
Domingo tem Natal no Vale
Festividade se concentra neste dia 9, defronte à Prefeitura, com apresentações culturais
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Nesta quinta-feira, decoração estava sendo ultimada para evento natalino de domingo

CaroliNa almeiDa
redacao@jornalarauto.com.br

PaSSeio De TreNZiNHo

PARA A FAMÍLIA INTEIRA

V ALE DO SOL 10ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2018

reunião extraordinária vai tratar de 
alterações no serviço de água e esgoto 

MAIS CATEGORIAS

O presidente do Poder 
Legislativo, vereador Márcio 
Bringmann, convocou os ve-
readores para uma reunião 
extraordinária, que será reali-
zada na próxima segunda-fei-
ra, a partir das 17 horas, para 
agilizar a análise dos projetos 
de lei nº 58 e 59, que tratam de 
alterações no serviço munici-
pal de água e esgoto.

Uma das alterações pro-
postas é no art. 7º da Lei 72, 
de 01/09/1994, que definia 
apenas três categorias: resi-
dencial, pública e comercial e 
industrial.

Se aprovada a alteração, as 
categorias passarão a ser oito 
e com as seguintes quotas 
mínimas:

a) Economias residenciais: 
10 metros cúbicos; b)  Eco-
nomias públicas: 10 metros 

cúbicos; c) Comercial: 15 me-
tros cúbicos; d) Industrial: 15 
metros cúbicos; e)  de serviços: 
15 metros cúbicos; f) Estabele-
cimentos de saúde: 15 metros 
cúbicos; g) Mistos: 15 metros 
cúbicos; h) Residencial espe-
cial: 15 metros cúbicos. 

Bringmann ainda informa 
que a residência especial está 
definida pela Lei nº 427/2003, 
em que foi concedida isenção 
na tarifa mensal de água, li-
mitada a 15 mil litros mensais 
(15m³) de água consumida, 
referente ao hidrômetro que 
abastece exclusivamente as 
propriedades de Hildor Bal-
tasar Rachor, João Milton 
da Silva, Eugênio Rachor, 
Ademar Eugênio Iserhardt, 
Cecília Iserhardt, Apolônia 
Iserhardt e a Comunidade 
Católica Sagrada Família, de 

Formosa, os quais já se abas-
teciam anteriormente na fonte 
localizada na propriedade de 
Hildor Baltasar Rachor, a qual 
foi considerada de servidão 
administrativa pelo Decreto 
365/00 de 12 de abril de 2000.

Também está proposta a 
exclusão da classificação do 
consumo dos imóveis ocu-
pados exclusivamente por 
estabelecimentos públicos, de 
ensino, templos e hospitais 
filantrópicos da categoria 
residencial. Além disso, está 
prevista a inclusão da sus-
pensão do fornecimento de 
água para o contribuinte que 
solicitar.

Por fim, Bringmann ainda 
informa que estas alterações 
precisam ser votadas até o fi-
nal do ano para poderem ser 
implantadas no ano de 2019.

Saúde faz pedágio para 
alertar sobre a dengue

CONSCIENTIZAÇÃO

Pedágio educativo buscou alertar sobre responsabilidade de todos

aGeNDa

· eSF aNiTa
Do dia 26 de dezembro a 
25 de janeiro não haverá 
atendimento médico no 
ESF Anita Garibaldi, de Alto 
Trombudo. Neste período 
o Dr. Victor Burmann Lucio 
estará de férias.

· CaSa lar
O Natal se aproxima. E que 
tal, um gesto de amor e 
solidariedade? Você pode 
fazer isso adotando uma 
cartinha das crianças e ado-
lescentes que estão acolhi-
das na Casa Lar Resgate da 
Infância de Vale do Sol. As 
cartinhas estão disponíveis 
para adoção na Recepção 
da Prefeitura Municipal. 
São cinco cartinhas e entre 
os pedidos estão chinelo, 
brincos, pulseira, roupa, 
material escolar, entre ou-
tros. A entrega do presente 
deve ser feita até o dia 14 
de dezembro.

Durante o dia 4 de dezem-
bro, agentes de saúde e o 
agente de combate a endemias 
de Vale do Sol realizaram um 
pedágio informativo sobre o 
Aedes aegypti, no Centro do 
município. Durante a ativida-
de, pedestres e motoristas fo-
ram abordados para a entrega 
de um folder com dicas de pre-
venção e sintomas da doença. 
O foco da ação foi enfatizar a 
importância da prevenção e 
alertar sobre as doenças cau-
sadas pelo mosquito: dengue, 
zika e chikungunya.

O agente de combate a en-
demias do município, Diego 
da Rosa, relatou que o pedágio 
buscou alertar a população so-
bre o aumento de casos no ve-
rão e os cuidados redobrados 
nesta época com os potenciais 

criadouros do mosquito. “A 
responsabilidade é de toda a 
sociedade. A prevenção é a 
solução, e temos que nos unir 
e trabalhar de forma efetiva no 
combate”, ressalta. 

CemiTério
Uma equipe da Secretaria 

Municipal de Saúde, padre 
Nelson Beuren e Grupo da 
Terceira Idade Reviver estive-
ram reunidos em novembro, 
no Cemitério Católico ao lado 
da Igreja Centenária, para 
plantar suculentas. O Agen-
te de Combate a Endemias 
explicou que as plantas são 
resistentes ao calor e absorvem 
a água, prevenindo o mosquito 
da dengue. Foi uma ação para 
incentivar o plantio de sucu-
lentas visando a prevenção e 
para embelezar o cemitério. 
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Domingo é dia da família 
se reunir defronte à Pre-
feitura de Vale do Sol para 
acompanhar a programação 
natalina que se concentra 
desde às 17h30min, para o 
público infantil, com brinque-
dos infláveis, personagens e o 
Trenzinho do Noel, seguido 
por apresentações culturais, 
já às 19 horas. O Natal no 
Vale, neste dia 9 de dezem-
bro, quer envolver a comuni-
dade local e os visitantes em 
um momento de integração, 
alegria e amor ao próximo, 
no ambiente ao ar livre que 
recebeu a decoração temática, 
com itens reutilizados do ano 
anterior. É hora de separar a 
cadeira para prestigiar o que 
vem por aí.

A partir das 19 horas, por 
exemplo, além da apresen-
tação do Grupo de Canto de 
Formosa, os Corais Infantoju-
venil e Adulto, a Banda Mu-
nicipal e o grupo de alunos 
do projeto Ciranda da Música 
Instrumental do Município 
irão participar com seus re-
pertórios. Celso Sehnem, que 
rege os corais adulto e infan-
tojuvenil, adianta: o público 

vai ouvir as canções Pequena 
Belém, Amor de sobra, É 
Preciso Saber Viver (jovens) 
e Natal é Tempo de Rever, 
Sinos de Belém e A Paz (adul-
to). O Papai Noel também é 
presença garantida, é claro. A 
casa do Bom Velhinho está ao 
lado do Centro Administrati-
vo, assim fica mais acessível 
à comunidade e centraliza as 
atividades.

O Trenzinho do Noel estará 
disponível para a comunida-
de vale-solense no dia 9, das 
17h30min às 19h, e nos dias 
10, 11 e 12 de dezembro, 
das 8h30min às 10h e das 
13h30min às 15h. A saída do 
Trenzinho ocorre sempre da 
frente da Prefeitura e costu-
ma ser um sucesso.


