
Indústria de chocolate pode
adoçar a economia do Vale
Empresa sinalizou interesse em se instalar na área que vem sendo negociada para se tornar Distrito Industrial
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Instalação de indústria de chocolates será pauta de reunião na segunda-feira

CarolIna almeIda
redacao@jornalarauto.com.br

rePaSSeS ao HoSPITal TamBÉm na PaUTa de SeGUnda

INVESTIMENTO

Transporte escolar 
ganha reforço

V ALE DO SOL 09ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2019

· IdenTIdade
O Departamento de Assis-
tência Social de Vale do Sol 
comunica que não haverá 
confecção de Carteira de 
Identidade até o dia 1º de 
março, pois será emitido 
novo modelo de documento. 

· BoCHa
A Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Despor-
to de Vale do Sol convoca os 
dirigentes interessados em 
participar do Campeonato 
Municipal de Bocha 2019 
para reunião no dia 22 de 
fevereiro, na Prefeitura, às 
8h30min.

· noVa CreCHe
No dia 6 de fevereiro, o 
Fiscal do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), Marcelo 
Lorenzini esteve vistorian-
do a Escola Municipal de 
Educação Infantil Primeiros 
Passos, de Vale do Sol (Cre-
che Municipal) e apontou 
seis divergências ao projeto 
original à Construtora Alto 
Castelhano Ltda (antiga Leo 
Arend & Cia Ltda), responsá-
vel pela execução da obra. 
As adequações serão rea-
lizadas pela Construtora o 
mais breve possível. Depois 
de realizados os ajustes, o 
FNDE fará uma nova vistoria 
para posteriormente liberar 
a utilização do prédio. 
Em virtude do atraso de 
funcionamento da obra, 
a Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Despor-
to informa que a EMEI Aqua-
rela, situada no Centro, 
irá acolher os alunos com 
três anos completos até o 
dia 31 de março de 2019. 
Os responsáveis por estes 
alunos devem comparecer 
na Escola Aquarela. Serão 
fornecidas até 20 vagas 
somente para o turno da 
tarde, com início das aulas 
desta turma no dia 25 de 
fevereiro. Não haverá trans-
porte para estes alunos. 
Os demais inscritos para a 
Creche devem aguardar o 
início de funcionamento da 
nova EMEI. 

· aleVInoS
A Secretaria de Agricultura 
aceita pedidos de alevinos 
desde o dia 4 de fevereiro e 
se estendem até o dia 7 de 
março. Já a entrega ocorrerá 
no dia 14 de março.

aGenda

Está em tratativas a insta-
lação de uma nova empresa 
em Vale do Sol. A indústria 
Innova Brasil Comércio de 
Alimentos Ltda, detentora 
das marcas Chocolate Cacau 
Rey e Cerveja Echt Rehbei-
bier, demonstrou interesse 
em se instalar no Município. 
Na segunda-feira, o Poder 
Executivo, Legislativo e re-
presentantes do empreendi-
mento devem ser reunir para 
a explanação do projeto. A 
intenção é que a empresa se 
instale no Distrito Industrial, 
cuja aquisição da área em 
Faxinal de Dentro está em 
análise pelos vereadores, no 
valor de R$ 159 mil. A compra 
do terreno só se efetivará se 
o Poder Legislativo entender 
que o investimento é válido 
para Vale do Sol.

No local está prevista a 
instalação da sede da empre-
sa, administração, depósito 
e logística, fracionamento de 
embalagens, instalação de 
loja modelo da franquia, loja 
virtual de produtos naturais e 
beneficiamento de amêndoas 
de cacau orgânico. Ainda 
não foi informado sobre con-
tratação de mão de obra e 
geração de tributos, assuntos 
que devem estar na pauta na 
próxima semana.

Na segunda-feira, dia 25, também foi marcada 
uma reunião com representantes do Execu-
tivo, Administrador do Hospital Vale do Sol e 
os vereadores para discutir o projeto de lei nº 
08/E/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
busca autorização legislativa para firmar termo 
de convênio com o Hospital Beneficente de Vale 
do Sol – HBVS para o repasse anual de recursos 
financeiros, no valor de R$ 228 mil, podendo ser 
prorrogado por mais 12 meses, totalizando R$ 
456 mil. Atualmente o Município está pagando 
R$ 1.024.338,10 para a manutenção do plantão 

médico no Hospital de Vale do Sol e R$ 122.724 
de aluguel da parte da Secretaria Municipal. 
Além disso, ainda é pago R$ 105,00 quando 
for necessário um leito de observação integral 
(24horas) e no ano de 2018 foram pagos R$ 
8.735 de procedimentos ambulatoriais reali-
zados no hospital. No final de 2018, também 
foi aprovado um projeto de lei autorizando o 
repasse financeiro ao Hospital Beneficente Vale 
do Sol, a título de subvenção social, no valor 
de R$ 150.000 para a cobertura de despesas 
correntes. 

O terreno a ser adquiri-
do tem área superficial de 
49.580,00m² e está localizado 
às margens da RSC-287, em 

Vale do Sol, em Linha Faxinal 
de Dentro. A Administração 
Municipal informa que só vai 
se pronunciar após o negócio 

ser confirmado, tanto a vinda 
da empresa quanto a aqui-
sição da área para o Distrito 
Industrial.

O pontilhão localizado 
na Linha da Barra, em Vale 
do Sol, foi interditado nesta 
quinta-feira para reforma. A 
ponte em madeira, que esta-
va em estado precário, será 
reconstruída pela Secretaria 
Municipal de Obras para 
oferecer mais segurança aos 
veículos e à comunidade que 
passam pelo local.

Conforme o secretário de 
Obras, César Ebert, a pre-
visão é de liberar o novo 
pontilhão ainda neste sábado, 
dia 23.

Pontilhão da linha da Barra 
é interditado para reforma

SEGURANÇA

Ponte foi interditada para reforma

No dia 20, a Prefeitura 
de Vale do Sol recebeu dois 
novos ônibus para renova-
ção da frota escolar. A via-
bilização ocorreu por meio 
do Programa Caminho da 
Escola, do Governo Federal. 
A Secretaria de Educação 
encaminhou o planejamento, 
após diagnóstico, solicitando 
os veículos através do Plano 
de Ações Articuladas. O va-
lor total dos ônibus foi de R$ 
453.100. O Governo Federal 
disponibilizou R$ 358.600 e 
a contrapartida do Município 
foi de R$ 94.500.

DOIS ÔNIBUS
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