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Granja é a 11ª agroindústria do Vale

Subvenção social para a Associação 
Pró-Cultura está sendo analisada 

Produção e conserva 
de ovos de codorna 
são aposta de casal 
que inaugurou 
empreendimento 
nesta semana

Prefeito conferiu as instalações da Granja J&D
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É na localidade de Três 
Barulhos que fica a 
Granja J&D, do casal 

Débora e Junior Finkler, a 11ª 
agroindústria legalizada de 
Vale do Sol, inaugurada na 
tarde desta quarta-feira, dia 
14. Com foco na produção e 
conserva de ovos de codorna, o 
empreendimento atende a Lei 
1.518, de 2018, que prevê a re-
gularização de agroindústrias 
e o serviço de inspeção muni-
cipal. Com recursos próprios, 

cAROlInA AlmEIDA

Na última reunião ordi-
nária, realizada no dia 12, a 
vereadora Gertrudes Margit 
Melchior mencionou que es-
tão analisando na Comissão 
Temática o projeto de lei nº 
56/E/19, que busca autoriza-
ção do Poder Legislativo para 
o Município firmar novo ter-
mo de cooperação com a As-
sociação Pró-Cultura de Vale 
do Sol, visando a concessão 
de subvenção social no valor 
de até R$ 140 mil, durante o 
prazo contratual de 12 meses.

A entidade trabalha sem 
fins lucrativos e no projeto de 
lei consta que, com o valor, a 
Associação deverá assumir a 
responsabilidade pela manu-
tenção, o desenvolvimento 

e aprimoramento do Coral 
Municipal de Vale do Sol, da 
Banda Municipal de Vale do 
Sol e atividades culturais, com 
atendimento às novas regras 
impostas pela Lei Federal 
nº 13.019/2014 – Regime Ju-
rídico das Parcerias entre a 
Administração Pública e as 
organizações da sociedade 
civil.

Conforme a proposta, o 
valor destinado de setem-
bro a outubro de 2019 será 
de R$ 9,5 mil por mês; em 
novembro, R$ 13,5 mil e em 
dezembro, R$ 23,5 mil. Nos 
meses de janeiro a agosto de 
2020, valor mensal proposto 
é de R$ 10,5 mil.

Melchior citou que a Asso-

ciação Pró-Cultura está cons-
tituída desde 2009 e desde 
então o Município vem repas-
sando valores para o custeio 
das despesas, tendo em vista 
que uma das finalidades prin-
cipais da entidade foi a de 
assumir a manutenção e o de-
senvolvimento das atividades 
do Coral, da Banda Municipal 
e atividades culturais.

Para dar continuidade à 
análise, a vereadora Gertru-
des solicitou ao presidente 
da Comissão de Constituição 
e Bem-Estar Social, vereador 
Alexandre da Mota, para 
que sejam convidados os 
representantes da entidade 
para prestar mais esclareci-
mentos.

o casal começou no negócio 
há um ano, viu que deu certo 
e partiu para a legalização e 
construção da estrutura de 48 
metros quadrados para traba-
lhar com os ovos in natura em 
conserva. 

Para viabilizar o projeto, 
além das orientações buscadas 
com técnicos na Prefeitura, os 
empreendedores contaram 
com a veterinária Patrícia 
Kappaun. A projeção dos 
proprietários, especialmente 
quando o Município aderir ao 
Sistema Unificado Estadual de 
Atenção à Sanidade Agroin-
dustrial Familiar, Artesanal e 
de Pequeno Porte (Susaf), é 
comercializar nove mil vidros 
de conservas por mês, com 
trabalho totalmente executado 
pelo casal. Por enquanto, a 
venda é estritamente em Vale 
do Sol, direto na propriedade 
ou em mercados.

Débora relata que antes de 
apostar na criação de codor-
nas e produção de ovos, ela 
e Junior testaram o cultivo de 
melancia, que não deu certo. 
Então, a partir da experiência 
do pai dela no ramo, o casal 
resolveu apostar nas codornas, 
somando esta renda com a 
produção de mel.

A Granja J&D é a quarta 
agroindústria de origem ani-
mal do Vale, que possui duas 
de ovos de galinha e uma de 
peixes. Além dos 11 empreen-
dimentos já legalizados, dois 
estão andamento. O prefeito 
Maiquel Silva e o vice Normé-
lio Reckers elogiaram a inicia-
tiva, frisando a coragem dos 
empreendedores em investir, 
totalmente com recursos pró-
prios, no negócio, consideran-
do que hoje em dia não raras 
vezes se buscam recursos do 
poder Público para viabilizar 

Uma relojoaria foi assal-
tada por volta das 17h40min 
de quarta-feira, dia 14, na 
rua Arno Ullmann, no centro 
de Vale do Sol.

Segundo a Brigada Mili-
tar, quatro indivíduos che-
garam armados no local e, 

de cara limpa, anunciaram 
o assalto. O proprietário do 
estabelecimento comercial 
foi agredido com coronhadas 
e teve sua aliança levada, 
além do celular. Os crimi-
nosos, que chegaram em um 
veículo Ford Focus, de cor 

prata, também roubaram 96 
relógios da loja. 

A ação durou cerca de 10 
minutos e não havia clientes 
no empreendimento. A Bri-
gada Militar realizou buscas 
aos criminosos, mas eles não 
foram localizados.

Relojoaria é alvo de assalto no centro

SEGURANÇA

Sorteados da rifa receberam prêmio defronte ao HBVS
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A diretoria da associação 
hospitalar comemorou o su-
cesso da 16ª Festa beneficente 
promovida pela instituição 
no dia 4 de agosto, no Ginásio 
Evangélico, em comemora-
ção aos 70 anos de fundação 
do Hospital Vale do Sol. A 
renda total do evento foi de 
R$ 28.993,50, toda revertida 
para o Hospital Vale do Sol.

A programação iniciou às 
4h30min da manhã do dia 3, 
com as cuqueiras que produ-
ziram 310 cucas e 197 pães. 
No domingo, por volta de 6 
horas, começaram os prepa-
rativos para a elaboração do 
almoço, que teve como cardá-
pio o prato típico do municí-
pio, a Boia Forte, servida para 
mais de 700 pessoas. Com o 
público que chegou somente 
para o baile, resultou em mais 
de 1,2 mil pessoas.

Lançada para arrecadar 
recursos para a obra da Uni-
dade de Internação de Lon-
ga Permanência, a rifa teve 
venda de 100% das cartelas, 
resultando na arrecadação de 
R$ 120 mil. Durante a festa, 
por volta das 17 horas, acon-
teceu o sorteio. O 1º prêmio 
foi para a cartela nº 11.213 e 
teve como ganhador o agri-
cultor aposentado Ernani 
Gehrke, de 60 anos, morador 
do centro de Vale do Sol, que 
ganhou um automóvel Space 
Fox 2011, doado pela empre-
sa Souza Cruz. Na sequência 
foram sorteados mais 99 
prêmios. Os ganhadores rece-
beram os prêmios na semana 
seguinte, defronte ao HBVS.

A diretoria agradece a 
todas as parcerias e voluntá-
rios que se dedicaram para o 
sucesso do evento.

Festa beneficente resulta 
em R$ 28,9 mil de lucro

hOSPITAL VALE DO SOL

os projetos. Foram cinco meses 
de obras que culminaram com 
a inauguração nesta semana e 

reforçam a vocação agrícola 
e o empreendedorismo dos 
vale-solenses.


