
Nova ponte inaugura hoje

Beneficiários do BPC idoso e deficiente devem 
estar inscritos no Cadastro Único até dezembro

Obra reivindicada desde 2014 foi construída graças ao superávit obtido no ano passado, pela Prefeitura
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Ponte será liberada para o trânsito nesta sexta, dia da inauguração

RELEMBRE

ATENÇÃO AOS PRAZOS

SOLIDARIEDADE

RURAL

Festa em benefício 
ao hospital será 
neste domingo

Prorrogado prazo 
para pedido de 
isenção de IPTU

ARROIO CRISTINA

V ALE DO SOL 10ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 2018

O cadastramento dos be-
neficiários do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
e de suas famílias no Cadastro 
Único cria a possibilidade de 
inclusão de idosos e pessoas 
com deficiência em diversos 
outros programas, serviços e 
benefícios sociais do Governo 
Federal que utilizam o cadas-
tro como referência para sele-
ção do seu público. A inclusão 
e atualização do Cadastro 

Único é obrigatório para evitar 
a suspensão do BPC. 

Os beneficiários vale-so-
lenses devem procurar o 
Departamento de Assistência 
Social até dezembro para 
realizar a inscrição no CadÚ-
nico. O setor fica localizado 
ao lado da Prefeitura Muni-
cipal. Conforme salienta a 
gestora do Programa Bolsa 
Família, Joseane Beling Jost, 
a principal diferença para 

outros benefícios do INSS é 
que estes beneficiários não 
recebem parcela de 13º sa-
lário. “Por isso é importante 
atenção dos beneficiários do 
BPC, pois muitos procuraram 
diretamente o INSS e con-
fundem o BPC com o auxílio 
doença”, explica. 

O Cadastro Único é a por-
ta de entrada para diversos 
outros programas sociais do 
Governo Federal, incluindo 

o BPC deficiente e idoso.  Em 
novembro de 2016, com a en-
trada em vigor do Decreto nº 
8.805/2016, tornou-se obriga-
tória a inscrição de beneficiá-
rios e requerentes e de suas 
famílias no Cadastro Único 
para concessão e manutenção 
do Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência 
Social (BPC), o prazo para 
inclusão no CadÚnico é até 
dezembro de 2018.

Em Vale do Sol sete be-
neficiários precisam fazer 
inscrição no Cadastro Único, 
segundo listagem disponi-
bilizada pelo Ministério do 
Desenvolvimento Social e 
Agrário. São eles: Edilson 
Giovane Rodrigues, Lyra 
Lida da Silva, Luis Carlos de 
Andrade, Rodrigo Lima dos 
Santos da Silva, Junior da Sil-
va, Brayan de Oliveira Behm 
e Claudemar Leopoldo. 

Vereadores acompanharam e fiscalizaram obra

Será hoje, sexta-feira, às 9 
horas, que a comunidade vale-
solense vai receber oficialmen-
te a nova ponte sobre o arroio 
Cristina. A obra começou a ser 
feita no início de maio, possível 
graças ao superávit de 2017, 
alcançado pelo Poder Público 
Municipal. Com recursos pró-
prios, portanto, a nova ponte 
custou R$ 305.787,87, cujo 
preço ajustado no contrato nº 
07/2018 para a conclusão da 
obra foi de R$ 231.388,33 em 
materiais e R$ 57.847,08 em 
mão de obra. O contrato foi 
aditado em R$ 16.552,46, de 
acordo com necessidades de 
adequações no quantitativo de 
materiais e serviços.

A ponte foi construída em 
concreto pré-moldado, con-
tendo 10 metros de largura e 
12 metros de comprimento. 
A obra foi realizada pela em-
presa vencedora da licitação, 
Leandro Nunes e Cia Ltda, 
de Passo Fundo. A Secreta-
ria Municipal de Obras foi a 
responsável pela retirada do 
material da antiga ponte e pelo 
preenchimento da nova. Além 
disso, realizou a construção de 
um desvio para veículos leves, 
utilizado enquanto a obra esta-
va sendo executada.

“É uma obra de um impacto 
imenso, por ser uma via de 

O prazo para os pedidos 
de isenção em razão de ati-
vidade rural em áreas onde 
se aplica a cobrança do Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU) foi prorro-
gado. Os pedidos devem 
ser encaminhados ao Poder 
Público Municipal até o dia 
7 de agosto de 2018.

bastante tráfego de veículos e 
ser um dos principais acessos 
a Vale do Sol. Além disso, era 
uma prioridade da Adminis-
tração Municipal e de toda 
população. Estamos muito feli-
zes em poder comemorar essa 
conquista com a comunidade 
vale-solense”, enfatiza o pre-
feito Maiquel Silva, elogiando 
a execução da obra em menos 
de três meses.

FISCALIZAÇÃO
Por solicitação do presi-

dente Márcio Bringmann,  na 
última segunda-feira, dia 30, 
os vereadores de Vale do Sol 
foram fiscalizar a execução 
da obra de construção da 
ponte na localidade de Pinhal 
Trombudo, com a presença do 
secretário Municipal de Obras, 
Beno Kist, e a engenheira civil 
Ana Júlia Wagner, que pres-

A ponte sobre o Arroio Cristi-
na, que estava em meia pis-
ta, foi interditada em 2014, 
quando ocorreu o desmo-
ronamento na RSC-153 e o 
tráfego do trecho que liga a 
RSC-287 ao Centro de Vale do 
Sol ficou sobrecarregado. 

taram esclarecimentos sobre a 
finalização da obra. 

Conforme Bringmann, a 
fiscalização das atividades 
realizadas pelo Executivo é 
uma das atribuições que os 
vereadores executam, além 
de analisar e votar todos os 
projetos que lhes são enca-

minhados. “Muitas pessoas 
não sabem que a iniciativa de 
encaminhamentos de projetos 
de lei pelos vereadores é qua-
se zero, pois é o Prefeito que 
precisa ver a necessidade e 
solicitar autorização legislativa 
para executar, como é o caso 
da construção da ponte.” 

O fim de semana será de 
solidariedade em Vale do 
Sol. É a 15ª edição da Festa 
Beneficente que o Hospital 
Vale do Sol promove. Des-
ta vez será no domingo, 
dia 5 de agosto, no Ginásio 
Evangélico Centro, e vai 
comemorar os 69 anos de 
fundação. De acordo com 
o diretor administrativo 
do HBVS, Marco Aurélio 
Machado, a previsão dos 
organizadores é servir cer-
ca de 700 almoços e reunir 
ainda mais público à tarde, 
ultrapassando mil pessoas. 
A programação inicia às 10 
horas com culto ecumênico 
na Igreja Evangélica, com 
a participação do Coral 
da Afubra. Ao meio-dia 
será servida a boia forte, 
prato típico do município. 
Depois, atrações musicais 
e artísticas: Matheus e 
Fabiano, Der Deutsche Ju-
gendtanz, Bandas Atitude 
e Doce Desejo. No dia 4, a 
partir das 10 horas, have-
rá venda de cucas, pães e 
tortas. 


