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Bombeiros integram crianças

Vale realiza programação alusiva ao Outubro Rosa

Atividade em parceria 
com Poder Público 
envolveu mais de 
700 estudantes com 
brinquedos, lanche e 
passeio no caminhão

ALEVINOS
A Secretaria Municipal 
de Agricultura de Vale 
do Sol comunica que os 
pedidos de encomenda 
de alevinos podem ser 
realizados até o dia 1º de 
novembro, junto à secre-
taria, com pagamento no 
ato do pedido. Estão dis-
poníveis para encomen-
da as seguintes espécies: 
Carpa Capim, Carpa Pra-
teada, Carpa Húnga-
ra Escamada, Húngara 
Espelho, Jundiá Cinza, 
Carpa Colorida, Lambari, 
Grumatã, Cascudo, Tilá-
pia revertida, Surubim 
Pintado e Dourado. A 
entrega será realizada 
no dia 6 de novembro, a 
partir das 12h30min, ao 
lado da Feira Rural.

DESFILE
A Administração Muni-
cipal convida entidades, 
grupos e escolas a par-
ticiparem do desfile na 
Semana do Município, 
dia 10 de novembro. Para 
isso, devem retirar a ficha 
na Secretaria Municipal 
de Educação. 

Mais de 700 estudantes vale-solenses participaram da programação

DIA DE DIVERSÃO

PREVENÇÃO

Diversão e euforia são 
palavras que tradu-
zem como foi a última 

terça-feira, para mais de 700 
alunos das escolas vale-solen-
ses. Eles participaram de uma 
programação de integração 
promovida pelo Corpo de 
Bombeiros Misto de Vera 
Cruz, em parceria com o Exe-
cutivo de Vale do Sol. Passeio 
pelas ruas centrais com os 
caminhões da corporação, 
brinquedos infláveis, distri-
buição de pipoca e algodão 
doce foram as atrações que 
divertiram a criançada. 

Segundo o comandante do 
grupo, Edson Luiz dos San-
tos, o objetivo da atividade 
foi proporcionar uma tarde 
diferente às crianças, além 
de aproximar e promover 
integração com a comunida-
de. O prefeito Maiquel Silva 
parabeniza a iniciativa. “Foi 
um dia especial. Ver a alegria, 
admiração e empolgação dos 
pequenos fazem a programa-
ção valer muito a pena”, sa-
lienta Silva. Após as ativida-
des, o que mais se ouvia entre 
os pequenos era que também 
gostariam de ser bombeiros 

FOTOS DIVULGAçãO

AVISOS

Dia do Servidor 
Público tem 
atividade sexta

PROGRAMAÇÃO

No dia 28 de outubro 
comemora-se o Dia do Ser-
vidor Público. Em alusão à 
data, o Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais 
vai promover atividades 
nesta sexta-feira, dia 25. 
A Programação, que será 
realizada nas dependên-
cias da Sociedade Cultural 
e Esportiva Trombudo, 
tem início às 9 horas. Ao 
longo do dia, haverá ati-
vidades de integração e 
ao meio-dia será servido 
almoço aos servidores. 

O Executivo Municipal 
reforça que neste dia ha-
verá apenas expediente 
interno nas repartições 
públicas da Prefeitura 
Municipal, não havendo 
atendimento ao público 
externo, ressalvados os 
serviços essenciais, que 
serão executados por in-
termédio de escalas ou 
plantões.

A Secretaria Municipal de 
Saúde e Assistência Social 
de Vale do Sol, através do 
Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF), realizou 
na última sexta-feira, dia 18, 
uma programação alusiva 
ao Outubro Rosa. Mais de 
100 pessoas participaram 
do evento, que aconteceu 
na Comunidade Católica do 
Centro. Durante o encontro 
teve palestra sobre a saúde da 
mulher. Após, a educadora 
física Jéssica Luedtke animou 
o público presente com ginás-
tica aeróbica e ritmos.

Durante a programação 

também foram realizados 
testes rápidos, verificação 
de pressão arterial com as 
equipes dos ESFs; maquia-
gem com representante da 
Mary Kay; corte de cabelos 
gratuito; unha; terapias alter-
nativas; massagem e sorteio 
de brindes.

O secretário Municipal 
de Saúde, José Valtair dos 
Santos, comentou que o ob-
jetivo da programação foi de 
levar conscientização sobre 
a prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de mama, 
desmistificação da doença, 
envolvendo poder público, Diversas atividades foram realizadas à comunidade

voluntários, entidades afins, 
profissionais de saúde e a 
população em geral. “Quanto 

mais falamos, mais sabemos 
lidar e mais encontramos 
apoio”, finalizou.

PRISCILA OLIVEIRA

Brinquedos infláveis fizeram a diversãoPasseio no caminhão foi concorrido

quando crescerem. A admi-
ração pelo profissional que 

“salva vidas” era notável 
através dos olhos brilhando 

e da felicidade estampada no 
rosto de cada um.


