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Mais de 3 mil desafiam sedentarismo
Tempo colaborou 
e Dia do Desafio, 
realizado na quarta-
feira, movimentou Vale 
do Sol na realização 
de atividades físicas

Em frente da Prefeitura teve aula com educadora física

XÔ, PREGUIÇA

PROGRAMAÇÃO

Vale do Sol mobilizou 
mais de 3 mil pes-
soas nesta quarta-

feira, dia 29, em mais uma 
edição do Dia do Desafio. O 
tempo colaborou e a chuva 
deu uma trégua para que a 
iniciativa pudesse ser desen-
volvida. Foram realizadas 
diversas atividades em todo 
o Município. A Prefeitura, 
empresas, hospital, escolas 
e comunidade entraram no 
clima e cumpriram o desa-
fio. Em frente ao Centro Ad-
ministrativo, a educadora 

DiVulgação/Priscila oliVEira

O Hospital Beneficente Vale 
do Sol, junto ao Grupo de 
Humanização da instituição, 
promoveu de 22 a 24 de maio, 
a 10ª Semana da Enfermagem, 
em homenagem ao dia do 
Enfermeiro e do Técnico de 
Enfermagem, desenvolvendo 
integração entre funcionários, 
médicos e diretoria, e disponi-
bilizando para a comunidade 
verificação de PA, teste de 
HGT, massagens e orientações 
de fisioterapeuta, estética e 
cortes de cabelo, além de ani-
mação dos Palhaços Drs Só 
Riso, venda de rifas e brechó, 
com venda de roupas e calça-
dos que surtiu uma arrecada-
ção de R$ 4.144. O valor será 
utilizado para roupa de cama 
e cobertores e na manutenção 
das atividades hospitalares.

Houve também capacitação 
com o enfermeiro Cezar Rodri-
go Priebe, do banco de sangue 
Hemovida, da bioquímica 

Francine da Silveira Silva, do 
Laboratório Vale do Sol, bem 
como palestra motivacional 
com o psicólogo Eduardo 
Krainovic, culminando com 
jantar de confraternização.

O diretor administrativo da 
casa de saúde, Marco Aurelio 
Machado, agradece a todos 
que colaboraram nestes even-
tos. Enfatiza o apoio de toda a 
comunidade, que está engaja-
da na luta pela sobrevivência 
do hospital. “Todos querem 
ajudar, pois reconhecem a 
importância da instituição 
para o município, e que não 
podemos ficar sem esta casa 
de saúde, que é a primeira 
onde vamos procurar atendi-
mento quando necessitamos. 
As despesas só aumentam e 
não conseguimos repor estes 
índices para aumentar a receita 
que está estagnada, por isso 
precisamos da colaboração de 
todos”, frisa.

Hospital realizou 10ª 
Semana da Enfermagem

Dr. só risos animaram atividades no hospital

DiVulgação

Na última segunda-feira, 
dia 27, foi realizada uma das 
audiências públicas conside-
radas mais importantes no 
Poder Legislativo, que é a 
análise das metas fiscais do 
Município, considerando a 
previsão anual do orçamento 
em R$ 36 milhões.

Conforme o presidente 
da Comissão de Orçamen-
to, Finanças, Infraestrutura 
Urbana e Agricultura, ve-
reador Leonir Scherer, foram 
analisadas algumas despesas 
realizadas e pagas pelo Mu-
nicípio, de janeiro a abril 
deste ano, como:

|R$ 54.893,03 dos R$ 
1.417.963,79 que Vale do Sol 
deve do empréstimo do asfal-
to de Rio Pardense;

|R$ 300.760,34 pagos ao 
Hospital de Vale do Sol, re-
ferente ao aluguel, plantão 
médico e procedimentos 
realizados. Deste valor, R$ 
256.084,53 correspondem ao 
serviço mensal de plantão 
médico hospitalar;

|R$ 27.280,98 para a Ema-
ter, do total anual que será de 
R$ 82.747,62;

|R$ 21.600 correspondente 

a bolsas de estudo da Ae-
fasol;

|R$ 43.755,25 pagos ao 
Cisvale, cujo custo maior é 
em exames;

|R$ 399.440,86 em gaso-
lina, material para manu-
tenção e conserto, serviço 
de mecânico para a frota da 
Secretaria de Obras e Patru-
lha Agrícola;

|R$ 121.163,21 em serviço 
mensal de coleta, transporte e 
destinação final de lixo;

|R$ 219.052,34 para salá-
rios, serviço de limpeza de 
fossa e transporte de resí-
duos, manutenção de equi-
pamentos para o serviço 
municipal de água e esgoto;

|R$ 171.322,56 para se-
mentes de milho para safra 
2018/2019;

|R$ 35.101,07 para a dis-
tribuição gratuita de medi-
camentos na farmácia;

| R$ 178.983,02 em salá-
rios, água, luz, compra de 
vaga em creche de turno inte-
gral, serviço de manutenção 
de brinquedos para a educa-
ção infantil na pré-escola;

|R$ 941.982,30 em salá-
rios, material de informáti-

ca, material copa e cozinha, 
manutenção e combustível 
do ônibus escolar, aquisição 
de material esportivo para 
manutenção do ensino fun-
damental.

O presidente da Comissão, 
vereador Leonir Scherer, 
ainda ressalta que todos os 
valores recebidos e gastos 
realizados pelos Poderes Exe-
cutivo e Legislativo podem 
ser consultados no Portal da 
Transparência, que se encon-
tra no site de cada Poder.

Conforme o presidente da 
casa, vereador Vanderlei Air-
ton Martin, umas das funções 
da Comissão de Orçamento, 
Finanças, Infraestrutura Ur-
bana e Agricultura, composta 
pelos vereadores: presidente 
Leonir Scherer, vice-presi-
dente Márcio Bringmann e 
relatores Lisandra Andrea 
Flesch e Leoclésio Flesch, é 
realizar atos de fiscalização 
inerentes ao exercício do 
controle externo das contas 
municipais. E nesta audiência 
pública foi avaliado o cum-
primento das metas, entre 
outros fatores que envolvem 
a gestão municipal.

Audiência pública analisa metas fiscais

DE OLHO NO ORÇAMENTO

física Jéssica Luedtke colo-
cou os servidores públicos e 
a comunidade para dançar.

O Dia do Desafio acon-
teceu em forma de disputa 
saudável entre duas cidades 
de mesmo porte popula-
cional. O município que 
mobilizar mais pessoas em 
relação ao número oficial 
de habitantes vence. Vale 
do Sol, que possui mais de 
11 mil habitantes, disputou 
com a cidade de Jaguaribara 
(Ceará), que conta com mais 
de 10 mil. Nos próximos 
dias será divulgado o resul-
tado da disputa. 

O vice-prefeito, Normé-
lio Reckers, participou das 
atividades e parabenizou 
a todos pela disposição e 
animação. “O resultado do 
Dia do Desafio superou as 
expectativas, quando a co-

munidade pôde se exercitar, 
por alguns minutos, através 
de danças e alongamentos. 
A animação de todos foi 
contagiante”, comentou.

DIA DO DESAfIO 
A data propõe que as 

pessoas interrompam suas 
atividades rotineiras para 
praticar qualquer tipo de 
atividade física por 15 mi-
nutos consecutivos. Além 
disso, mobiliza a comuni-
dade sobre a importância da 
prática de exercícios no dia a 
dia. O objetivo da campanha 
é mostrar os benefícios da 
prática física e esportiva e 
tentar reverter o quadro de 
sedentarismo do continente, 
exercendo uma força moti-
vadora para ajudar a trans-
formar a vida de milhões 
de crianças, jovens, adultos 
e idosos. 


