
VALE DO SOL18 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
21 DE MAIO DE 2019

Mutirão recolhe agasalhos sábado
Campanha em Vale 
do Sol amplia roteiro 
para contemplar 
mais localidades. 
Distribuição ocorre
dia 31 de maio

Para aqueles que quiserem entregar fora do dia da 
Campanha do Agasalho ou que não são contempla-
dos pelo roteiro, há pontos de coleta:
- Prefeitura de Vale do Sol
- Departamento de Assistência Social
- Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
- ESF Raios de Sol (Centro)
- ESF Verdes Vale (Centro)
- ESF Anita Garibaldi (Alto Trombudo)
- ESF Faxinal de Dentro 
Já o roteiro, no sábado, inicia às 8h30min, com saída 
do trevo de acesso ao Município na RSC-287, pas-
sando pela estrada geral (calçamento), Rio Pardense, 
Formosa (estrada geral e estrada velha), rua Arno 
Ullmann, Avenida 15 de Setembro e Rudi Scheidt.

Caravana vai percorrer roteiro e recolher doações para famílias carentes

HORA DE SEPARAR AS DOAÇÕES
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Sabe aquela calça que 
ficou curta nas pernas 
porque o filho cresceu? 

E aquele blusão que parece 
não ser da moda deste ano, 
mas está perfeitinho, no armá-
rio? E aquele tênis, que o sola-
do ficou um pouco desgasta-
do, e por isso foi abandonado 
no fundo da gaveta? Pois é, 
tudo isso pode ser doado a 
quem pouco tem. Em Vale do 
Sol, a Campanha do Agasalho 
tem importante etapa neste 
sábado, dia 25 de maio. É 
quando a caravana percorre 
o roteiro em busca de dona-
tivos para aquecer o inverno 
das famílias de baixa renda. A 
distribuição de tudo o que for 
coletado ocorre durante o dia 
31, na Casa Amarela, ao lado 
da agência do Sicredi.

O roteiro inicia às 8h30min, 
com saída do trevo de acesso 
ao Município na RSC-287, 
passando pela estrada geral 
(calçamento), Rio Parden-
se, Formosa (estrada geral 
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e estrada velha), rua Arno 
Ullmann, Avenida 15 de Se-
tembro e Rudi Scheidt.

Segundo Enilda de Carva-
lho, o grupo de cinco pessoas 
vai percorrer o trajeto para 
buscar as doações. Como 
estarão de caminhão, a cam-
panha não se restringe a 
agasalhos, frisa ela. “Pode 
ser doado o que tiver em casa 
que não queira mais, como 
eletrodomésticos, móveis, 
o que tiver”, aponta Enilda. 
Colchões, cobertas, coberto-
res são sempre bem-vindos. 
Se alguém tiver alguma coi-
sa para doar que não esteja 
neste roteiro, pode ligar para 
99703-9044 e falar com Enilda 
ou pelo Facebook, que o gru-
po combina de pegar, caso a 
pessoa não tenha como levar. 
O importante é que as peças 
estejam em boas condições de 
uso, que não exijam muitos 
reparos.

Durante manhã e tarde do 
dia 31 de maio, os donativos 
estarão à disposição da comu-
nidade mais carente de Vale 
do Sol. Na Casa Amarela, ao 
lado do Sicredi, as famílias 
podem escolher os donativos, 
sem qualquer custo. Geral-
mente, explica Enilda, partici-
pam cerca de 150 pessoas no 
dia da distribuição, com uma 
média de quatro membros na 
família. Mas a expectativa, 
reforça a servidora pública 

que coordena a ação, é de au-
mentar este ano o volume de 
famílias beneficiadas, assim 
como o montante de doações.

O objetivo da ação é incen-
tivar a solidariedade com o 
próximo a partir da neces-
sidade em ajudar a aquecer 
muitas famílias durante o 
inverno. Embora o Municí-
pio mantenha a campanha 
de forma permanente, com 
recebimento contínuo de 
doações da comunidade, 
nesta época os trabalhos são 
intensificados pela chegada 
do inverno.

O Hospital Beneficente 
Vale do Sol realizou no dia 16 
de maio, a assembleia geral 
ordinária para prestação de 
contas do exercício de 2018, e 
para discutir sobre assuntos 
gerais da instituição. O con-
tador e o administrador rea-
lizaram a prestação de contas 
com apresentação do balanço 
patrimonial, o demonstrativo 
de resultados e o relatório 
das atividades realizadas no 
exercício de 2018. O hospital 
apresentou um déficit de R$ 
59.066,80. 

No ano de 2018 foram pa-
gos R$ 37.042,12 a título de 
parcelamento de dívidas do 
INSS e FGTS do período de 

02/1997 a 04/2008.
Os pontos positivos foram 

as doações de materiais, 
móveis e equipamentos rece-
bidos da Pró Vida – Central 
Geral do Dízimo no montante 
de R$ 197 mil, e os móveis 
e equipamentos adquiridos 
através de emendas parla-
mentares no valor de R$ 450 
mil.

Na reunião ainda foram 
discutidos assuntos diversos, 
reiterando a necessidade de 
implementação de novos 
serviços de referência. O 
propósito é a instalação da 
Unidade de Internação e 
Cuidados Prolongados, cujo 
projeto arquitetônico está 

aprovado desde outubro de 
2018, e passa a ser o principal 
objetivo para 2019. Situada 
no andar térreo da institui-
ção, a área de 456,19 metros 
quadrados, inacabada há 
mais de 40 anos, deve passar 
por reforma e adequação 
para instalação de 15 leitos, 
com custo estimado de R$ 
450 mil. 

Em caráter extraordinário, 
a assembleia discutiu a possi-
bilidade da venda de terrenos 
para investir nesta ala nova, 
que será o meio de susten-
tabilidade para a instituição 
manter-se em funcionamen-
to. A assembleia concedeu 
autorização à diretoria para 

vender um ou mais terrenos, 
com a finalidade de reinvestir 
no patrimônio da entidade. 
A área discutida está situada 
na rua da Emancipação, de-
fronte à creche, e possui lar-
gura de 34,44 metros e uma 
extensão de 117,75 metros, 
confrontando com outra rua 
nova. O próximo passo será 
o levantamento de valores 
de terrenos praticados no 
mercado, para depois colocar 
à venda. “Entendemos que a 
área de terras em questão está 
ociosa há muitos anos, e com 
os recursos da venda podere-
mos realizar investimentos 
em melhorias que tragam 
benefícios à comunidade e 

um retorno financeiro para a 
instituição”, conclui o presi-
dente Euclides Rusch.

ENFERMAGEM
O HBVS, junto do Grupo 

de Humanização, promove a 
10ª Semana da Enfermagem 
de 22 a 24 de maio, das 9 às 16 
horas, defronte ao hospital. 
Serão repassadas orientações 
de saúde e cuidados, verifi-
cação de pressão arterial e 
controle de glicose, corte de 
cabelo, fisioterapia, além da 
venda de rifas, capacitação e 
palestra para os funcionários

Outra atividade é o Brechó 
Solidário, no mesmo período, 
no Hospital, aberto à popu-
lação.

Assembleia do Hospital Vale do Sol autoriza venda de terreno
PARA INVESTIR E MANTER A CASA DE SAÚDE


