
Primeiros Passos é o nome da creche
Resultado da preferência dos vale-solenses para denominar a EMEI foi divulgado na manhã de ontem
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Divulgação do resultado contou com a participação de crianças na confecção de cartaz

EMOÇÃO

VOTAÇÃO POPULAR

Legislativo é convidado para a abertura da colheita da uva
VIDEIRAS DO VALE

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2019

Legislativo confirmou presença na abertura da colheita

Na última segunda-feira, 
dia 14, o proprietário das 
Videiras do Vale, Valdomiro 
Persch, esteve reunido com 
o presidente em exercício do 
Poder do Poder Legislativo 
de Vale do Sol, vereador 
Vanderlei Airton Martin, e 
com os demais vereadores 
para convidá-los para o ato 
inaugural da colheita da safra 
de uva de 2018/2019, na lo-
calidade de Herval de Baixo.

O evento será no primeiro 
dia de fevereiro, a partir das 
14 horas, com a inauguração 
da bandeira do empreendi-
mento das Videiras do Vale 
e terá um breve ato religioso 

e distribuição de uvas. Ele 
ainda citou que irá disponibi-
lizar tinas para realizar uma 
competição entre três grupos 
para verificar, ao final, qual 
deles vai conseguir o maior 
volume de suco de uva. 

Persch destacou que busca 
inserir as Videiras do Vale 
em um calendário turístico, 
demonstrando que a econo-
mia municipal não precisa 
ser voltada exclusivamente 
para a produção do tabaco, 
eis que uva, ameixas, cebola, 
laranjas, entre outros, tam-
bém podem trazer uma renda 
sustentável.

Segundo Persch, está pre-

vista uma safra de 100 tone-
ladas de uva. Além disso, 
ressaltou que teve um apoio 
muito importante da gestão 

municipal e do deputado 
Heitor Schuch no processo 
para a perfuração de dois 
poços artesianos.

A primeira Creche Muni-
cipal de Vale do Sol já tem 
nome: Escola Municipal de 
Educação Infantil (EMEI) 
Primeiros Passos. O nome 
foi escolhido pela popula-
ção, através de uma enquete 
divulgada na página do Fa-
cebook da Prefeitura. Foram 
957 votos no total, e a suges-
tão Primeiros Passos recebeu 
484 votos (50,6%), Estrelas 
do Amanhã foi votada 308 
vezes, Cuida de Mim recebeu 
143 votos e 22 pessoas vo-
taram em Amigos do Peito. 
Todas as sugestões foram 
da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Despor-
to. Nesta quinta-feira, dia 17, 
foi encaminhado o Projeto de 
Lei ao Poder Legislativo com 
o nome escolhido pela comu-
nidade para ser aprovado 
pelos vereadores. 

A obra está prevista para 
ser inaugurada até fevereiro 
deste ano, sendo que 91,15% 
está concluída. O custo to-
tal da nova EMEI é de R$ 
1.047.934,79, a ser pago com 
repasse do Governo Federal. 
A contrapartida do municí-
pio foi a cedência do terreno 
para a construção. A nova 
EMEI está localizada na Rua 
da Emancipação, no Centro. 
A capacidade de atendimen-
to é de 96 alunos em tempo 
integral.

InscrIÇõEs 
Segundo a supervisora 

escolar da Secretaria de Edu-

cação, Lucilene da Silva, as 
inscrições das crianças foram 
realizadas em dezembro, e 
tiveram 49 inscritos. Serão 
atendidas crianças de qua-
tro meses a quatro anos e 11 
meses completados até 31 
de março de 2019. “Após o 
funcionamento da EMEI, os 
inscritos serão convocados 
para efetuarem matrícula 
e, se necessário, serão cha-
mados os próximos da fila 
de inscrição”, ressalta. Ela 
explica que para a matrícula 
será obedecida ordem de 
inscrição, observando o nú-
mero de vagas oferecidas. 
A equipe que irá atuar na 
EMEI também está sendo 
formada. A contratação de 
15 auxiliares de educação 
(monitores) está sendo rea-
lizada através de processo 
seletivo. Alguns professores 
serão transferidos, também 
convocados ou contratados 
emergencialmente.

A ObrA 
Em setembro de 2013 foi 

firmado um termo de com-
promisso entre o Município 
de Vale do Sol e a Fundo Na-
cional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), órgão 
vinculado ao Ministério da 
Educação, para a execução 
de uma creche municipal a 
ser construída dentro de uma 
metodologia criada pelo Go-
verno Federal, dentro do pro-
grama PAC 2 e Proinfância. 
A metodologia, denominada 

inovadora, consistia na cons-
trução da creche em placas 
de fibra, sendo que a empresa 
contratada em licitação rea-
lizada pelo Governo Federal 
foi a empresa MVC Compo-
nentes Plásticos, da cidade de 
São José dos Pinhais. 

Segundo o secretário de 
Finanças, Claudeomir Kar-
nopp, a empresa abandonou 
a obra que teria 781,26 metros 
quadrados e a mesma ficou 
paralisada, sendo rescindido 
o contrato em 23 de novem-
bro de 2015. No ano de 2016 
o Município solicitou uma 
alteração no projeto para 

executar a obra em alvena-
ria, mediante a realização de 
nova licitação. O FNDE acei-
tou o pedido, foi assinado 
novo termo de compromisso 
e o Município contratou a 
empresa Léo Arend & Cia 
Ltda, que fez uma proposta 
de R$ 1.047.934,79 em junho 
de 2016. 

Karnopp relata que desde 
esta data a obra está em an-
damento e com a finalização 
se concretiza um sonho de 
longa data da população va-
le-solense. “As famílias vão 
poder contar com uma refe-
rência na área de educação 

para seus filhos”, conclui o 
Secretário de Finanças.

A secretária municipal de 
Educação, Beloni Gabe, falou 
da alegria e satisfação de 
toda população, que em bre-
ve realizará o sonho antigo 
de ter sua creche funcionan-
do. “Foi muito emocionante 
quando foi divulgado o 
nome da creche, vendo as 
crianças pintando os pés com 
tinta para fazer os passos no 
cartaz”, refletiu ela, ao elo-
giar a escolha do nome.

· MILHO TrOcA-TrOcA
A Secretaria Municipal de 
Agricultura de Vale do Sol 
comunica a todos os produ-
tores que encomendaram 
semente de milho das varie-
dades Guerra, Santa Helena 
e Biomatrix, que as mesmas 
devem ser retiradas até hoje, 
dia 18 de janeiro. As demais 
variedades Jmen, Semeali 
e Sempre Semente devem 
chegar nos próximos dias. Os 
produtores que são arrenda-
tários devem vir acompanha-
dos do proprietário da área 
onde plantam para a retirada 
da semente. Depois do dia 
18 de janeiro a semente que 
não foi retirada será repassa-
da a outros interessados.

AGEnDA


