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Iniciaram as comemorações 
de aniversário de Candelária

Bem na Tampa chega a 
duas toneladas de doações

Jovens estão engajados na coleta de tampas plásticas

Prefeito Paulo Butzge na abertura oficial

DIvULgAÇãO

DIvULgAÇãO

Foi realizada na manhã 
desta segunda feira, 1º de 
julho, a abertura oficial 
do mês de aniversário de 
Candelária, sendo a data 
de aniversário comemora-
da no próximo domingo,  
dia 7.  O evento contou 
com a participação do 
prefeito Paulo Butzge e da 
primeira-dama Gabriela, 
do vice-prefeito Nestor 
Ellwanger, secretários 
municipais, vereadores,  
Soberanas do Município, 
presidentes de clubes de 
serviços, representantes 
de instituições financei-
ras, servidores munici-
pais, alunos do Colégio 
Medianeira e população 
em geral. 

O prefeito Paulo Butz-
ge, em sua manifestação, 
lembrou os 94 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa do municí-
pio, frisando que Cande-
lária tem demonstrado 
toda sua pujança, um 
município que nasceu 

O projeto Bem na Tampa 
do Hospital Santa Cruz (HSC) 
ultrapassou neste mês de 
junho a marca de duas tone-
ladas de tampas plásticas e 
lacres metálicos. A iniciativa 
tem motivado a participação 
de escolas, grupos de esco-
teiros, comércio e empresas 
da região na conscientização 
ambiental por meio da reci-
clagem de plásticos e metais, 
desenvolvendo atitudes para 
a preservação. O Bem na 
Tampa consiste na coleta de 
tampas plásticas de qualquer 
tipo (refrigerantes, sorvete, 
creme dental, margarina, 
café, produtos de limpeza, 
etc) e de lacres metálicos de 
latinhas para, com sua venda, 
reverter fundos para a casa 
de saúde, com prestação de 

contas periódica à comuni-
dade. O objetivo é conscien-
tizar a população de que esse 
material pode ser reciclado, 
diminuindo o lixo ambiental, 
além de contribuir com a 
perspectiva institucional de 
sustentabilidade.

Para participar basta re-
colher as tampas plásticas e 
depositá-las nos coletores que 
estão disponíveis em diferen-
tes pontos da cidade, além do 
próprio Hospital. Os lacres 
metálicos devem ser acondi-
cionados em garrafas pet de 
dois litros para facilitar o en-
vio à reciclagem. Interessados 
em participar podem solicitar 
um bombona coletora identi-
ficada com o Bem na Tampa 
pelo telefone (51) 3713-7493, 
com Evandro ou Luiza.

com vocação para o desen-
volvimento.

E para as comemorações, 
foram preparadas diversas 
atrações, iniciando no próxi-
mo dia 5, sexta-feira, quan-
do acontece na Rua Coberta, 
às 10 horas, a cerimônia de 
Juramento à Bandeira, reali-
zada pelo Exército Brasilei-
ro, com a Banda Marcial. As 
festividades continuam no 
domingo, quando acontece 
o 8º Festival do Arroz, na 
localidade de Linha Palmei-

ra, evento que acontece 
dentro do Projeto Roteiro 
da Gastronomia – Sabores 
Coloniais. E a partir das 
14 horas, a Rua Cober-
ta recebe o “Arraiá da 
Solidariedade II”, uma 
grande festa junina pro-
movida pelo Gabinete da 
Primeira-Dama, que visa 
beneficiar as diversas en-
tidades beneficentes do 
município e que promete 
repetir o sucesso do ano 
passado. 
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