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Meio ambiente tem destaque
Atividades educativas, 
ecológicas e 
recreativas estão 
previstas na agenda 
dos vale-solenses 
neste mês de junho

SLOGAN
A Prefeitura de Vale do 
Sol está criando uma 
nova identidade visual 
para o município (mar-
ca da cidade), que será 
utilizada em todo ma-
terial de comunicação e 
marketing. E para isso, o 
Executivo decidiu dividir 
com o público a missão 
de criar o slogan para 
a cidade, que é a frase-
chave que acompanha 
a marca e que identifi-
ca o município. Até 26 
de maio, a comunidade 
pode votar, pelo link ht-
tps://forms.gle/S8qSbf-
Fv6yuWYgYk9, entre as 
opções: Vale a pena viver 
aqui; Deixe-se iluminar 
pelo Vale ou Morar aqui 
é viver bem.

No dia 5 de junho, é co-
memorado o Dia Mundial 
do Meio Ambiente. A 
data foi escolhida pela 
assembleia geral da ONU 
(Organização das Nações 
Unidas), em homenagem 
ao dia da abertura da 
Conferência Mundial So-
bre Meio Ambiente, que 
aconteceu na Suécia.

Recolhimento de eletrônicos está previsto para o dia 6 de junho

PROGRAMAÇÃO

FAÇA BONITO

Entre os dias 4 e 7 de 
junho, acontece a pro-
gramação da Semana 

Nacional do Meio Ambiente 
em Vale do Sol. A agenda 
inclui atividades educativas, 
ecológicas e recreativas. A or-
ganização é do Departamento 
de Meio Ambiente (DEMA).

A abertura ocorre no dia 4, 
às 8h30min, com Caminhada 
Ecológica em Rio Pardense, 
com a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Felipe 
dos Santos. Às 16 horas, 
acontece uma atividade de 
sensibilização com os ser-
vidores municipais. No dia 
5, das 14 às 16 horas, terá a 
Tenda Informativa defronte 
ao DEMA. No dia 6, será rea-
lizada a coleta e o descarte 
de eletrônicos, em frente à 
Prefeitura. Serão recolhidos 
itens como: TV, impresso-
ra, computador, notebook, 
DVD, transformador, no
-break, ventilador, som, for-

ARqUIVO ARAUTO

DATA

AVISOS

Legislativo 
fará audiência 
pública segunda 

METAS FISCAIS

O presidente da Comis-
são de Orçamento, Finan-
ças, Infraestrutura Urbana 
e Agricultura, vereador 
Leonir Scherer, durante 
a reunião ordinária rea-
lizada dia 20, convidou 
as entidades sindicais, 
associações, entidades 
culturais e esportivas, 
grupos organizados e co-
munidade para participar 
da audiência pública que 
irá avaliar o cumprimento 
das metas fiscais do 1º 
quadrimestre de 2019.

A audiência será reali-
zada no dia 27, próxima 
segunda-feira, a partir 
das 15 horas, na Câmara 
de Vereadores, oportuni-
dade em que o Executivo 
apresentará valores inves-
tidos em cada área, refe-
rente ao primeiro quadri-
mestre de 2019, bem como 
a receita arrecadada.

Na Audiência Pública, 
a Comissão analisará jun-
to do Executivo a dispo-
nibilidade financeira do 
Município, as suplemen-
tações de recursos reali-
zadas, a receita e despesa 
da Educação, recursos do 
Fundeb, receitas e despe-
sas da Saúde, despesas de 
pessoal, entre outras.

Atividades de conscientização marcam campanha de 
combate ao abuso sexual a crianças e adolescentes

Com o intuito de conscien-
tizar a população da impor-
tância de sempre denunciar 
em caso de suspeita de abu-
so ou exploração sexual a 
crianças e adolescentes, Vale 
do Sol realizou, nos dias 16 
e 17 de maio, a Campanha 
“Faça Bonito - proteja nossas 
crianças e adolescentes”. A 
iniciativa é uma realização do 
Conselho Tutelar em parceria 
com a Prefeitura Municipal 
e o Comdica. As atividades 
foram realizadas em alusão 
ao dia 18 de maio, que foi ins-
tituído como o Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes. 

No dia 16, a equipe do 
Conselho Tutelar realizou um 

pedágio solidário de cons-
cientização na rótula da Praça 
Municipal. Já no dia 17, cerca 
de 120 pessoas participaram, 
na Câmara de Vereadores, da 
palestra sobre sexualidade, 
abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes, 
ministrada pelo Psicanalista 
e Doutor em Ciências Hu-
manas, Eduardo Saraiva. 
As conselheiras relatam que 
as atividades superaram as 
expectativas e destacam que 
todos precisam estar cientes 
da importância de caminhar 
juntos contra a impunidade, 
contra o silêncio, contra a 
violência. 

DENúNCIAS 
As denúncias podem ser 

feitas diretamente ao Con-

selho Tutelar pelos números 
(51) 99711 3018 ou 3750 1259. 
Outra forma de denunciar 
suspeitas de abuso sexual 
contra crianças e adolescen-
tes, ou qualquer outra forma 
de violação de direitos, como 

trabalho infantil, exploração 
sexual, maus tratos, negligên-
cias ou abandono de incapaz, 
é através do DISQUE 100, que 
é gratuito e pode ser feito sem 
a pessoa se identificar, sendo 
totalmente anônimo.

Palestra reuniu mais de 100 pessoas na Câmara

DIVUlgAçãO

no elétrico, modem, secador 
de cabelo, telefone, celular, 
rádio, ar condicionado, split, 
geladeira, chuveiro, ferro 
elétrico, roteador, térmica, 
liquidificador e batedeira. 
Já no dia 7 vai ocorrer o pe-
dágio informativo, sem fins 
lucrativos, com distribuição 
de mudas nativas na Praça 
Municipal, em parceria com 
o Grupo Escoteiro Sonnen-
thal.

De acordo com a analista 
ambiental Graciela Pacheco, 
as atividades de educação 
ambiental despertam a cons-
ciência ecológica, além de 
serem mecanismo de orien-
tação aos indivíduos, sensi-
bilizando-os para que ajam 
de forma a garantir a con-
servação do meio ambiente 
para um futuro saudável, 
com práticas sustentáveis e 
ecológicas.


