletrodomés-
ticos, kit de equipamentos 
médicos e odontológicos e 
reservatórios metálicos. 

VEÍCULOS SOBRARAM
Oito lotes não foram ar-

rematados, que continham 
entre os itens trator, cami-
nhão, ônibus, automóveis 
e autoclaves. Está previsto 
mais um leilão neste ano 
com os itens que não fo-
ram vendidos. Os nomes 
e valores dos lotes serão 
publicados posteriormente 
no site da prefeitura (www.
valedosol.rs.gov.br). 

Leilão ocorreu de forma presencial e online

O vereador Alexandre da 
Mota destacou na reunião 
realizada no último dia 15, a 
aprovação do projeto de Lei 
nº 50/E/2018, de autoria do 
Poder Executivo, que auto-
rizou a alteração das condi-
ções de trabalho do cargo de 
provimento em comissão de 
diretor de Departamento de 
Meio Ambiente.

Mota citou que, conforme 
o Poder Executivo, o objetivo 
do projeto de lei é adequar 
a atividade do Diretor de 
Departamento de Meio Am-
biente com a necessidade 
da Administração Pública, 
de acordo com o interesse 
público. Na justificativa tam-

bém constou que, devido à 
ausência de profissionais na 
área, bem como atividade 
relacionada à programação, 
planejamento e supervisão 
das operações vinculadas 
ao cargo, a carga horária de 
20 horas semanais se mostra 
incompatível com a neces-
sidade e o interesse público 
do cargo, sendo necessária a 
redução para 10 horas sema-
nais, com padrão de venci-
mentos CC - 5.

Este projeto de lei foi apro-
vado por unanimidade, auto-
rizando a alteração na carga 
horária do diretor de Depar-
tamento de Meio Ambiente 
para 10 horas semanais.

REIVINDICAÇÕES
Na mesma reunião or-

dinária, realizada dia 15, o 
vereador Luiz Carlos Grade 
solicitou a manutenção da 
iluminação pública no cor-
redor que dá acesso à pro-
priedade de Ari Hintz e de 
Ildomar Kohn, em Faxinal 
de Dentro.

Também solicitou a ma-
nutenção da iluminação pú-
blica na localidade de Linha 
Cachete, na localidade de 
Linha Emília em direção à 
RSC-287 e na estrada velha 
da Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental Daltro Filho, 
próxima à propriedade de 
Alceu Flores.

Legislativo aprova alteração da carga horária 
do diretor de Departamento de Meio Ambiente

AGENDA

· PESAGEM
A Secretaria de Saúde e As-
sistência Social de Vale do 
Sol comunica que os bene-
ficiários do Programa Bolsa 
Família devem realizar a 
condicionalidade de pe-
sagem, que vai ocorrer na 
Câmara de Vereadores do 
Município. No dia 24 de ou-
tubro ocorre a pesagem dos 
beneficiários do ESF Raios 
de Sol e no dia 9 de novem-
bro do ESF Verdes Vales. O 
horário será das 8 horas às 
11h30min e das 13 às 16 
horas, nos dois dias. A exi-
gência de cumprimento da 
condicionalidade de saúde 
é para mulheres entre 14 e 
44 anos, gestantes de todas 
as idades e crianças meno-
res de sete anos. Os inte-
grantes destas faixas etárias 
devem comparecer nos dias 
agendados para assegurar 
a permanência da família 
no Programa Bolsa Família. 
A falta do comparecimen-
to de qualquer integrante 
das famílias acarretará no 
bloqueio do pagamento do 
benefício.  

· INOCULANTE
A Secretaria de Agricultura 
comunica que dispõe de 
inoculante de semente de 
milho e feijão para venda. 
Milho: R$ 10 frasco (dose 
para 25 kg de semente); Fei-
jão: R$ 5 frasco (dose para 
50 kg de semente). Consulte 
o técnico da Secretaria para 
saber o modo de utilização.

A Secretaria de Saúde, Meio 
Ambiente e Assistência Social, 
através do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF) de 
Vale do Sol, realizou na última 
sexta-feira, dia 19, o “Dia D 
de Prevenção ao Câncer de 
Mama”, em alusão ao Outu-
bro Rosa. Mais de 100 pessoas 
participaram do evento, que 
aconteceu na Comunidade 
Católica do Centro. Durante 
a manhã teve palestra sobre 
o câncer de mama com o 
médico Victor Burmann Lu-
cio. Após, a educadora física 
Jéssica Luedtke animou o pú-
blico presente com ginástica 
aeróbica e ritmos. 

Durante a programação 
também foram realizados 
exames de pré-câncer, orien-
tações, testes rápidos, veri-
ficação de pressão arterial 
com as equipes dos ESFs; 
orientações e informações 
com a equipe do CRAS; ma-
quiagem; corte e escovação 
de cabelos gratuito; proce-
dimentos estéticos com aca-
dêmicas do curso de Estética 

e Cosmetologia da Unisc; 
terapias complementares e 
sorteios de brindes. 

A secretária municipal de 
Saúde, Beatriz Krainovic, 
comentou que o objetivo 

da programação foi de le-
var conscientização sobre a 
prevenção e o diagnóstico 
precoce do câncer de mama, 
desmistificação da doença, 
envolvendo o poder público, 

voluntários, entidades afins, 
profissionais de saúde e a 
população em geral. “Quanto 
mais falamos, mais sabemos 
lidar e mais encontramos 
apoio”, destacou.

Servidores terão atividades
SEXTA-FEIRA

A sexta-feira, dia 26, será 
de comemoração pelo Dia 
do Funcionário Público, que 
transcorre em 28 de outu-
bro. A partir das 8h30min, o 
Trombudo vai sediar jogos de 
vôlei misto, futebol sete, jogos 

de mesa, mateada. Haverá 
almoço grátis aos sócios do 
Sindicato dos Funcionários. 
Na sexta-feira, portanto, não 
haverá expediente ao público 
na Prefeitura, apenas os servi-
ços essenciais e emergenciais.


