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VETERINÁRIA

TRIBUTOS

BICICLETA

Inspetoria estará 
fechada nesta 
quinta e sexta

Taxas de alvarás e 
ISSQN já podem ser 
pagas na Prefeitura

1º Desafio MTB 
de Vale do Sol 
será em abril

O Posto da Inspetoria 
Veterinária de Vale do Sol 
estará fechado nos dias 21 
e 22 de fevereiro, voltando 
a atender normalmente 
no dia 25. Para aqueles 
que precisarem tirar GTA, 
devem se deslocar até a 
Inspetoria mais próxima. 
Os demais serviços pode-
rão ser realizados quando 
normalizar o atendimento. 

A Secretaria Municipal 
de Finanças de Vale do Sol 
comunica que as Taxas do 
Alvará de Licença, Alvarás 
Sanitários e o ISSQN sujeito 
a alíquota fixa estão à dispo-
sição no Setor de Tributos. 
O vencimento dos alvarás e 
da primeira parcela do ISS-
QN será no dia 29 de março 
de 2019. A segunda parcela 
do ISSQN vencerá em 30 
de abril de 2019. A falta de 
pagamento dos alvarás e 
parcelas do ISSQN, após o 
vencimento, resultará em 
multa de 2% e juros de 1% 
ao mês. Os valores serão 
corrigidos pelo índice do 
IGPM-FGV em 9,6940%, 
referente de dezembro de 
2017 a novembro de 2018.

Escolas iniciam dia 20 com 
nova Secretária de Educação

Corais Adulto e Infantojuvenil convidam novos cantores

Desde o início do ano, é a terceira troca no primeiro escalão do Governo de Vale do Sol
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Nova secretária, que assume oficialmente nesta terça, foi apresentada na jornada pedagógica

CArolINA AlMEIDA
redacao@jornalarauto.com.br

TrANSPorTE

CULTURA

NOVIDADES

Mais de 1,6 mil alunos das 
redes municipal e estadual 
de Vale do Sol voltam para 
as salas de aula nesta semana. 
Na quarta-feira, dia 20, os 
sete educandários do Muni-
cípio e os quatro do Estado 
recebem os estudantes, mas 
antes disso, os professores 
e funcionários se reuniram 
para a jornada pedagógica, 
nesta segunda-feira, na Câ-
mara de Vereadores. Dentre 
as novidades, a apresentação 
da nova secretária municipal 
de Educação, Deisi Cristiani 
Blasi dos Santos, 31 anos, que 
assume oficialmente a pasta 
nesta terça-feira, no lugar de 
Beloni Gabe. Desde o início 
deste ano, esta é a terceira 
troca de secretário do gover-
no de Maiquel Silva. 

Segundo o Prefeito, a subs-
tituição na Educação vai ao 
encontro da proposta de re-
novar os titulares no primeiro 
escalão e oportunizar a outras 
lideranças a participação no 
governo. Maiquel explica que 
o nome de Deisi foi escolhido 
junto aos demais secretários e 
lideranças do partido, ainda 
que a nova titular não tenha 
vinculação partidária. Pro-
fessora junto da Escola de 
Educação Infantil Aquarela, 
no centro da cidade, Deisi foi 
reconhecida pela dedicação e 
seriedade com que atua. Há 
cerca de um mês ela já vinha 
sendo inserida na rotina da 
Secretaria da Educação, par-
ticipando de visitas às escolas 

e conhecendo as demandas.
“É realmente uma jornada 

desafiadora, já assumi di-
reção de escola, mas nunca 
trabalhei na Secretaria, e 
agora estarei ocupando um 
cargo tão relevante e impor-
tante na Educação do Muni-
cípio. Sei que vou enfrentar 
obstáculos, mas com bom 
senso, diálogo e trabalho em 
equipe vamos atender da 
melhor forma possível todas 
as demandas das escolas mu-
nicipais, bem como desen-
volver ações e projetos que 
tenham como objetivo con-
tribuir com  a qualidade de 
ensino. Pretendo, também, 
dentro das possibilidades 
do município, desenvolver 
atividades de valorização e 

motivação dos profissionais 
da área da Educação”, frisa 
a nova secretária, graduada 
em Pedagogia e pós-gradua-
da em Educação Infantil e 
Anos Iniciais.

CrECHE
É Deisi que deve inau-

gurar, junto com as demais 
autoridades municipais, a 
EMEI Primeiros Passos, a 
tão sonhada creche de Vale 
do Sol. A Prefeitura aguarda 
alguns ajustes em acabamen-
tos, apontados à construtora, 
para agendar a solenidade. 
Entre essa e a próxima se-
mana, deverá ser marcada a 
cerimônia para efetivamente 
iniciar os trabalhos. Foram 
pré-inscritas na Secretaria de 
Educação cerca de 50 crian-

A partir do dia 20 de fevereiro 
(início das aulas), os alunos 
da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Afonso Martin 
Rohlfes serão transportados 
pela empresa Auto Viação Vale 
do Sol. O roteiro seguirá sendo 
realizado normalmente. Os 
responsáveis pelos estudantes 
devem comparecer na em-
presa, munidos de foto 3x4 
do aluno, para a confecção da 
carteirinha de estudante para 
o transporte escolar.

ças. A nova EMEI está locali-
zada na rua da Emancipação, 
no Centro. A capacidade de 
atendimento é de 96 alunos 
em tempo integral.

O Coral Municipal Adulto 
de Vale do Sol reinicia suas 
atividades no próximo dia 
26 de fevereiro, terça-feira. 
Já o Coral Infantojuvenil de 
Vale do Sol retomará seus 
ensaios dia 12 de março, de-
vido ao feriado de Carnaval. 
Para reforçar seu quadro de 
cantores, o regente Celso 
Sehnem reforça o convite 
para todas as pessoas da 

comunidade vale-solense, 
amantes do canto coral, para 
que venham participar destes 
grupos. “Não há a necessida-
de de ter conhecimentos mu-
sicais, apenas ter um mínimo 
de afinação e muita vontade 
de cantar”, frisa Sehnem, 
salientando que canto coral é 
alegria, relaxamento, terapia e 
diversão. Também há o com-
prometimento com o trabalho 

realizado, pois os grupos têm 
a responsabilidade e a honra 
de representar o município 
em diversos eventos.

Os ensaios ocorrem sempre 
nas terças-feiras, no pavilhão 
antigo da Comunidade Cató-
lica São José, Centro.  O Coral 
Infantojuvenil ensaia das 9 às 
11 horas pela manhã e das 
13h30min até 15h30min no 
turno da tarde, possibilitando 

o aluno a vir no turno inverso 
da escola. Já o Coral Adulto 
ensaia à noite, das 19h45min 
às 21h45min.

Os candidatos a cantores 
ao coral adulto devem com-
parecer dia 26 de fevereiro, a 
partir das 19 horas, enquanto 
os novos cantores do infanto-
juvenil devem comparecer no 
horário dos ensaios a partir do 
dia 12 de março.

A Comunidade Católica 
São José, em Vale do Sol, será 
o ponto de encontro para 
quem aderir ao 1º Desafio 
MTB a ser realizado no mu-
nicípio, no dia 28 de abril. O 
1º Desafio MTB Vale do Sol 
proporciona um pedal radi-
cal, com subidas e descidas 
técnicas, vistas exuberantes e 
a sensação de liberdade que 
o montain bike proporciona. 
Haverá também percurso 
leve para aqueles que estão 
iniciando no pedal.

Em breve serão abertas as 
inscrições, que terão o valor 
de R$ 75, até dia 22 de abril 
no site e até 26 de abril na 
Luiz Faccin Bicicletas, em 
Santa Cruz; e na Prefeitura 
de Vale do Sol. 


