
O projeto aprovado tem a 
área de 456,19 metros qua-
drados e contempla 15 leitos 
para Internação de Longa 
Permanência, com ampla 
estrutura técnica de apoio, 
como: posto de enfermagem, 
depósito de material de 
limpeza, sanitário masculi-
no e feminino 
para funcioná-
rios, depósito 
de material e 
equipamentos, 
sala de utilida-
des, refeitório, 
sala multiuso 
de reabilitação 
com foco em 
fisioterapia, e 
área de conví-
vio de pacientes e familiares.

“Damos o pontapé inicial 
para buscar a concretização 
deste sonho, desta obra tão 
almejada por toda a equipe 

da instituição, da comuni-
dade e região. Queremos 
oferecer este novo serviço e 
buscar a viabilidade finan-
ceira do Hospital Vale do 
Sol”, comemora o diretor 
administrativo Marco Au-
rélio Machado.

A comunidade vale-so-
lense e regio-
nal  tem t ido 
papel decisivo 
para alavancar 
a obra, ao con-
tribuir com as 
iniciativas da 
instituição. A 
rifa, com todos 
o s  n ú m e r o s 
vendidos e re-
sultando na ar-

recadação de R$ 120 mil, e a 
festa beneficente, cuja renda 
totalizou R$ 28.993,50, são 
prova disso.

Na ocasião da prestação 
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Encontro de Corais e lançamento de livro 
sobre a emancipação ocorrem sábado
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Hospital inicia reforma do térreo
Objetivo é implantar a 
unidade de Internação 
de Cuidados 
Prolongados e tornar-
se referência regional 
pelo SUS

sAúdE

No mês de outubro, o 
Hospital Vale do Sol 
deu início à reforma 

do andar térreo da institui-
ção, para implantação da 
tão sonhada Unidade de 
Internação de Cuidados Pro-
longados, visando tornar-se 
referência para atender a 
demanda do SUS de toda a 
região do Vale do Rio Pardo.

A primeira etapa consiste 
na abertura de paredes, des-
locamento de portas, adequa-
ção do tamanho das janelas e 
construção de 10 banheiros 
novos nos quartos.

Obras no HBVS começaram no mês de outubro

DIVUlgAçãO

“

”

Queremos oferecer 
este novo serviço e 
buscar a viabilidade 

financeira do Hospital 
Vale do Sol

MARCO MACHAdO
diretor administrativo

de contas do evento, o pre-
sidente Euclides Olegário 
Rusch ressaltou o sonho de 
um grande projeto que é a 
instalação de uma Unidade 
de Internação de Longa Per-
manência no andar térreo. 
“Apesar da crise, temos que 
manter a esperança, com oti-

mismo. É uma obra grande 
e demanda grande montante 
de recursos financeiros, mas 
com a colaboração de todos 
conseguiremos executá-la”, 
reiterou o Presidente, em 
meados de agosto. Deu cer-
to, a obra está saindo do 
papel.

Depois da escolha do novo 
trio de soberanas de Vale do 
Sol, na noite de sexta-feira, os 
olhares, ou melhor, os ouvidos, 
se voltam para a música. Na 
noite de sábado, dia 9, será rea-
lizado o tradicional Encontro 
de Corais, que é organizado 
pela Associação Pró Cultura 
do Município. As apresen-
tações acontecem na Igreja 
Católica São José, no Centro, e 
iniciam às 20 horas. Para abrir 
o evento, vão se apresentar os 
Corais Infanto-Juvenil e Adul-
to de Vale do Sol, regidos por 
Celso Sehnem.

Também estão confirmadas 
as presenças da Associação 
Cultural e Coral São Martinho, 
regido por João Inácio Kroth; 
Coral Municipal de Alto Feliz, 
regido por Rafaela Schäfer; 
Coral Municipal de Alto Ale-
gre, regido por Nei Schneider; 
e Coral AABB Vida e Canto 
de Encantado, regido por 
Gerson de Souza. Cada coro 
vai apresentar quatro canções 
que prometem emocionar o 
público. Após as apresenta-
ções, haverá jantar no valor 
de R$ 25. As fichas podem ser 
adquiridas antecipadamente 
com os integrantes do Coral 

Neste domingo, dia 10, às 
9h, ocorre o Desfile Municipal 
na Avenida 15 de Setembro, 
no centro da cidade. Como 
o Município não costuma 
promover a parada no feriado 
de 7 de setembro, assim como 
não o faz em alusão ao Dia 
do Gaúcho, 20 de setembro, é 
pelo aniversário de emancipa-
ção que a programação toma 
forma. E é justamente a temá-
tica dos 27 anos de Vale do 
Sol que vai ser abordada no 
desfile por escolas e entidades 
do Município. São 38 grupos, 
escolas e entidades que con-
firmaram participação nesta 
programação, que promete 

atrair público considerável 
para a beira da rua. Resta 
torcer para o clima permitir 
a realização da atividade. Se 
chover, está cancelado.

 O encerramento da pro-
gramação acontece com o 
almoço e a festa da terceira 
idade, na Comunidade Evan-
gélica do Centro. Na ocasião, 
o novo casal Rei e a Rainha 
2019/2021 serão apresen-
tados ao público. As fichas 
para o almoço estão sendo 
vendidas a R$ 22 na Prefeitura 
e com integrantes do Grupo 
Reviver. A animação da fes-
tividade ficará por conta da 
Banda Encantu’s. 

ou na hora.
lIvRO
Neste encontro, também 

acontece o lançamento do livro 
“A História da Emancipação 
de Vale do Sol”, de autoria do 
pesquisador Ireno Finkler, que 
presidiu a Comissão Eman-
cipacionista. A publicação 
possui 200 páginas e foi orga-
nizada a partir dos programas 
Pró-Emancipação apresenta-
dos na Rádio Santa Cruz todas 
as segundas-feiras, no período 
de março até novembro de 
1991, e que impulsionaram a 
criação do município de Vale 
do Sol. O preço de lançamento 
do livro será de R$ 30.

Finkler salienta que todos 
os integrantes da Comissão 
Provisória Pró-Emancipação 
e a Comissão Emancipacio-
nista Oficial fazem parte do 
livro. Nos 39 Programas da 
Emancipação transmitidos na 
Rádio Santa Cruz, mais de 100 
pessoas participaram com suas 
falas e opiniões. O autor convi-
da a comunidade a prestigiar 
o evento cultural, organizado 
pela Associação Pró-Cultura 
de Vale do Sol, e conhecer 
mais sobre a própria história 
com a publicação que resgata 
o que ele chama de a “vitória 
popular”, com a conquista 
emancipacionista.

Corais de Vale do Sol abrem a programação

ARQUIVO ARAUTO

dOMINGO

desfile e Baile da Terceira 
Idade encerram festejos

Desfile vai sair se clima estiver seco

ARQUIVO ARAUTO


