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Mais uma área será destinada para
instalação de empresas na RSC-287
Legislativo deve votar 
nesta quinta-feira 
a compra de área 
ao lado do ginásio 
Cipriano, em Faxinal 
de Dentro

CASA LAR
As crianças da Casa Lar 
Resgate da Infância, de 
Vale do Sol, escreveram 
cartinhas para o Dia das 
Crianças. Quem tem inte-
resse em adotar uma das 
cartinhas, pode retirá-la na 
recepção da Prefeitura de 
Vale do Sol. Os presentes 
devem ser entregues até o 
dia 10 de outubro. A ideia 
é levar alegria às crianças 
neste dia dedicado a elas, 
mas também provocar o 
espírito de solidariedade na 
comunidade. 

CRiAnçA feLiz
E por falar em Dia da Crian-
ça... “Faça uma criança feliz” 
é uma ação social dos Esco-
teiros Sonnenthal de Vale do 
Sol e do trio de Soberanas 
do Município. Em conjunto, 

Em meados de julho deste ano o Poder Público anun-
ciou o desfecho da desapropriação da terra para a 
primeira empresa se instalar, um investimento de R$ 
159 mil. Conforme informações do prefeito, Maiquel Sil-
va, e do secretário de Finanças, Claudeomir Karnopp, a 
empresa que pretende se instalar na área tem intenção 
de centralizar administração, depósito, logística e be-
neficiamento de amêndoas, cacau, chocolate e cerveja. 
A ideia é abrigar uma loja modelo para as franquias. O 
complexo deverá levar três anos para ser finalizado.

Prefeito e Vice percorreram rodovia e analisaram local que deverá ser comprado
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Mais uma área está 
sendo comprada 
pelo Poder Público 

de Vale do Sol para incentivar 
a instalação de empresas e 
geração de emprego e renda 
no Município. Em julho, havia 
sido anunciado o desfecho da 
desapropriação de uma área 
de 49.580 metros quadrados 
no quilômetro 122 da RSC-
287, na localidade de Faxinal 
de Dentro, para a instalação 
de uma empresa do ramo de 
chocolates e cervejas. Agora, 
o prefeito anuncia a negocia-
ção de uma área também na 
RSC-287, ao lado do ginásio 
Cipriano, em Faxinal de 
Dentro, que será fracionada 
em quatro partes, para sediar 
quatro empreendimentos.

“Já temos avaliação e o 
proprietário aceitou nossa 

PRISCILA OLIVEIRA
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proposta. Agora o projeto 
tramita na Câmara para 
aprovação e compra”, resu-
miu os trâmites o prefeito 
Maiquel Silva. O investi-
mento é de R$ 175 mil para 
uma área de 4,7 hectares. 
“A partir do momento que 
tivermos a área em nome da 
Prefeitura, vamos fazer visi-
tas a empresas que já mos-
traram interesse em vir para 
o Vale”, adiantou Maiquel, 
que percorreu o local na ma-
nhã desta segunda-feira, na 
companhia do vice-prefeito, 
Normélio Reckers.

No entendimento da Ad-
ministração Municipal, in-
vestir numa espécie de Dis-
trito Industrial nas margens 
da RSC-287 significa olhar 
como ponto estratégico de 
crescimento industrial por 
ser a principal ligação da rota 
da produção para Vale do 
Sol. Logística privilegiada é 
o termo que normalmente é 
sublinhado.

EXTRAORDINÁRIA
Nesta quinta-feira, a Câ-

mara de Vereadores de Vale 
do Sol deverá votar dois 
projetos voltados ao desen-
volvimento empresarial em 
sua sessão extraordinária. 

Um deles trata da efetiva 
cessão  de uso do terreno 
desapropriado para a em-
presa Inova Brasil (do ramo 
de chocolates e cervejas), e 
outro vota a compra da área 
negociada com os proprietá-
rios para sediar novos em-
preendimentos, ao lado do 
ginásio Cipriano, também 
em Faxinal de Dentro, às 
margens da RSC-287.

eles vão proporcionar um 
Dia das Crianças mais feliz 
para famílias carentes do 
Vale. Separe um brinquedo 
que não é mais utilizado, en-
tregue num ponto de coleta 
(Prefeitura de Vale do Sol, 
Oba Oba, Escolas São João 
Batista, Rohlfes, Guilherme 
Fischer, Felipe dos Santos 
e Willibaldo Michel) e faça 
a diferença.

inSPeTORiA
No dia 27 de setembro o 
Posto da Inspetoria Veteri-
nária de Vale do Sol não terá 
expediente.

PASSeiO CiCLÍSTiCO 
Desta vez, São Pedro deve 
permitir e o passeio ciclís-
tico promete sair. A larga-
da do Passeio vai ocorrer 
por volta das 13h30min, 

com percurso de oito qui-
lômetros aproximadamen-
te. Após a pedalada, serão 
realizados os sorteios de 
cinco bicicletas e mais de 
100 brindes em frente ao 
Centro Administrativo. Tam-
bém haverá premiação para 
o ciclista mais idoso, mais 
jovem (0 a 3 anos e acima 
de 3 anos), bicicleta mais 
enfeitada e família com 
mais participantes. Durante 
o evento, também haverá 
mateada. A comunidade 
pode trazer cadeira, cuia e 
água quente. 

DiSTRiBUiçÃO De 
AGASALHOS
No dia 1º de outubro acon-
tece mais uma etapa da 
distribuição de roupas. A 
ação integra a Campanha 
do Agasalho 2019, a qual 

atende famílias em situação 
de vulnerabilidade. A distri-
buição de roupas e calçados 
vai ser realizada na antiga 
Escola Osvaldo Cruz (casa 
ao lado do Sicredi), das 8 
horas às 11h30min e das 13 
às 16 horas.

CAnDiDATAS
Moda, beleza, imagem e 
comportamento fazem par-
te da rotina de uma sobera-
na e antes mesmo de eleitas, 
as 11 candidatas à corte de 
Vale do Sol dedicam espe-
cial atenção a esses temas. 
Desde o início do concurso 
elas participam de eventos e 
recebem instruções que as 
preparam para assumirem o 
posto de rainha e princesas 
do município, como foi o 
caso das atividades realiza-
das no último sábado, dia 21, 

na Prefeitura. Pela manhã, as 
meninas foram maquiadas e 
participaram de uma sessão 
de fotos. Para essa ativida-
de, o grupo contou com o 
talento das maquiadoras 
vale-solenses Ana Luiza dos 
Santos, Fernanda Grade e a 
atual rainha do município, 
Katiele Braga. À tarde, a 
comissão organizadora do 
concurso proporcionou ao 
grupo um bate-papo sobre 
imagem e comportamento, 
com a jornalista, consultora 
de imagem, digital influen-
cer e Rainha da Oktoberfest 
em 2003, Maíra Assmann 
Becker. O próximo com-
promisso das candidatas 
será neste sábado, dia 28 
de setembro, quando elas 
vão participar do Passeio 
Ciclístico desfilando em 
carro aberto. 


