
Efasol forma 28 alunos sábado
Terceira turma de formandos conta com jovens vindos de 11 municípios da região
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Formandos festejam conclusão do Ensino Médio na noite deste sábado

MESA DIRETORA

ÚLTIMO SORTEIO

Câmara de 
Vereadores elege 
novo Presidente

Campanha Vale
do Sol é Nota 10 
premia três pessoas

EDUCAÇÃO NO CAMPO

GERAL 10ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2018

Últimos dias para o
devedor aderir ao Refim

ACERTO DE CONTAS

Os contribuintes que pos-
suem débitos na Prefeitura 
de Vale do Sol podem aderir 
ao Programa de Recupera-
ção de Créditos Municipais 
(Refim) até o dia 21 de de-
zembro. Para saldar a dívida, 
o contribuinte deve compa-
recer ao Setor de Tributos, 
na Prefeitura. No caso do 
contribuinte optar pelo paga-
mento à vista, a dispensa do 
valor da multa e dos juros de 
mora será de 100%. Efetuan-
do de forma parcelada, em 
até 12 parcelas mensais, terá 
dispensa de 80% do valor da 
multa e dos juros. Em até 24 
vezes, dispensa de 60%. Em 
até 36 vezes, dispensa de 

50%. Já em até 60 parcelas 
mensais, dispensa de 30% de 
multa e juros quando o cré-
dito a recuperar for superior 
a R$ 8 mil.

Se a opção for o parcela-
mento mensal e sucessivo, 
o valor da parcela não po-
derá ser inferior a R$ 50. 
Enquadram-se no Programa 
dívidas como IPTU, ISSQN, 
água, horas/máquina, cargas 
de material, troca-troca de 
milho, entre outras. Entretan-
to, as pessoas que já tiverem 
aderido às edições anteriores 
do Programa e que não estão 
cumprindo regularmente os 
pagamentos, não poderão ter 
os benefícios do Refim XIII.

Este sábado, dia 15 de de-
zembro, marca a solenidade 
de formatura de Ensino Mé-
dio para 28 estudantes de 
11 municípios da região que 
apostaram no ensino da Es-
cola Família Agrícola de Vale 
do Sol, a Efasol. A solenidade 
inicia às 20 horas, no Pavilhão 
da Comunidade Evangélica 
de Linha Formosa. A partir 
deste ano, a Efasol alcança 65 
jovens egressos, filhos de agri-
cultores, que já concluíram o 
Ensino Médio na instituição e 
apostaram no método de en-
sino que valoriza a pedagogia 
da alternância e a valorização 
da qualificação no meio rural.

Na Sessão Escolar que foi 
do dia 29 de outubro ao dia 
1º de novembro, a turma de 
terceiro ano defendeu seus 
Projetos Profissionais do Jo-
vem (PPJs). Depois de três 
anos realizando diagnósticos 
na propriedade onde resi-
dem, investigando todos os 
potenciais (recursos naturais, 
saneamento, culturas e pro-
duções, técnicas e tecnologias, 
mercado consumidor, etc.) 
da mesma, os estudantes 
foram desafiados a projetar 
melhorias ou inovações nas 
Unidades de Produção Fami-
liar (UPFs). 

Durante o ano, os jovens 
desenvolveram o projeto de 
pesquisa, analisando todos os 
diagnósticos e as viabilidades 

QUEM SÃO OS FORMANDOS

Adriana Luedtke – Vale do Sol
Alex Sbruzzi – Gramado Xavier
Andreina da Rosa Elesbão – 
Lagoa Bonita do Sul
Cleiton Sbruzzi –
Gramado Xavier
Eduarda Maiara Kannenberg – 
Vale do Sol
Elivelton dos Reis Noi –
Salto do Jacuí
Ezequiel Severo Wegner - 
Herveiras
Fabiano Augusto Weiland – 
Vale do Sol
Fernanda Fiuza –
Arroio do Tigre
Gisele Leilane Bender -
Herveiras
Guilherme Alex Schmidt - 
Sinimbu
Gustavo Dreher Taetti –
Salto do Jacuí
Isabel de Oliveira – Vale do Sol
Jardel Luiz Secretti - Ibarama

João Vitor Pozzebom De Los – 
Gramado Xavier
Jonas Elias Luettjohann -
Candelária
Juliano Samuel Winck -
Sinimbu
Lucas Daniel Dias – Vera Cruz
Luis Fernando Gasparotto – 
Gramado Xavier
Maria Alice Sanini Casanova – 
Gramado Xavier
Maria Cândida Sanini Casanova 
– Gramado Xavier
Mateus Del Osbel –
Gramado Xavier
Mateus José da Costa Rupp – 
Barros Cassal
Mateus Rosa do Amaral -
Herveiras
Solange Ramos Fiuza -
Sinimbu
Vitor Luiz Koch – Barros Cassal
William Duani Bittencourt 
Birgeier – Salto do Jacuí

técnicas, ecológicas, sociais 
e financeiras das proposi-
ções para futura instalação 
nas propriedades. Alguns, já 
aceitaram o desafio e, junto de 
suas famílias, estão colocando 
em prática o processo cons-
truído. Este projeto, que não 
é apenas um projeto profissio-
nal, mas um projeto de vida, 
é requisito para ingressar na 
próxima etapa da formação, 
que é o estágio curricular 
supervisionado, explicam os 
educadores.

Segundo o estudante Gus-
tavo Dreher Taetti, de 17 anos, 

morador de Salto do Jacuí, “a 
Efasol é um lugar onde a gen-
te cria grandes amizades que 
vão ir para além da escola, vão 
para a vida. O método de ensi-
no ajuda a gente a enxergar o 
todo, conhecer novos lugares 
e buscar o conhecimento: e 
isso eu considero uma das ca-
racterísticas mais importantes 
da escola”. 

William Duani Bittencourt 
Birgeier, também de 17 anos, 
complementa que “como 
já diz no nome, a Efasol é 
uma Escola Família Agrícola, 
porque aqui dentro nada é 

dividido entre professores e 
alunos. Nós temos um modo 
diferente de enxergar isso. 
Aqui, nós trabalhamos con-
juntamente, entre estudantes, 
família e monitores, para fazer 
uma formação que estude a 
nossa realidade. Assim, pode-
mos aplicar todas as práticas 
vistas na escola dentro da 
propriedade e também nos 
ajuda a compreender não só 
as atividades agrícolas, mas 
também o todo, pensando 
políticas públicas para ajudar 
o meio onde vivemos”, frisou 
o formando.

Na próxima segunda-
feira, dia 17, será realizada 
a eleição da Mesa Diretora 
para a gestão 2019, aten-
dendo o disposto no artigo 
23 do Regimento Interno 
do Poder Legislativo de 
Vale do Sol, que determi-
na que a eleição da Mesa 
Diretora seja realizada na 
última reunião ordinária 
do ano, cuja votação será 
nominal, cargo a cargo, 
para o mandato de um ano 
e compor-se-á de presiden-
te, vice-presidente, primei-
ro e segundo secretários.

Nadir Danilo Adam 
(R$ 1.000), Osvaldo José 
Hansen (R$ 300) e Guido 
Goecks (R$ 200) são os ga-
nhadores do último sorteio 
da campanha “Vale do Sol 
é Nota 10” deste ano. A ini-
ciativa institui o Programa 
Municipal de Premiação a 
Consumidores, mediante 
a utilização da Platafor-
ma Nota Fiscal Gaúcha. O 
programa tem por objetivo 
incrementar as receitas 
decorrentes do ICMS, pelo 
incentivo à emissão dos do-
cumentos fiscais. Também 
tem como intuito sensibi-
lizar os cidadãos sobre a 
importância do exercício de 
cidadania fiscal, por meio 
da realização de sorteios 
aos consumidores finais, 
pessoas físicas. 

A partir do programa 
foi possível implantar a 
plataforma eletrônica de 
sorteios de prêmios, uti-
lizando o sistema esta-
dual de premiação. Desta 
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 concorrendo a prê-
mios municipais mensais, 
além daqueles já oferecidos 
por meio do programa 
estadual. Para 2019, está 
previsto o sorteio de R$ 
500 por mês, sendo que em 
alguns meses será dividido 
entre 1º prêmio (R$ 300) e 
2º prêmio (R$ 200).


