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Pedidos de isenção somam 35
Prazo encerrou em 
19 de junho para 
quem possui atividade 
rural em área urbana 
solicitar o não 
pagamento 

GINECOLOGISTA
A médica Aline Hepp 
Weber iniciará atendi-
mento de consultas em 
ginecologia e obstetrí-
cia no Hospital Vale do 
Sol, a partir do dia 24 
de junho, nas segun-
das-feiras à tarde. As 
consultas poderão ser 
agendadas na secreta-
ria do HBVS através do 
telefone 99707-7388 ou 
3750-1212.

INFORMÁTICA
O Departamento de 
Assistência Social, em 
parceria com o Senar 
e Sindicato dos Traba-
lhadores Agricultores 
Familiares, vai oferecer 
curso gratuito de infor-
mática para maiores de 
16 anos, de 16 a 19 de 
setembro. As inscrições 
devem ser realizadas 
no Departamento de 
Assistência Social até o 
dia 12 de julho. O curso 
de informática avan-
çado, com duração de 
32 horas, vai abordar 
noções de hardware e 
software, word, excel 
básico, formatação de 
documentos, constru-
ção de tabelas, internet, 
entre outros assuntos. 
Informações pelo fone 
(51) 3750 1122 ou 99847 
4693.

LIGA
No último dia 17, Cil-
da Julieta Goldschmidt 
ocupou o espaço da 
Tribuna Popular da Câ-
mara de Vereadores 
para agradecer o apoio 
recebido para a realiza-
ção da festa em bene-
fício da Liga Feminina 
de Combate ao Câncer 
de Vale do Sol, que re-
sultou em um lucro de 
R$ 24.935,35. Ressaltou 
que este valor será in-
vestido em prol das pes-
soas que necessitam de 
ajuda para o tratamento 
do câncer no  município. 

BOLÃO DE CORDA
E TIRO AO ALVO
O Departamento de 
Desporto de Vale do Sol 
convoca os dirigentes 
do Bolão de Corda e Tiro 
ao Alvo para reunião no 
dia 2 de julho, às 14 ho-
ras, na Prefeitura.

Para ter direito a isenção, morador precisa comprovar atividade agrícola

IPTU
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Vale do Sol é um muni-
cípio essencialmente 
agrícola, isso não é 

novidade para seus morado-
res ou gestores. Até mesmo na 
cidade, onde há cobrança do 
Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), não raras ve-
zes há situações de atividade 
rural no imóvel, o que pos-
sibilita o não pagamento da 
tarifa. Até o dia 19 de junho, 
a Prefeitura recebeu os pedi-
dos de isenção do IPTU em 
função da produção agrícola: 
35 ao total neste ano, informa 
o secretário municipal de Fi-
nanças, Claudeomir Karnopp. 

A partir desses pedidos, 
técnicos da Secretaria da 
Agricultura devem analisar, 
caso a caso, a procedência 
da solicitação de isenção. E 
esse encaminhamento, frisa 
Karnopp, deve ser renovado 
a cada ano junto à Prefeitura, 
que fiscaliza os casos para sa-
ber se o morador tem direito 
à isenção por estar exercendo, 
de fato, atividade rural. Caso 

ARqUIVO ARAUTO

AVISOS

EMEI PRIMEIROS PASSOS

MUTIRÃO

Para intensificar a venda 
da rifa, nas próximas se-
manas, a equipe do Hospi-
tal Vale do Sol estará com 
pontos de venda em frente 
do Sicredi e do Banrisul, 
onde existe maior fluxo de 
pessoas, e ocasionalmente 
no centro de Herveiras. O 
objetivo é arrecadar o má-
ximo com a rifa, valor que 
será investido na instalação 
da Unidade de Internação 
de Cuidados Prolongados, 
como referência para todos 
os municípios do Vale do Rio 
Pardo, com abrangência da 
13ª Coordenadoria Regional 
de Saúde.

As pessoas podem colabo-
rar adquirindo uma cartela 

com dois números ao preço 
de R$ 10, e concorrer a 100 
prêmios, sendo o princi-
pal um veículo VW Space 
Fox 2011, doado pela Souza 
Cruz. O sorteio será no dia 
4 de agosto de 2019, durante 
a 16ª festa beneficente, que 
acontecerá no Ginásio Evan-
gélico de Vale do Sol.

As cartelas também po-
dem ser adquiridas na se-
cretaria do HBVS, com fun-
cionários, diretoria e outros 
voluntários empenhados na 
venda para ajudar a institui-
ção. As pessoas interessadas 
em ajudar na venda poderão 
retirar um ou mais blocos 
junto à recepção do Hospital 
Beneficente Vale do Sol.

Hospital Vale do Sol
intensifica venda de rifa

Venda é intensificada na frente de agências bancárias

DIVULGAçãO

Será na manhã desta segun-
da-feira, dia 1º de julho, a inau-
guração da Escola Municipal 
de Educação Infantil (EMEI) 
Primeiros Passos, na rua da 
Emancipação, no centro. A 
solenidade inaugural, com a 
presença de autoridades, bên-
ção religiosa e apresentação 
de crianças, inicia às 10 horas.

 “Convidamos toda a co-
munidade para participar 
deste momento histórico, 
que representa muito para o 
nosso município. Sabemos 
da importância do início de 
uma nova jornada, que visa 
a valorização da primeira 

infância e a contribuição junto 
às famílias para o desenvolvi-
mento integral das crianças”, 
destaca o prefeito Maiquel Sil-
va. A secretária de Educação, 
Deisi Blasi dos Santos acredita 
que a qualidade na educação 
infantil é determinante para 
o processo das trajetórias 
escolares dos alunos. “Não 
vamos apenas encher as salas 
da creche com crianças, mas 
vamos lutar e resgatar a cida-
dania de um povo, trazendo 
a esperança de um futuro 
melhor para toda a população 
de nosso município”, enfatiza 
a Secretária.

contrário, o pedido é indefe-
rido. “Todas as propriedades 
são vistoriadas, mas preci-
sam, antes, comprovar via 
bloco de produtor o exercício 
da atividade agrícola”, infor-
ma o Secretário de Finanças.

Em Vale do Sol, os cadas-
tros no IPTU são de 994 imó-
veis. O pagamento do impos-
to, que pode ser feito em até 
quatro parcelas, vence nos 
dias 30 de setembro, 31 de 
outubro, 29 de novembro e 30 
de dezembro. As isenções do 
imposto impactam em 3,5% 
do total arrecadado, aproxi-
madamente.

Nesta segunda-feira,
creche será inaugurada


