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Ações preservam meio ambiente

Legislativo autoriza Prefeitura 
a contratar dois médicos

Programação no 
Município iniciou na 
terça e segue até esta 
sexta-feira, dia 7, com 
pedágio informativo e 
distribuição de mudas

Descarte correto de eletrônicos foi a atividade promovida nesta quinta-feira
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Oque você faz com o te-
clado do computador 
que já não funciona 

mais? Ou o secador de cabelo, 
televisor, liquidificador que 
estragaram? A vale-solense 
Ana Júlia Wagner levou para 
a coleta e o descarte de eletrô-
nicos, realizados nesta quinta-
feira, defronte à Prefeitura 
de Vale do Sol. Ela levou um 
depurador de cozinha que 
estava guardado há meio ano 
em casa, só esperando pelo dia 
da campanha. Assim, destinou 
corretamente o lixo. Esta foi 
uma das ações integrantes da 
Semana do Meio Ambiente 
realizada no município, que 
visa a conscientização da co-
munidade para a preserva-
ção. Iniciada na terça-feira, a 
programação se estende até 
hoje, dia 7.

Segundo a analista am-
biental da Prefeitura, Graciela 
Pacheco, a mesma campanha 
de recolhimento de eletrônicos 
foi feita ano passado, quan-
do 13 metros cúbicos foram 
arrecadados para o descarte 
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Na última reunião ordi-
nária do Poder Legislativo, 
realizada no dia 3, a vereadora 
Gertrudes Margit Melchior 
ressaltou a aprovação do 
projeto de lei que autoriza o 
Poder Executivo a contratar 
dois médicos, com carga horá-
ria de 40 horas semanais cada, 
visando suprir a necessidade 
das Estratégia de Saúde da 
Família - ESFs Verdes Vales 
e Raios de Sol, localizadas 
no Centro de Vale do Sol. A 
contratação será de seis me-
ses, podendo ser prorrogada 
uma vez por igual período, se 

persistir a necessidade.
Conforme a vereadora, o 

excepcional interesse público 
da contratação se deve ao 
fato de não haver candidatos 
concursados na lista de espera 
para serem nomeados. Da 
mesma forma, o Município 
não pode deixar de atender as 
7.700 pessoas cadastradas nas 
duas unidades de saúde com 
atendimento médico, sendo 
necessário o preenchimento 
imediato dos cargos.

Importante salientar que 
os ESFs Verdes Vales e Raios 
de Sol possuem 4.200 e 3.500 

pessoas cadastradas, respec-
tivamente.

Conforme o presidente 
Vanderlei Airton Martin, foi 
verificada a necessidade da 
contratação dos médicos para 
o programa Estratégia Saúde 
da Família (ESF). “O médico e 
sua equipe buscam promover 
a qualidade de vida, realizar 
um trabalho de prevenção 
de doenças e servem como a 
porta de entrada ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), mo-
tivo pelo qual o projeto foi 
aprovado por unanimidade”, 
finalizou.

Oito vale-solenses, com 
idade acima de 16 anos ti-
veram a oportunidade de 
participar gratuitamente do 
curso Inclusão Digital Rural, 
ministrado pela instrutora 
do Senar, Denize Tornquist. 
As atividades, que ocorre-
ram durante os dias 3 e 4 de 
junho, abrem oportunidades 
de crescimento com capaci-
tações sobre o uso adequado 
e eficiente das novas tecno-
logias, do computador e da 
internet. 

Com duração de 16 horas, 
o curso ensinou noções bá-

sicas de informática, como 
por exemplo, editor de texto 
e acesso à internet.

“Para os alunos que já 
têm uma noção, sempre se 
aprende algo novo e acres-
centa para a vida pessoal ou 
profissional. Já para aqueles 
que nunca tiveram contato 
com computador, é evidente 
o crescimento”, enfatizou 
Denize. A realização do 
curso é uma parceria entre 
Departamento de Assistên-
cia Social de Vale do Sol, 
SENAR e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais (STR).

Curso de Inclusão Digital 
Rural é oferecido no Vale
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caminhada da escola Felipe dos Santos abriu ações

correto. Quem ficou de fora 
em 2018 teve chance de fazer 
a sua parte desta vez. Farlei 
Ertel, da empresa Reciclo, de 
Santa Cruz, com licença am-
biental para este fim, foi quem 
recolheu os itens doados. Entre 
eles, destaque para os televiso-
res de tubo. Ele conta que cada 
eletrônico é desmontado e as 
peças vendidas separadamen-
te, como sucata.

A programação da Semana 
do Meio Ambiente contou 
também com sensibilização 
de funcionários municipais, 
tenda com distribuição de 
material informativo e, nesta 
sexta-feira, tem o pedágio 
informativo com distribuição 
de mudas nativas na Praça 
Municipal, numa parceria com 
o Grupo Escoteiro Sonnenthal. 
A abertura das atividades, na 
terça-feira de manhã, foi com 
caminhada ecológica junto da 
Escola Felipe dos Santos, em 
Rio Pardense.

Os alunos das turmas de 3º, 
6º e 7º anos, acompanhados 
da diretora, Noemia Becker, 
das professoras Juliana Souza 
e Angela da Silva, e da fiscal 
ambiental Graciela Pacheco, 
realizaram um percurso de 
cerca de dois quilômetros na 
localidade, até uma área reflo-
restada por alunos da escola há 
cerca de 25 anos. 

O espaço, que fica às mar-
gens de um pequeno riacho, 
passou pelo reflorestamento 

com a intenção de reconstruir 
a mata ciliar que não existia 
mais no local. Hoje, o que se 
vê no local é mata fechada, não 
sendo mais possível perceber a 
interferência humana. 

O percurso passou pela 
empresa Sul Solo, e Graciela 
explanou sobre o funciona-
mento, esclarecendo que de-
vido ao volume produzido, a 
fiscalização ambiental sobre 
a Sul Solo é de responsabili-
dade da FEPAM. A caminha-
da ecológica tem sido usada 
frequentemente pela escola 
como ferramenta de educação 
ambiental. “Através deste tipo 
de atividade é possível não 

só ensinar, mas transformar 
a forma com que os alunos 
olham e pensam o meio am-

biente, passando a agir como 
verdadeiros defensores da 
natureza”, frisou a direção.
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