
Efasol valoriza papel dos pais
na formação dos jovens rurais

Nesta sexta, Trenzinho e Casa 
do Noel vão receber visitantes

Solenidade ocorrida na noite do último sábado reuniu mais de 400 pessoas em Formosa
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Formandos vindos de 11 municípios da região vibraram com a conquista
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Formandos e pais sentaram-se frente a frente na solenidade

· ComUNiCado
Os produtores vale-solenses 
das localidades de Cam-
pos do Vale, Linha Emília 
e Faxinal de Dentro, que 
necessitam de serviço de 
escavadeira hidráulica (dra-
ga), devem realizar o pré
-protocolo até o dia 21 de 
dezembro. Os pré-pedidos 
podem ser feitos na Secre-
taria Municipal de Agricul-
tura ou através do fone (51) 
3750-1045.

· rEFim
Os contribuintes que pos-
suem débitos na Prefeitura 
de Vale do Sol podem aderir 
ao Programa de Recupe-
ração de Créditos Munici-
pais (Refim) até o dia 21 
de dezembro. Para saldar a 
dívida, o contribuinte deve 
comparecer em horário 
de expediente junto ao 
Setor de Tributos. No caso 
do contribuinte optar pelo 
pagamento à vista, a dis-
pensa do valor da multa e 
dos juros de mora será de 
100%. Efetuando de forma 
parcelada, em até 12 par-
celas 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 crédito a 
recuperar for superior a R$ 8 
mil. Se a opção for o parcela-
mento mensal e sucessivo, o 
valor da parcela não poderá 
ser inferior a R$ 50. Enqua-
dram-se no programa, dívi-
das como IPTU, ISSQN, água, 
horas/máquina, cargas de 
material, troca-troca de 
milho, entre outras. Quem 
já tiver aderido às edições 
anteriores e que não está 
cumprindo regularmente 
os pagamentos, não pode 
ter os benefícios .

· alEViNoS
A Secretaria de Agricultura 
aceita pedidos de alevinos 
das espécies: carpa capim, 
húngara, cabeça grande, 
húngara espelhada, húnga-
ra escamada, carpa colorida, 
jundiá, tilápia revertida, 
grumatã, surubim, dourado, 
pacú, trairão e piracanjuba. 
Os pedidos devem ser reali-
zados até o dia 7 de janeiro, 
mediante pagamento. A 
entrega acontece no dia 10 
de janeiro, a partir das 13 
horas, junto à Feira Rural.
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A Escola Família Agrícola 
de Vale do Sol realizou a for-
matura da sua terceira turma 
de Ensino Médio no último 
sábado, dia 15, no pavilhão 
da Comunidade Evangéli-
ca de Linha Formosa. Fo-
ram 28 estudantes vindos 
de 11 municípios da região 
que tiveram, na cerimônia, 
a valorização da família no 
processo de formação. Os 
jovens egressos tiveram a 
incumbência de buscar os 
formandos com seus pais 
ou familiares que, de mãos 
dadas, entraram no salão e ti-
verem local de destaque para 
se acomodar, concluintes de 
um lado, familiares na fren-
te. Também, foram eles que 
conduziram os jovens para 
receberem o certificado, no 
palco, das mãos de monitores 
e da diretoria da associação 
que mantém a Efasol. Aliás, 
formandos e pais receberam o 
certificado, como valorização 
à participação da família nos 
estudos, já que pela pedago-
gia da alternância, o método 

de ensino prevê que parte da 
formação seja feita na pro-
priedade rural.

Mais de 400 pessoas ou-
viram as palavras de Ismael 
Gomes e Régis Solano, em 
nome da Efasol, em agrade-
cimento a todos os parceiros 
e apoiadores da escola, essen-
ciais para a manutenção das 
atividades de abrangência 
regional, sediadas em Vale 
do Sol. “É um trabalho feito 
a muitas mãos”, frisou Is-
mael. Coube aos monitores 
Roberto Pohllmann e Elisa 
Stlett deixarem a mensagem 
aos formandos e, em nome 
da turma, Andreina da Rosa 
Elesbão e Elivelton dos Reis 
Noi foram os oradores. Por 

fim, o presidente da Aefa-
sol, Flávio Behling, frisou 
da importância da defesa 
da agricultura familiar, da 
agroecologia e do ensino no 

campo, convocando todos 
a unirem forças para seguir 
adiante neste trabalho, que 
já formou 65 jovens em Vale 
do Sol.

Quem ainda não foi conferir o tradicional passeio no 
Trenzinho do Noel e a Casa do Bom Velhinho, na frente da 
Prefeitura, tem esta sexta-feira, dia 21 de dezembro, para 
fazê-lo. O veículo percorre o Centro e desperta sorrisos de 
crianças, professores e anima a comunidade vale-solense, que 
faz questão de prestigiar e de acenar toda vez que o transporte 
passa pelas ruas. O trenzinho foi preparado especialmente 
para despertar o espírito natalino, frisa a secretária Municipal 
de Educação, Cultura e Desporto, Beloni Maria Gabe, que 
avisa que nesta sexta, a comunidade poderá prestigiar das 
8h30min às 10 horas e das 13h30min às 15 horas. Casa do Papai Noel também faz a alegria da criançada
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Da turma de 28 estudantes 
que concluíram o Ensino 
Médio na Efasol neste ano, 
os vale-solenses são Adria-
na Luedtke, Eduarda Maiara 
Kannenberg, Fabiano Au-
gusto Weiland e Isabel de 
Oliveira.


