
Obras devem levar pelo menos um mês
Equipe da Secretaria de César Ebert chegou a trabalhar da madrugada até a noite de sábado para atender localidades e abrir estradas gerais
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Chuvarada danificou estradas e tem exigido esforço extra da Secretaria de Obras

CAROLINA ALMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

APÓS ENXURRADAS

SESSÃO DE ONTEM

OPORTUNIDADE

Legislativo aprova instituição do Refim XIV

Vale vai ofertar curso gratuito de costura

Igreja Adventista do Sétimo 
Dia leva doação para Alegrete

SOLIDARIEDADE

V ALE DO SOL 10ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2019

O Departamento de Assis-
tência Social de Vale do Sol, 
em parceria com o Senar e o 
Sindicato dos Trabalhadores 
Agricultores Familiares, vão 
oferecer curso gratuito de in-

trodução à costura e transfor-
mação de peças de vestuário. 
As atividades vão ocorrer de 
11 a 14 de março, na sede do 
Sindicato. 

As inscrições são gratuitas 

e devem ser realizadas no 
Departamento de Assistência 
Social. As vagas são limita-
das. Mais informações atra-
vés dos telefones (51) 3750 
1122 ou 99847 4693. 

Foram mais de 80 milíme-
tros em apenas 15 minutos de 
chuva, registrou o secretário 
de Obras de Vale do Sol, 
César Ebert, referindo-se à 
enxurrada ocasionada na úl-
tima quinta-feira e que ainda 
tem repercutido pelo interior 
do município, principalmen-
te. Aliás, garante o titular 
da pasta, serão necessários 
pelo menos mais 30 dias de 
trabalho para normalizar a 
situação. Na sexta-feira e no 
sábado, a equipe das Obras 
atuou intensamente, primeiro 
para desobstruir as estradas 
gerais e liberar para o tráfego, 
e depois passou a atender 
acessos particulares, trabalho 
que seguiu na segunda-feira. 
Só no sábado, frisou Ebert,  a 
força-tarefa iniciou às 4 horas 
da madrugada e se estendeu 
até 20 horas.

Ainda na sexta-feira, o pre-

feito Maiquel Silva e o Secre-
tário de Obras percorreram as 
principais localidades atingi-
das pela enxurrada. Desde a 
noite de quinta, toda a equipe 
das Obras está mobilizada na 
limpeza de valetas, troca de 
canos e desobstrução de vias 
interditadas. Os principais 
danos foram registrados em 
estradas de Linha 15 de No-
vembro, Linha Bernardino, 
Linha 24 de Fevereiro, Sete 
Barulhos e Alto Formosa, 
que tiveram alagamentos 
e ficaram obstruídas. Ruas 
do Centro também ficaram 
alagadas. A Defesa Civil do 
Estado foi informada da si-
tuação do Município através 
de um Boletim de Ocorrência. 

Os problemas se concen-
tram em estradas, agora nos 
acessos particulares (até o 
momento são mais de 50 pe-
didos), na colocação de buei-
ros e manutenção da rede 
de água danificada, resume 
César Ebert.

Doações foram levadas para Alegrete, auxiliando muitas famílias

Movidos pela solidarieda-
de, fiéis da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia de Faxinal 
de Dentro, Vale do Sol, e 
de Vera Cruz, realizaram 
uma campanha para auxiliar 
moradores de Alegrete que 
foram atingidos pelas fortes 
chuvas. Segundo Vanilda 
Gabe, do ministério da Adra, 
a mobilização ocorreu na se-
mana passada, de domingo a 
quarta-feira. 

Foram doados 276 quilos 

de alimentos, 1.860 peças de 
roupa, além de calçados e 
produtos de limpeza. As con-
tribuições foram feitas pela 
comunidade vale-solense e 
vera-cruzense e entregues 
em Alegrete, diretamente 
na Igreja Adventista de lá. 
Segundo Vanilda, as doações 
seriam então encaminhadas 
à Defesa Civil do município, 
para que fizesse o melhor 
destino do material arrecada-
do na campanha local.
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Na sessão da Câmara de 
Vereadores de Vale do Sol 
desta segunda-feira foram 
aprovados quatro projetos 
do Poder Executivo, dentre 
eles o que institui o pro-
grama de Recuperação de 
Créditos Tributários e Não 
Tributários Municipais – 
Refim XIV.

Os créditos tributários e 
não tributários constituídos, 
relativos a fatos geradores 
ocorridos até 31 de dezem-
bro de 2018, independente-
mente de estarem inscritos 
em Dívida Ativa, poderão 
ser pagos com dispensa ou 
redução da multa e dos ju-
ros de mora, observando os 
seguintes critérios:

I – efetuado pagamento 

em parcela única, dispensa 
de 100% do valor da multa 
e dos juros de mora;

II – efetuado de forma 
parcelada, em até 12 par-
celas mensais e sucessivas, 
dispensa de 80% do valor da 
multa e dos juros de mora; 

III – efetuado de forma 
parcelada, em até 24 par-
celas mensais e sucessivas, 
dispensa de 60% do valor da 
multa e dos juros de mora; 

IV – efetuado de forma 
parcelada, em até 36 par-
celas mensais e sucessivas, 
dispensa de 50% do valor da 
multa e dos juros de mora;

V – efetuado de forma 
parcelada, em até 60 par-
celas mensais e sucessivas, 
dispensa de 40% do valor da 

multa e dos juros de mora, 
quando o crédito a recupe-
rar for superior a R$ 8 mil;

VI – nos parcelamentos, o 
valor da parcela não poderá 
ser inferior a R$ 70.

OUTRAS APROVAÇÕES
O Legislativo também 

autorizou o Executivo a 
contratar quatro monitores 
sociais, que devem executar 
atividades e ações de aco-
lhida e acompanhamento 
das crianças e adolescentes 
usuários da casa de passa-
gem. 

Também autoriza o Poder 
Executivo a contratar 15 
auxiliares de educação e, 
por fim, autoriza a contra-
tar uma servente, todos em 
caráter temporário.


