
VALE DO SOL16 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
2 E 3 DE AGOSTO DE 2019

Festa beneficente celebra
70 anos do hospital do Vale
Com adesão ao 
almoço e a rifa dá
para contribuir com 
projeto da  Unidade
de Internação e de 
Cuidados Prolongados

CAMINHADA
O Núcleo de Apoio à Saú-
de da Família (NASF), 
através do educador 
físico Marcelo Lobo, está 
organizando um grupo 
de caminhada. A ativi-
dade inicia no dia 6 de 
agosto, às 8h15min. O 
ponto de encontro será a 
Praça Municipal, no Cen-
tro. Pessoas de todas as 
idades estão convidadas 
a participar. Em caso de 
chuva, o primeiro encon-
tro será transferido para 
o dia 13 de agosto.

CRECHE
Na primeira terça-feira de 
cada mês estarão abertas 
as inscrições para a fila 
de espera por vagas na 
EMEI Primeiros Passos. 
As inscrições devem ser 
realizadas na Secretaria 
Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto, das 
8 às 11 horas ou das 13 
às 16 horas. O chama-
mento das crianças para 
o preenchimento das 
vagas obedecerá a lista 
das inscrições efetuadas, 
conforme a ordem de 
inscrição. Datas para efe-
tuar a inscrição: 06/08, 
03/09, 01/10, 05/11, 03/12.

SOBERANAS
As inscrições para as me-
ninas que sonham em se 
tornar Soberana de Vale 
do Sol encerram no dia 
6 de agosto. Podem se 
inscrever candidatas com 
idade entre 17 e 24 anos, 
que tenham nascido em 
Vale do Sol ou residam há 
pelo menos três anos. A 
candidata não pode ser 
casada, não ter filhos ou 
estar grávida. 

Unidade será instalada no térreo do hospital

HORA DE AJUDAR

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

Éneste domingo, dia 4 
de agosto, que os va-
le-solenses possuem 

na agenda a solidariedade. 
Ocorre no Ginásio Evangélico 
Centro a 16ª Festa Benefi-
cente do Hospital Vale do 
Sol, em comemoração aos 
seus 70 anos de trajetória. A 
participação da comunidade, 
estimada em 1,2 mil pes-
soas entre almoço e público 
do baile, se soma à compra 
da rifa, que vai 
sortear um auto-
móvel VW Space 
Fox 2011 e outros 
99 prêmios, para 
contribuir com a 
manutenção da 
casa de saúde e 
o novo projeto: 
a implantação 
da Unidade de 
Internação e Cui-
dados Prolonga-
dos.

P a r a  q u e m 
ainda não ad-
quiriu a rifa, até 
esta sexta-feira, 

CAROLINA ALMEIDA

“

”

É um sonho muito 
grande que temos de 
realizar esta obra, pois 
está inacabada desde 

1975. Tenho certe-
za que com fé, com 

nosso trabalho, com a 
ajuda da nossa comu-
nidade e muita per-
sistência, vamos sim 
alcançar esse sonho, 

esse objetivo

MARCO MACHADO
diretor administrativo

A Unidade de Internação e Cuidados Prolongados no 
andar térreo da instituição, em área de 456,13 metros 
quadrados, tem o custo estimado de R$450 mil. A es-
trutura disponibilizará 15 leitos adultos, com uma sala 
multiuso e de reabilitação, com foco em fisioterapia, e 
servirá para oferecer serviços de referência para toda 
a região do Vale do Rio Pardo, para internações de 
até 90 dias, para atendimento de pacientes que ne-
cessitem de cuidados especiais por um período maior 
de internação. Essa Unidade ficará na parte que está 
inacabada no térreo do hospital há mais de 40 anos, e 
deve sofrer reforma e adequação ainda com início em 
2019, projeta o administrador Marco Machado.

O SONHO

AVISOS

a equipe do HBVS está em 
frente às agências bancárias, 
onde há maior circulação de 
pessoas, com pontos de ven-
das. Já para a festa de domin-
go, os ingressos antecipados 
para o almoço estão à venda 
ao preço de R$ 18 até as 19 
horas do dia 3, na secretaria 
do Hospital e com os funcio-
nários, sendo que no local será 
R$ 20. Crianças de 8 a 12 anos 
pagam R$ 10. No dia 3, a partir 
das 10 horas, haverá venda de 
cucas, pães e tortas.

PROGRAMAÇÃO
Às 10 horas a programação 

inicia com culto ecumênico na 
Igreja Evangélica e ao meio-
dia será servida a boia forte 
– prato típico do município, 
acompanhada de pão casei-
ro. Às 12h30min iniciam as 
atrações musicais e artísticas: 
show musical com Juliana e 

Marco, Grupo 
de Danças Gaú-
chas Tangarás, 
Bandas N’Band 
e Doce Desejo. 
Durante a fes-
ta será realiza-
do o  esperado 
sorteio da rifa 
do carro doa-
do pela Souza 
Cruz e mais 99 
prêmios. Foram 
confeccionadas 
12 mil cartelas 
com dois núme-
ros em cada, à 
venda pelo pre-

ço de R$ 10.
A rifa é o primeiro passo 

para a arrecadação dos valo-
res para a concretização da 
obra, mas o diretor adminis-
trativo do hospital, Marco 
Machado, adianta que há a 
expectativa de duas emendas 
parlamentares para se somar 
aos recursos arrecadados. 
Após a festa, deverá ser feita 
a contabilização destes va-

lores para organizar o início 
da obra para este ano. “É 
um sonho muito grande que 
temos de realizar esta obra, 
pois está inacabada desde 
1975. Sonhamos muito com 
isso. Tenho certeza que com 
fé, com nosso trabalho, com a 
ajuda da nossa comunidade 
e muita persistência, vamos 
sim alcançar esse sonho, esse 
objetivo”, sinaliza Machado.


