
Sábado foi de solidariedade
Caravana recolheu 
agasalhos pelo centro 
e interior, em percurso 
de 60 quilômetros. 
Distribuição começa 
na sexta-feira, dia 31

Moradora de Linha Cristina, Elvira Schroeder contribuiu com doações no sábado

Caravana percorreu 60 quilômetros em Vale do Sol
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Vale do Sol deu um 
show de solidarieda-
de no último sábado, 

dia 25, em mais uma edição 
do recolhimento da Cam-
panha do Agasalho. Foram 
cerca de 60 quilômetros per-
corridos, pelo centro e pelo 
interior, em busca de peças 
que vão aquecer as famílias 
mais carentes. Todo o traba-
lho foi feito por voluntários 
e contou com o auxílio dos 
Bombeiros de Vera Cruz e 
da Brigada Militar de Vale 
do Sol. O caminhão que se 
encheu de doações, seja de 
peças de roupas, de calçados 
ou de outros itens, foi dispo-
nibilizado pela Prefeitura.
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Em Linha Cristina, a cara-
vana passou pouco antes das 
10 horas. E ao ouvir a sirene 
do carro dos Bombeiros, a 
filha de Elvira Schroeder 
correu para avisar a mãe. A 
aposentada, de 74 anos, já ha-
via enchido uma sacola com 
doações e pediu que a filha 
entregasse aos voluntários. 
Para Elvira, faz bem ajudar 
o próximo. “São roupas bem 
boas, tem calça, vestido”, 
conta a vale-solense, que ficou 
sabendo da campanha através 
do rádio. Assim como Elvira, 
outros tantos moradores do 
município fizeram sua parte 
na doação. 

Conforme uma das vo-
luntárias, Enilda Lopes de 
Carvalho, ontem começou 
a separação e a organização 

das peças que começam a ser 
distribuídas na sexta-feira. 
Quem não pôde entregar as 
doações durante o sábado, 
pode ainda fazer junto à 
Assistência Social de Vale 
do Sol. “Além de roupas e 

calçados, quem quiser pode 
deixar eletrodoméstico. Tudo 
é bem-vindo”, pontua Enilda, 
contente com o resultado do 
fim de semana. “O importan-
te é fazer o bem”, arremat a 
voluntária. 

Pedido de 
isenção do IPTU 
vai até dia 19

Os pedidos de isenção, 
em razão de atividade 
rural em áreas onde se 
aplica a cobrança do Im-
posto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), deverão 
ser encaminhados ao Po-
der Público Municipal até 
o dia 19 de junho de 2019.

O IPTU, no exercício 
fiscal de 2019, poderá ser 
pago em até quatro par-
celas, mensais e consecu-
tivas, no valor integral do 
lançamento. A primeira 
parcela vence em 30 de se-
tembro, a segunda em 31 
de outubro, a terceira em 
29 de novembro e a quarta 
em 30 de dezembro.
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As famílias que de-
sejam selecionar os 
agasalhos devem se 
fazer presentes na 
Casa Amarela, ao lado 
da agência do Sicredi, 
nesta sexta-feira, dia 31, 
ao longo de todo o dia. 
Não há cobrança de 
nenhum valor por parte 
da Prefeitura.

REPASSE

DOAÇÃO

Martin critica 
Reforma da 
Previdência

Na reunião ordinária 
do Poder Legislativo do 
dia 20, o presidente Van-
derlei Airton Martin – PP 
destacou que o comér-
cio também deveria ter 
apoiado o “Grito de Aler-
ta”, cuja manifestação 
foi realizada no último 
dia 15, em Santa Cruz do 
Sul, considerando que 
terá menos dinheiro no 
Município e será atingido 
de alguma maneira se 
Reforma da Previdência 
for aprovada sem mu-
danças. Salientou que 
“enquanto a maioria dos 
agricultores recebe um 
salário mínimo, quando 
consegue se aposentar, 
ainda há pessoas queren-
do retirar ou diminuir o 
valor”. No mesmo dia 
20, os demais vereadores 
estiveram reunidos com 
representantes do Sindi-
cato dos Trabalhadores 
Rurais.  O presidente do 
Sindicato, Renato Goerck, 
reforçou a importância do 
engajamento do Legisla-
tivo e da comunidade na 
luta contra a Reforma da 
Previdência, em especial, 
a parte que atinge os direi-
tos previdenciários rurais.

CÂMARA

Na tarde do dia 22, o Pre-
feito Maiquel Silva assinou 
convênio com a cooperativa 
Sicredi. A partir de agora, 
aos servidores municipais 
de Vale do Sol que possuem 
conta na cooperativa será 
concedido, se solicitado, cré-
dito com desconto em folha 
de pagamento. O empréstimo 
poderá ser concedido em até 
84 parcelas para os servidores 

concursados e 48 parcelas 
para cargos em comissão e 
eleitos. 

O valor da parcela não po-
derá exceder em 30% o valor 
dos vencimentos líquidos do 
servidor, as parcelas serão 
fixas e com vencimentos 
mensais. O empréstimo será 
submetido previamente ao 
Sicredi para aprovação do 
cadastro.

Executivo assina convênio 
para empréstimos

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Comunidade poderá doar 
eletrônicos estragados

Entre os dias 4 e 7 de junho 
acontece a programação da 
Semana Nacional do Meio 
Ambiente em Vale do Sol. A 
abertura ocorre no dia 4, às 
8h30min, com Caminhada 
Ecológica em Rio Pardense, 
com a Escola Municipal de En-
sino Fundamental Felipe dos 
Santos. Às 16 horas, acontece 
atividade de sensibilização 
com os servidores municipais. 

No dia 5, das 14 às 16 ho-
ras, terá a Tenda Informativa 
defronte ao DEMA. Um dos 
destaques da programação 
será dia 6, quando haverá co-
leta e descarte de eletrônicos, 
em frente à Prefeitura. Já no 
dia 7 vai ocorrer o Pedágio 
Informativo com distribuição 
de mudas nativas na Praça 
Municipal, em parceria com o 
Grupo Escoteiro Sonnenthal.


