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Vale terá gincana em 2020
Prefeito Maiquel Silva 
revelou desejo de 
retomar disputa, que 
deverá ser anunciada 
ainda neste ano para a 
formação das equipes

13º SALÁRIO
Será depositada nesta 
semana a primeira par-
cela do 13º salário do 
funcionalismo público 
do Município de Vale 
do Sol. O pagamento 
da metade do valor a 
que cada servidor tem 
direito será realizado 
na sexta-feira, dia 14 
de junho. O montan-
te soma R$ 488.827,21 
e contempla cerca de 
355 colaboradores. A 
segunda parcela será 
quitada em dezembro 
deste ano.

IPTU
Os pedidos de isen-
ção do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano 
(IPTU), para os contri-
buintes com atividade 
rural em área urbana, 
deverão ser encaminha-
dos ao Poder Público 
Municipal até o dia 19 
de junho de 2019.

Última edição ocorreu em 2004, reunindo quatro equipes
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Apaixão que une os 
vera-cruzenses a cada 
final de maio e início 

de junho servirá de inspiração 
para o município vizinho, 
Vale do Sol. Vai ter gincana 
em 2020. O prefeito Maiquel 
Silva, durante o desfile temá-
tico realizado em Vera Cruz, 
já havia revelado o desejo 
de promover a disputa, em 
entrevista à Arauto FM. Ago-
ra ele confirma, tanto que a 
Administração Municipal 

ARQUIVO PREFEITURA VALE DO SOL

AVISOS

VALE DO SOL ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
14 E 15 DE JUNHO DE 2019

realizou enquete virtual para 
saber da aceitação dos vale-
solenses. Para que haja tempo 
de organizar tarefas, contratar 
elaboradores e mobilizar a for-
mação de equipes, a intenção 
é lançar a Gincana de Vale do 
Sol entre os meses de agosto 
e setembro próximos, mas a 
realização, de fato, deverá ser 
marcada para o ano que vem. 

Assim, acredita o Prefei-
to, será possível incluir a 
programação no orçamento 
municipal do próximo ano, 
estruturar os grupos para 
captar recursos e mobilizar a 
comunidade. “Vera Cruz ser-
ve de inspiração. Aproxima 
gente de todas as localidades, 
assim como temos feito no 
campeonato inter-ginásios”, 
compara ele, gincaneiro há 
anos. “Queremos despertar 
o envolvimento da comuni-
dade, assim como conhecer 

talentos e novas lideranças. 
Nossa ideia também é trazer 
tarefas que resgatem nossa 
cultura, nossa história”, frisa 
o Prefeito, convidando os 
moradores de Vale do Sol a 
se envolverem numa disputa 
sadia e divertida.

Deve ser a retomada da 
Gincana Municipal de Vale 

do Sol. Isso porque, segundo 
os registros da Prefeitura, três 
gincanas municipais já foram 
realizadas, e a última edição 
ocorreu em 2004, dentro da 
programação de aniversário, 
em novembro. Naquela oca-
sião, quatro equipes partici-
param da disputa: Equipinha, 
JEFA, Sem Limites e Unidos.


