
Três projetos recebem recursos
Verba do Estado com contrapartida do Município vai proporcionar resgatar e fortalecer valores culturais
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A assinatura do convênio ocorreu na tarde desta segunda-feira, no gabinete do prefeito Maiquel

PROJETOS CLASSIFICADOS

CULTURA

IPVA 2019

Até o fim do mês 
tem desconto 
de 22,40%

V ALE DO SOL 09ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2019

· MILHO TROCA-TROCA
A Secretaria Municipal de 
Agricultura de Vale do Sol 
comunica a todos os pro-
dutores que encomenda-
ram semente de milho das 
variedades Guerra, Santa 
Helena e Biomatrix, que as 
mesmas devem ser retiradas 
até o dia 18 de janeiro. As 
demais variedades Jmen, 
Semeali e Sempre Semente 
devem chegar nos próximos 
dias. Os produtores que são 
arrendatários devem vir 
acompanhados do proprie-
tário da área onde plantam 
para a retirada da semente. 
Depois do dia 18 de janeiro 
a semente que não foi re-
tirada será repassada para 
outros interessados.

· CALENDÁRIO AGRÍCOLA
A Secretaria da Agricultura 
de Vale do Sol informa que 
dispõe de calendário Agrí-
cola 2019 ao valor de R$ 7 
a unidade.

AGENDA

Com o intuito de valo-
rizar e fortalecer grupos e 
manifestações vinculadas à 
perpetuação das diferentes 
culturas de Vale do Sol, na 
tarde desta segunda-feira, 
dia 7, três entidades culturais 
sem fins lucrativos do Mu-
nicípio assinaram convênio 
com o Executivo Municipal 
para receber o valor de R$ 
35.466,66 cada uma. O recur-
so é oriundo da participa-
ção do Município no edital 
da Secretaria de Estado da 
Cultura, Turismo, Esporte e 
Lazer do Rio Grande do Sul 
(SEDACTEL) Pró-cultura RS 
FAC nº 10/2017, de concor-
rência entre os municípios do 
Estado. Vale do Sol concorreu 
com o projeto “Promoção das 
culturas populares e tradicio-
nais” e foi contemplado com 
R$ 100 mil.

Depois de autorizado e 
conveniado com a SEDAC-
TEL, o projeto previa a se-
leção de quatro entidades 
culturais. Em novembro do 
ano passado foi lançado o 
edital municipal convocando 
as entidades para encami-
nharem seus projetos e docu-
mentações exigidas no edital. 
No dia 22 de novembro foi 
realizada a capacitação aos 
interessados em participar 
da seleção. 

Quatro entidades se inscre-
veram, mas apenas três foram 
classificadas: em primeiro lu-
gar ficou a Associação Cultu-
ral e Folclórica Der Deutsche 
Jugendtanz; em segundo a 
Associação Grupo de Dança 
Tradicional Gaúcha Tangarás 
e em terceiro a Associação 
Pró-Cultura Vale do Sol. O 
valor total do projeto é de R$ 

106.400, sendo o repasse de 
R$ 100 mil do Governo do 
Estado e R$ 6,4 mil de contra-
partida do Município. 

O prefeito Maiquel Silva 
relata que se sente muito feliz 
em poder fazer parte desta 
conquista, que contempla 
a cultura e colabora para o 
resgate e o desenvolvimento 
da identidade cultural de 
Vale do Sol. “É importante 
valorizar as entidades do 
nosso município que levam 
a nossa cultura com amor no 
coração”, enfatiza. 

A coordenadora de Espor-
te e Cultura do Executivo 
Municipal, Giosana Lobo 
salienta que a ideia é realizar 
o Festival da Cultura em 
novembro deste ano para 
apresentar os projetos de-
senvolvidos pelas entidades 
classificadas e promover um 
momento de integração dos 
grupos e da comunidade.

No projeto da Associação Cultural e Folclórica Der Deutsche 
Jugendtanz, de Rio Pardense, consta que o recurso será des-
tinado para resgatar a cultura e identidade alemã através da 
dança folclórica e inclusão social, promover e participar de en-
contros que visam a integração e valorização da cultura alemã. 
O projeto da Associação Grupo de Dança Tradicional Gaúcha 
Tangarás, de Faxinal de Dentro, visa investir em indumentá-
rias, instrutor de dança e na participação do grupo em eventos 
dentro e fora do Município, divulgando e disseminando o amor 
pela tradição gaúcha, através das danças tradicionais. Já a 
Associação Pró-Cultura Vale do Sol, que abrange os Corais Mu-
nicipais Adulto e Infanto Juvenil, Banda Municipal e Grupo de 
Patinação, irá desenvolver o projeto buscando manter viva a 
cultura no Município integrando as diferentes artes e investin-
do em confecção de trajes, divulgação, equipamentos e outros.

Conforme o último rela-
tório da Receita Estadual, 
atualizado na sexta-feira, 
dia 4, havia um total de 
997.238 veículos com o 
IPVA 2019 em dia, o que re-
presentou uma arrecadação 
bruta de R$ 847 milhões. A 
expectativa da Secretaria 
da Fazenda (Sefaz) é arre-
cadar R$ 2,895 bilhões com 
o IPVA 2019, valor que, 
após as devidas destinações 
constitucionais, é repartido 
automaticamente 50% para 
o Estado e 50% para o mu-
nicípio de licenciamento do 
veículo. 

Vale do Sol tem uma 
frota pagante de 2.418 veí-
culos e uma projeção de 
arrecadar pouco mais de 
R$ 1,4 milhão. Quem efe-
tuar o pagamento integral 
até o dia 31 de janeiro terá 
o desconto máximo de 
22,40%. Neste período, é 
possível também se habi-
litar ao parcelamento do 
imposto em três vezes, mas 
o proprietário do veículo 
precisa pagar a primeira 
parcela até 31 deste mês e 
as duas subsequentes serão 
em fevereiro (até o dia 28) e 
março (dia 29).


