
VALE DO SOL16 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
30 E 31 DE AGOSTO DE 2019

Sábado para pedalar no Vale

Estudantes que integram Sessão Plenária têm 
treinamento sobre Plano de Prevenção Contra Incêndio

Passeio Ciclístico 
chega na 26ª edição 
e espera reunir cerca 
de 400 pessoas para 
o percurso de oito 
quilômetros

TROCA-TROCA
A Secretaria de Agri-
cultura de Vale do Sol 
comunica que a semen-
te de milho do Progra-
ma Troca-Troca Safra 
2019/2020 já pode ser 
retirada. Os produtores 
devem comparecer na 
Secretaria de Agricul-
tura para assinatura do 
contrato. A retirada da 
semente está sendo rea-
lizada junto ao Berçário 
Industrial (fundos da Bri-
gada Militar) até o dia 13 
de setembro. Produtores 
não proprietários devem 
vir acompanhados dos 
respectivos proprietários 
para realizar a retirada 
da semente. Todas as 
variedades estão dis-
poníveis para retirada. 
Nos próximos dias será 
divulgado o roteiro para 
entrega nos grupos e nas 
localidades do interior.

Rua Augusto Emmel, Av. 15 de Setembro até o entro-
camento, rua Arno Ullmann, Av. 15 de Setembro até o 
Posto Kanitz, rua Padre Guilherme até a curva que vai 
para Formosa, retorna pela rua Padre Guilherme, Av. 
15 de Setembro até a Prefeitura.

Evento é tradicional no município

ESPORTE E INTEGRAÇÃO

PROTEÇÃO

Neste sábado, dia 31 
de agosto, acontece o 
26º Passeio Ciclístico 

de Vale do Sol. As inscrições 
para concorrer aos prêmios 
iniciam às 13 horas, com con-
centração em frente à Prefei-
tura, na rua Augusto Emmel. 
A inscrição, no valor de R$ 
2 por pessoa, também pode 
ser realizada durante esta 
semana na Secretaria Muni-
cipal de Educação, Cultura e 
Desporto. A largada do pas-
seio vai ocorrer por volta das 
13h30min, com percurso de 
oito quilômetros, aproxima-
damente. Após a pedalada, 
serão realizados os sorteios 
de cinco bicicletas e mais 
de 100 brindes em frente 

ARqUIVO ARAUTO

PERCURSO 

AVISOS

Servidores 
têm desconto 
em serviços 

SESC

A partir de agora os 
servidores da Prefeitura 
de Vale do Sol podem 
utilizar o Serviço Social 
do Comércio (SESC) em 
Santa Cruz do Sul, com 
valores diferenciados. 
Pelo convênio firmado, 
servidores do Município 
podem usufruir da aca-
demia de musculação e de 
aulas de ginástica e pilates 
com pagamento de men-
salidades ou pacotes com 
desconto de 10%. Para 
a utilização de serviços 
odontológicos também 
terão 10% de desconto 
em procedimentos como 
limpeza, tratamento de 
canal, clareamento, dentre 
outros. No Espaço Mais 
Saúde, que inclui nutricio-
nista e Grupos de Apoio, 
5% de desconto. Terão 
desconto para eventos 
culturais (20%), palestras 
e oficinas (10%) e hospe-
dagem em hotéis SESC do 
RS (10%). O servidor que 
deseja fazer seu cadastro 
pode ir à sede do SESC 
com RG, CPF, compro-
vante de residência e o 
último contracheque. 

Os alunos da Sessão Ple-
nária do Estudante estão 
analisando o projeto de lei 
nº 26/E/2019, que propõe a 
aquisição de equipamentos 
e materiais destinados ao 
Plano de Prevenção e Prote-
ção contra incêndios – PPCI 
para serem instalados no 
ginásio que é utilizado pela 
Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Willibaldo 
Michel, localizado em Alto 
Castelhano. O ginásio não 
pertence ao município e sim 
à Comunidade Evangélica de 
Confissão Luterana.

Para verificar a necessida-
de da aquisição do material, 
os estudantes participaram 
de um treinamento realizado 
pela empresa Ideia Engenha-
ria na última sexta-feira, 23, 
na Câmara de Vereadores, 
sobre o Plano de Prevenção 
e Proteção contra Incêndios. 

O presidente Vanderlei 
Airton Martin ressalta que 
o treinamento auxiliará os 

alunos no dia a dia, pois 
“nunca sabemos que situa-
ção podemos enfrentar”. 
Da mesma forma, auxiliará 
os vereadores/estudantes a 
analisarem o projeto de lei 
com mais clareza, compreen-
dendo se realmente existe a 
necessidade dos materiais 
e equipamentos previstos, 
bem como deverão analisar 
a parte legal para efetivar a 
doação à Comunidade Evan-
gélica de Confissão Luterana.  

Conforme Wilson Silveira, 
representante da Idea Enge-
nharia, ter pessoas prepara-
das para agir com segurança 
contra possíveis sinistros 
gerados pelo fogo em locais 
com maior aglomeração de 
pessoas é uma exigência 
da Lei 13.425 de 2017, mais 
conhecida como a Lei Boate 
Kiss. “Normalmente, no caso 
de ocorrer uma emergência, 
as pessoas se apavoram e não 
sabem como agir, tanto no 
caso de ajudar a solucionar Uso de extintores foi um dos assuntos abordados

DIVUlGAçãO

o problema, como em saber 
sair do ambiente e procurar 
um lugar seguro”, disse.

A instalação de equipa-
mentos de segurança coletiva 
procura tornar o ambiente o 
mais seguro possível e facili-
tar o acesso externo, caso haja 
necessidade. Entre as instala-
ções de segurança existentes 
é possível citar: extintores de 
incêndio, hidrantes, ilumi-
nação de emergência, placas 

de sinalização, portas contra 
fogo, saídas de emergência, 
alarme de incêndio, detec-
ção de fumaça e sprinklers. 
“Uma pessoa treinada pode 
colaborar na resolução de 
uma emergência, enquan-
to que uma pessoa desin-
formada pode prejudicar 
a execução do combate ou 
ter dificuldade de se afastar 
com segurança”, finalizou 
Silveira.

ao Centro Administrativo. 
Também haverá premiação 
para o ciclista mais idoso, 
mais jovem (0 a 3 anos e aci-
ma de 3 anos), bicicleta mais 
enfeitada e família com mais 
participantes.

Segundo a secretária de 
Educação, Cultura e Des-
porto, Deisi Blasi, são espe-
radas cerca de 400 pessoas 
e a atividade tem o intuito 
de promover a prática de 
atividade física, bem como 
ser um momento de lazer 
e integração. “É um evento 
para todas as idades. Venha 
participar e se divertir”, con-
vida a Secretária.

MATEADA
Durante o evento também 

haverá mateada. A comu-
nidade pode trazer cadeira, 
cuia e água quente. A erva
-mate será disponibilizada 
pela Ervateira Lago Verde. 
Além disso, o passeio contará 
com a participação das candi-
datas a Soberanas de Vale do 
Sol, que foram apresentadas 

no último sábado, dia 24. O 
Passeio Ciclístico é uma pro-
moção da Prefeitura de Vale 
do Sol, através da Secretaria 
de Educação, Cultura e Des-

porto. Em caso de chuva, o 
evento será transferido para 
o dia 8 de setembro, próximo 
domingo. Confira o percurso 
no quadro abaixo.


