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Começo de alegria na creche

Prefeitura adquire duas retroescavadeiras

EMEI Primeiros 
Passos iniciou com 
as crianças na quarta. 
Clima era de euforia, 
como se elas já 
tivessem adaptadas

FUTSAL
De acordo com o regu-
lamento do Campeonato 
Municipal de Futsal In-
terginásios, para o bom 
andamento e condições 
iguais de classificação, 
nesta sexta-feira, dia 5, 
haverá apenas o jogo 
atrasado entre Boa Es-
perança x Bernardino. 
A última rodada da fase 
classificatória vai ocorrer 
no dia 12 de julho.

vôLei
Vale do Sol está prepa-
rando o Campeonato 
Municipal Amador de 
Vôlei Misto. As fichas de 
inscrição e o regulamen-
to podem ser retirados 
na Prefeitura. A entrega 
das fichas assinadas e 
avaliação dos atletas 
ocorrem no dia 22 de ju-
lho, no Clube Trombudo. 
A inscrição é gratuita. A 
previsão é que a com-
petição inicie em 1º de 
agosto. Só serão aceitos 
atletas do município que 
trabalham, residam ou 
que possuam o título 
de eleitor do município, 
bem como tenham vín-
culo de união estável 
(registrada) ou serem 
casados(a) com nato de 
Vale do Sol. Cada equipe 
deverá jogar com duas 
mulheres no mínimo. 

AGASALHOS
Na segunda-feira, dia 
8, acontece mais uma 
etapa da distribuição de 
roupas. A ação integra a 
Campanha de Agasalho, 
a qual atende famílias 
em situação de vulnera-
bilidade. A distribuição 
de roupas e calçados vai 
ser realizada na antiga 
Escola Osvaldo Cruz 
(casa ao lado do Sicredi), 
das 8h15min às 11h30min 
e das 13h às 16h.

SOBeRANAS
Neste sábado, dia 6, a 
partir das 15 horas, na 
Comunidade Católica 
São José, vai ter bate
-papo com a jornalista e 
professora de dicção Ali-
ne Silva e chá de confra-
ternização para lançar o 
concurso que vai eleger 
o novo trio de soberanas. 
Já estão confirmadas 
cerca de 45 mulheres.

No primeiro dia, crianças brincavam e interagiam nos brinquedos na creche
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Esta semana, que mar-
cou o início de julho, 
entra para a história 

de Vale do Sol pelo avanço 
no setor educacional, com 
a sonhada inauguração da 
primeira creche. A EMEI Pri-
meiros Passos foi oficialmente 
entregue na segunda-feira à 
comunidade, após solenida-
de com autoridades, mas na 
prática, com a criançada, os 
trabalhos iniciaram na quar-
ta-feira. Foram recepcionadas 
38 crianças de quatro meses 
a três anos nas instalações 
novinhas em folha. Além da 
equipe de profissionais que 
atua diariamente na creche, 
estiveram por lá o prefeito, 
Maiquel Silva, e a secretá-
ria de Educação, Deisi Blasi 
dos Santos. O primeiro dia 
de recepção e adaptação na 
creche foi de muita alegria 
para as crianças, as famílias 
e os profissionais, ressaltou 
a Secretária. “Como já era 

PRISCILA OLIVEIRA

AVISOS

Na tarde desta quarta-fei-
ra, dia 3 de julho, a Prefei-
tura de Vale do Sol recebeu 
duas máquinas, da marca 
JCB, compradas com recur-
so do Programa Eficiência 
Municipal, através de finan-
ciamento disponibilizado 
pelo Banco do Brasil. Foram 
adquiridas uma retroesca-
vadeira, no valor de R$ 214 
mil e uma pá carregadeira/
retroescavadeira, no valor 
de R$ 305 mil. Uma máquina 
será destinada à Secretaria 
de Obras, para auxílio e me-
lhoria nas estradas e a outra 
vai atender as demandas dos 
produtores, através da Secre-
taria de Agricultura.

A aquisição foi realizada 

para renovação da frota 
e pensando na melhoria 
do serviço prestado à co-
munidade, já que a última 
retroescavadeira adquirida 
pela Prefeitura foi em 2012. 
O prefeito, Maiquel Silva 
comenta que as cinco má-
quinas já existentes estão 
em constante manutenção, 
não sendo possível atender 
as solicitações da população. 
“Não iremos conseguir aten-
der todos os pedidos com a 
vinda destes dois maquiná-
rios, mas certamente irá re-
duzir o tempo de espera dos 
produtores que aguardam 
serviço há muito tempo”, 
ressalta.

O valor total do financia-
Entrega ocorreu na tarde de quarta-feira

mento é de R$ R$ 1,1 mi-
lhão. Além da compra dos 
maquinários, nos próximos 
dias ocorrerá a entrega de 
um rolo compactador e o 
Executivo fará a aquisição 

de um sistema de energia 
solar para o Centro Adminis-
trativo, também adquiridos 
com recursos deste mesmo 
financiamento pelo Progra-
ma Eficiência Municipal.

DIVULgAçãO

um momento muito aguar-
dado, as famílias já estavam 
preparando seus filhos para 
este dia, então notamos que 
estavam seguras e entusias-
madas.” 

Mesmo que fosse o pri-
meiro dia, a rotina já estava 
presente, a acolhida nas salas, 
os momentos de alimentação 
- que  tiveram boa aceitabili-
dade - e atividades dirigidas, 
recreação livre e a exploração 
do ambiente, revelou Deisi. 
Nem parecia início de traba-
lho em um ambiente novo, 

que exigia adaptação, tama-
nha alegria e naturalidade.

Tanto que sua filha, Auro-
ra, de 2 anos e 7 meses, que 
também iniciou a adaptação 
na nova creche, no Maternal 
A, nem queria ir pra casa, que-
ria continuar brincando com 
os novos amiguinhos. “Ver a 
felicidade dela fazendo novas 
amizades, dividindo brinque-
dos, provando o lanche da 
creche e rodeada de cuidados 
e atenção dos profissionais 
que trabalham lá, me passa 
uma tranquilidade e alegria. 

À noite perguntei sobre a 
creche, ela disse que a profe 
contou história e que tinha 
vaso bem pequeno no ba-
nheiro”, diverte-se Deisi, que 
mais do que a alegria de ver, 
como Secretária de Educação, 
esse sonho realizado para o 
Município, como mãe, com-
partilha com todas as outras 
a felicidade de ter um espaço 
ideal, com todos os cuidados 
para o desenvolvimento dos 
filhos, na certeza de que esta-
rão bem cuidados enquanto 
os pais estão no trabalho.


