
VALE DO SOL20 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
9 E 10 DE AGOSTO DE 2019

Concurso tem 11 candidatas
Meninas que querem 
ser Soberanas serão 
apresentadas durante 
a 2ª Boia-Forte Fest, 
agendada para o dia 
24 de agosto

AGASALHOS
Na segunda-feira, dia 
12 de agosto, acontece 
mais uma etapa da distri-
buição de roupas. A ação 
integra a Campanha de 
Agasalho 2019, a qual 
atende famílias em situa-
ção de vulnerabilidade. A 
distribuição de roupas e 
calçados vai ser realizada 
na antiga Escola Osvaldo 
Cruz (casa ao lado do 
Sicredi), das 8h15min às 
11h30min e das 13 às 16 
horas.

NOTA 10
Vilson Overbeck (R$ 
300) e Vanderlei Airton 
Martin (R$ 200) são os 
ganhadores do sorteio 
da campanha “Vale do 
Sol é Nota 10” do mês de 
julho. A iniciativa institui 
o Programa Municipal de 
Premiação a Consumido-
res, mediante utilização 
da Plataforma Nota Fis-
cal Gaúcha. 

REURB
Na última reunião ordiná-
ria do Poder Legislativo 
de Vale do Sol, realizada 
no dia 5, foram aprova-
das as normas sobre a 
Regularização Fundiá-
ria Urbana – REURB, 
de acordo com a Lei nº 
13.465/2017.
Conforme o vereador 
Leonir Scherer, presi-
dente da Comissão de 
Orçamento, Finanças, 
Infraestrutura Urbana 
e Agricultura, a REURB 
abrangerá medidas jurí-
dicas, urbanísticas, am-
bientais e sociais des-
tinadas à incorporação 
dos núcleos urbanos in-
formais ao ordenamento 
territorial urbano e à titu-
lação de seus ocupantes.  
A REURB será promovi-
da mediante legitimação 
fundiária e somente po-
derá ser aplicada para os 
núcleos urbanos infor-
mais comprovadamente 
existentes. 
Esta regularização so-
mente abrangerá imóveis 
localizados em área com 
características urbanas 
(mesmo localizadas na 
zona rural), desde que a 
unidade imobiliária tenha 
área inferior à fração mí-
nima de parcelamento 
prevista na legislação.

Será dia 24 de agosto, a partir das 19h30min, no Giná-
sio de Pinhal Trombudo. Ingressos para o jantar a R$ 
15 antecipados e R$ 17 na hora. Animação da Banda 
Destinu’s.

Em 2017, trio e ex-soberanas conduziram candidatas

REINADO

Quem são elas? Ainda 
é suspense. Mas a 
Administração Mu-

nicipal anuncia que são 11 as 
candidatas que concorrem 
a Soberana de Vale do Sol, 
concurso que culmina dia 8 
de novembro. A identidade 
das meninas que se inscre-
veram será revelada no dia 
24 deste mês, por ocasião da 
2ª Boia-Forte Fest, que inicia 
às 19h30min, no Ginásio de 
Pinhal Trombudo. Neste dia, 
serão divulgadas as novida-
des do concurso deste ano. 
Durante a noite, será servido 

ARqUIVO ARAUTO

2ª BOIA-FORTE FEST

AVISOS

O Coral Municipal de Vale 
do Sol participou, no dia 3 de 
agosto, das comemorações pe-
los 100 anos da Paróquia São 
José, em Erechim. A catedral 
recebeu o 7º Festival de Coros, 
organizado pela Associa-
ção Dal Capo Coral. Apesar 
do termômetro marcar dois 
graus, seis corais fizeram be-
las apresentações no evento, 
com estilos variados, atesta o 
regente do Coral de Vale do 
Sol, Celso Sehnem.

Os vale-solenses apresenta-
ram as músicas You rase me 
up, Sossegai, A paz, e Que ma-
ravilha. Também abrilharam 

o encontro o Coral Procergs, 
o Coral Municipal Campos 
de Palmas, Canarinhos de 
Farroupilha, Coral Municipal 
São Gregório Selbach e Asso-
ciação Dal Capo Coral. 

Na noite anterior, 2 de 
agosto, outros seis corais e 
orquestra fizeram suas apre-
sentações. O presidente do 
Coral de Vale do Sol, Gusta-
fson Reinke, e a presidente 
da Associação Pró-Cultura 
Vale do Sol, Lídia Finkler, 
agradeceram ao padre Jean 
Carlos Demboski e ao regente 
Tailor Malossi, pela recepção 
e organização.

Coral Vale do Sol se 
apresenta em Erechim

FESTIVAL

Coral fez show nas comemorações do centenário

DIVULGAçãO

o prato típico do Município, 
a boia-forte, e terá baile ani-
mado pela Banda Destinu’s.

O prefeito Maiquel Silva co-
menta que o evento tem como 
intuito evidenciar as candida-
tas, divulgar o prato típico e 
promover integração entre as 
comunidades. Em 2017, o trio e 
as ex-soberanas abrilhantaram 
o evento, conduzindo as candi-
datas para serem apresentadas 
ao público. “Há dois anos reali-
zamos a 1ª Boia-Forte Fest, que 
teve uma boa aceitação da co-
munidade. Neste ano, iremos 
repetir o evento com algumas 
inovações. Uma delas será a 
realização do baile com ani-
mação da Banda Destinu’s”, 
destaca. Para a comunidade, 
é a primeira espiadinha em 
quem almeja suceder a rainha 
Katiele Braga e as princesas 
Carolina Rachor e Tamires 
Hansen.

As fichas para o jantar 
podem ser adquiridas na 
recepção da Prefeitura, com a 
comissão organizadora e com 

a diretoria do Ginásio de Pi-
nhal. Antecipados custam R$ 
15 e na hora R$ 17. Crianças 
de 7 a 12 anos pagam R$ 8. 

Na última reunião ordiná-
ria do Poder Legislativo de 
Vale do Sol foi aprovada a 
legislação que dispõe sobre 
a política de incentivo ao de-
senvolvimento econômico/
industrial e social do muni-
cípio e cria o programa de 
desenvolvimento econômico 
e social. 

O vereador Leonir Scherer 
destacou na reunião que tanto 
o Poder Executivo quanto o 
Poder Legislativo são cobra-
dos constantemente pelo fator 
de empregos e arrecadação 
municipal. Neste sentido, esta 
Lei será de suma importância, 
uma vez que o Município não 
dispõe de legislação que des-
creve métodos de incentivo à 
instalação de novas indústrias 
ou ampliação de empresas já 
instaladas. 

Destacou que o incentivo 
será dado levando-se em 
conta a função social decor-
rente da geração de empre-
gos e renda, bem como da 
importância para a economia 
do Município, podendo ser 
realizado mediante isenção 
de IPTU, isenção de tarifa 

de água, cedência do espaço, 
pagamento de aluguel de pré-
dio destinado ao empreendi-
mento, além de outras formas 
previstas. 

Scherer comentou que já 
ouviu falar de empresas que 
tinham interesse em se ins-
talar em Vale do Sol, mas 
como não havia nenhuma lei 
neste sentido, as propostas 
eram realizadas por livre e 
espontânea vontade ou até 
mesmo no “boca a boca”, o 
que poderia gerar prejuízos 
para as empresas. 

Desta forma, ressaltou que 
a legislação aprovada visa 
legalizar a forma de incentivo 
para a instalação de novas in-
dústrias dentro do município, 
assim como a ampliação das 
empresas já instaladas. 

O presidente Vanderlei 
Airton Martin informa que 
a legislação teve aprovação 
unânime e acredita que Vale 
do Sol tem muito a ganhar, 
uma vez que isso despertará 
o interesse de empresas para 
se instalarem, acarretando 
no aumento da arrecadação, 
além da geração de empregos.

Aprovado programa de 
desenvolvimento econômico

ESTímuLO


