
Bar do Fábio vence de novo
Decisão do Campeonato Municipal foi marcada pelo clima de integração e amizade entre os participantes
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Equipe do Carlos Wagner ficou em segundo lugar no certame

FINAL DA BOCHASAÚDE

NOVA REMESSA

REGULARIZAÇÃO

HBVS: deputados 
vão entregar 
equipamentos

Prefeitura aceita 
pedidos de mudas
frutíferas e plantas

Quem está em 
dívida pode 
acessar o Refim
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Campanha Vale do Sol é Nota 
10 premia mais um ganhador

SORTEIO

Marlete Janice Hennig é a 
ganhadora do sétimo sorteio 
da campanha “Vale do Sol é 
Nota 10”. O valor de R$ 500 
pode ser retirado na Secreta-
ria Municipal de Finanças de 
Vale do Sol.

A campanha institui o 
Programa Municipal de Pre-
miação a Consumidores, 
mediante a utilização da 
Plataforma Nota Fiscal Gaú-
cha. O programa tem por 
objetivo incrementar as re-
ceitas decorrentes do ICMS, 
pelo incentivo à emissão dos 
documentos fiscais. Também 
tem como intuito sensibilizar 
os cidadãos sobre a importân-
cia do exercício de cidadania 
fiscal, por meio da realização 
de sorteios aos consumido-
res finais, pessoas físicas. A 
partir do programa foi pos-
sível implantar a plataforma 
eletrônica de sorteios de 
prêmios, utilizando o sistema 
estadual de premiação. Des-

sa forma, todos os usuários, 
com CPF cadastrado na Nota 
Fiscal Gaúcha, que utilizarem 
o comércio do Município e 
solicitarem para colocar o 
CPF na nota estarão concor-
rendo a prêmios municipais 
mensais, além daqueles já 
oferecidos por meio do pro-
grama estadual. O próximo 
sorteio municipal ocorre no 
final do mês de julho.

CADASTRO 
Para participar do sorteio 

municipal e estadual, o ci-
dadão deve acessar o link 
www.nfg.sefaz.rs.gov.br/
Cadastro/CadastroNfg_1.
aspx, realizar o cadastro 
seguindo os passos que cons-
tam no site. O cadastro pode 
ser feito tanto por pessoas 
físicas como por empresas ou 
entidades. Mais informações 
sobre o cadastro e o sorteio 
municipal podem ser obtidas 
na Prefeitura de Vale do Sol 
ou através do fone 3750 1122.

O jantar-baile de lança-
mento da Feirasol 2018 ocorre 
neste sábado, 7 de julho. A 
venda de ingressos, somen-
te antecipados, encerra na 
sexta. A programação da 7ª 
Feira Comercial, Industrial e 
Agropecuária de Vale do Sol 
(Feirasol) e 26ª Semana do 
Município será o ponto alto 
da noite, na Comunidade 
Evangélica do Centro, a par-
tir das 19h30min. 

As soberanas prometem 
brilhar na ocasião. Haverá 
a apresentação do traje ofi-
cial da corte do Município, 
formada pela rainha Katiele 
Braga e princesas Carolina 
Rachor e Tamires Hansen. 
O Coral Municipal Infanto-

Juvenil também fará partici-
pação especial. A 7ª Feirasol 
ocorre entre os dias 8 e 11 
de novembro, na sede do 
Trombudo, no Centro. A 
festividade é uma realização 
da Prefeitura, Câmara de 
Vereadores e Associação Pró-
Cultura de Vale do Sol. 

JANTAR-BAile 
O cardápio da noite será o 

prato típico do Município, a 
boia forte. A animação ficará 
a cargo da Banda Destinu’s. 
O ingresso, a R$ 15 (adulto) e 
R$ 7,50 (de 7 a 12 anos), pode 
ser adquirido na Prefeitura, 
Comercial Hein, Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais 
(STR) ou com as Soberanas 
até o dia 6 de julho. 

Na primeira semana de 
julho acontecerão dois mo-
mentos importantes para o 
Hospital Vale do Sol, quan-
do ocorrerá a entrega oficial 
dos móveis e equipamentos 
adquiridos com recursos de 
emendas parlamentares, 
destinadas por dois depu-
tados federais.

Nesta segunda-feira, dia 
2, esteve presente no HBVS 
o deputado Sergio Moraes, 
que destinou emenda no va-
lor de R$ 250 mil. Já na quin-
ta-feira, dia 5, às 15 horas, 
estará presente o deputado 
Heitor Schuch, que destinou 
emenda de R$ 100 mil.

Além de outras autori-
dades, a direção convida 
especialmente a comuni-
dade para que participe da 
solenidade e conheça todos 
os móveis e equipamentos 
que foram comprados, que 
estarão dispostos na sala de 
estar da casa de saúde. 

A Secretaria Municipal de 
Agricultura de Vale do Sol 
está aceitando pedidos de 
mudas de árvores frutíferas 
e plantas ornamentais da 
segunda remessa. 

Os pedidos devem ser 
realizados na Secretaria até 
o dia 26 de julho, median-
te pagamento. A entrega 
está prevista para o dia 
1º de agosto, a partir das 
10h30min.

Muita integração, alegria 
e amizade marcaram o Cam-
peonato Municipal de Bocha 
de Vale do Sol. Em clima de 
festa, no último sábado, dia 
30 de junho, ocorreu a gran-
de final em Faxinal de Den-
tro. Após vencer a equipe 
do Carlos Wagner por 3 a 1, 
o Bar do Fábio consagrou-se 
novamente campeão, título 
já conquistado no certame de 
2017. O Bar do Binho ficou 
em terceiro e o Bar do Guido 
terminou em quarto lugar.

Após o confronto decisivo 
aconteceu a entrega da pre-
miação aos quatro melhores 
colocados, com direito a 
troféu e medalhas. A compe-
tição municipal que contou 
com a participação de seis 
equipes teve início no dia 24 
de fevereiro. 

FORTAleCe VÍNCUlOS
O prefeito, Maiquel Silva, 

enfatizou que o Poder Execu-
tivo busca sempre incentivar 
e apoiar o esporte local, pois 
além de melhorar a qualida-
de de vida, é uma forma de 
integração entre as pessoas 
da comunidade. “O esporte 

Os contribuintes que pos-
suem débitos e que queiram 
regularizar a sua situação 
podem aderir a XIII edição 
do Programa de Recupe-
ração de Créditos Munici-
pais (Refim). Para saldar a 
dívida, o contribuinte deve 
comparecer em horário de 
expediente junto ao Setor 
de Tributos, que fica no 
primeiro piso da Prefeitura 
Municipal. A renegociação 
dos débitos vai até o dia 21 
de dezembro deste ano.

Bar do Fábio conquistou título no último sábado, dia 30

cria vínculos, socializa e 
fortalece amizades. Cada 
partida uma emoção, e cada 
vitória uma conquista”, des-
tacou. Ele ainda parabenizou 
todos os esportistas, familia-
res e amigos que enalteceram 
o campeonato.

Venda de ingressos para o 
jantar encerra nesta sexta

SOMENTE ANTECIPADOS


