
Pioneiros praticam o lema Servir

Ivan Marx é o novo presidente do Rotary Club Vera Cruz

Evento realizado em Vera Cruz reuniu jovens de vários municípios em ações que fizeram o bem
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Jovens e chefes pintaram a pracinha da Escola Municipal Helberg Franke, no último sábado

Transmissão de posse ocorreu na noite de terça-feira, dia 3
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dívidas poderão 
ser cobradas 
em cartório

ESCOTISMO

GERAL 10ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 6 DE JULHO DE 2018

A Secretaria de Planeja-
mento e Finanças de Vera 
Cruz pode protestar dívi-
das em cartório. A medida 
vale para todos os débitos 
tributários (impostos, taxas, 
contribuições de melhoria) 
e não tributários (água, ser-
viços). Após o envio para 
o cartório, o contribuinte é 
intimado a quitar a dívida 
no prazo de três dias. Se não 
for encontrado, o devedor 
pode ser intimado através 
da publicação de edital. Se 
ainda assim não ocorrer o 
pagamento, o título vai a 
protesto. Esgotado o prazo 
do protesto, a Procuradoria 
Jurídica do Município irá 
ajuizar ação, com a atualiza-
ção dos valores.

o PoRQUÊ dISSo 
O secretário Marcos dos 

Santos explica que o protesto 
é mais uma ferramenta que 
o Município passa a utilizar 
para obter êxito na arreca-
dação. “Caso o contribuinte 
não faça o pagamento da 
dívida, no prazo estipulado, 
conforme notificação do 
cartório, o mesmo passa a 
ter restrição de crédito no 
seu CPF, o que impossibilita 
a aquisição de produtos e 
serviços de forma parcela-
da (crediário), bem como 
qualquer empréstimo ban-
cário”, alerta. Ainda segun-
do Marcos, é obrigação da 
Prefeitura fazer a cobrança 
de impostos e taxas a que 
tem direito. “O Município 
deve utilizar todas as for-
mas disponíveis para cobrar 
seus créditos, pois a maioria 
paga em dia seus impostos. 
Injusto seria não cobrar dos 
demais”, observa. 

Em evento na noite de 
terça-feira, dia 3 de julho, 
aconteceu a transmissão de 
posse da diretoria do Rotary 
Club Vera Cruz. Leandro 
Haas passou a presidência 
para Ivan Marx. De acor-
do com Haas, o próximo 
presidente tem pela frente 
os trabalhos de manter a 
erradicação da poliomielite, 
doença erradicada no Brasil, 
mas que voltou a ter casos 
em centenas de municípios. 
O Rotary Internacional é o 

responsável por fornecer as 
doses da vacina a todas as 
crianças. Em outros países, a 
aplicação chega a ser feita pe-
los rotarianos. No Brasil, no 
entanto, por determinação de 
normas, elas são administra-
das apenas por profissionais 
da área da saúde.

a noVa dIReToRIa
Além de Ivan Marx na 

presidência do Rotary, Lu-
ciane Beckenkamp ficou vice; 
Gilberto Luiz Frantz no pro-
tocolo; Francisco Guilherme 

da Silva como secretário; 
Astor Radtke como tesou-
reiro; Joseph Michel Fayad 
na Fundação Rotária; Flávio 
Luiz Poetter nos projetos hu-
manitários; Leandro André 
Hass no desenvolvimento 
do quadro social; Rafael Iser 
Barbosa na imagem pública; 
Iris Lenz Ziani nas novas 
gerações; Erich Schneider de 
Oliveira como administrador 
do Clube; e Marcos Francis-
co Barbosa como instrutor 
Rotário.

Em Lajeado teve campanha e doação de sangue

Quando direção, professo-
res e alunos da Escola Munici-
pal Helberg Franke, do bairro 
Cipriano de Oliveira, voltaram 
para o ambiente escolar após o 
fim de semana, se depararam 
com uma pracinha de cara 
nova. Os 80 alunos de pré-es-
cola e 1º ano que usufruem 
da brinquelândia contam as 
horas para o tempo limpar e 
poderem se divertir no pátio 
da escola. A pintura da pra-
cinha foi feita por pioneiros, 
jovens entre 18 e 21 anos in-
completos que participam do 
movimento escoteiro. Essa foi 
uma das ações comunitárias 
realizadas no último fim de 
semana, quando o Grupo 
Escoteiro Vera Cruz sediou o 
evento Combo Distrital Pionei-
ro, reunindo mais de 20 jovens 
de Santa Cruz, Venâncio Aires, 
Cachoeira do Sul, Sobradinho, 
Lajeado e os anfitriões. O lema 
do ramo pioneiro - Servir - foi 
posto em prática.

A diretora da Helberg Fran-

ke, Carla Mohr, adorou a 
iniciativa. “Bonito ver a juven-
tude engajada numa ação des-
sas, de ajudar a comunidade”, 
ressaltou. O mestre pioneiro 
do grupo vera-cruzense, Fabio 
Cunha, frisou que neste traba-

lho com os jovens, que estão na 
transição para a vida adulta, 
“tentamos servir a comuni-
dade onde estamos inseridos. 
E como escoteiros, buscamos 
seguir nossa promessa, aju-
dando o próximo em toda e 
qualquer ocasião”. Isso porque 
a revitalização da pracinha da 
escola não foi a única boa ação 
do sábado, dia 30.

Quando os pioneiros e che-
fes souberam de uma situação 
de urgência em Lajeado, de 
pessoa que necessitava de doa-
ção de sangue, não hesitaram. 
Aqueles que conseguiram, 
doaram sangue, e os demais 
fizeram campanha de cons-
cientização pelas ruas. “Mais 
do que justo com nosso lema, 
fazendo bem a uma pessoa, 
tentando salvar uma vida”, 
completou Cunha, descreven-

do o ato como emocionante, 
assim como gratificante foi o 
retorno das pessoas. Para os 
jovens, esta atuação comu-
nitária também faz bem. A 
pioneira Ana Paula Ludtke, 
de Vera Cruz, frisou que os 
participantes acharam muito 
bacana este engajamento, seja 
na doação de sangue, que para 
alguns foi a primeira vez, seja 
na pintura dos brinquedos 
para beneficiar as crianças.

O 3º Combo Distrital Pioneiro 
ainda contou com a vigília, 
no sábado de noite, que nada 
mais é do que um momento 
de reflexão e discussão sobre 
temas atuais, teve ainda festa 
junina e, no domingo, o fórum 
de planejamento das ativida-
des futuras.


