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Carnês do IPTU estão disponíveis

Efasol completou em 2019 cinco anos de trajetória

IMPOSTO

cAROlInA AlMEIDA

Conferência de
Assistência Social é hoje

MUNICÍPIO

Acontece nesta terça-feira, dia 10, 
a VII Conferência Municipal de As-
sistência Social de Vale do Sol - “A 
assistência social: direito do povo com 
financiamento público e participação 
social”. 

O evento inicia às 13h15min, na 
Câmara de Vereadores do Município. 

Haverá a aprovação do Regimento 
Interno e, logo após, terá palestra 
com a assistente social Eunice Maria 
Viccari. Em seguida, acontecerá a 
apresentação dos temas da conferên-
cia, discussão dos eixos divididos em 
grupos, apresentação das deliberações 
e escolha dos delegados. 

Efasol abre inscrições
Dia 2 de setembro a Escola Família 

Agrícola de Vale do Sol (Efasol) abriu 
as inscrições para a nova turma de 
2020. A Efasol é uma escola comu-
nitária de ensino médio e técnico em 
Agricultura que trabalha através da 
Pedagogia da Alternância, ou seja, 
uma semana o jovem passa na escola 
estudando disciplinas referentes tan-
to ao ensino médio comum, quanto 
ao ensino técnico, e outra semana 
fica na propriedade, pesquisando sua 
história, de sua família, da proprie-
dade onde reside, bem como de sua 
comunidade e município. 

A escola completou, em 2019, cin-
co anos de existência. Neste tempo, 
conquistou a confiança de inúmeros 
parceiros municipais e privados. Is-
mael Gomes, monitor que faz parte 
da gestão administrativa da escola, 
reforça que “a Efasol é uma escola 
construída através de diversas mãos. 
A gestão administrativa e institucio-

nal está sob responsabilidade de uma 
associação de agricultores – pais e 
mães dos estudantes – e os parceiros 
auxiliam na manutenção e continui-
dade do trabalho realizado”.

A escola, que atualmente possui 
duas turmas de primeiro ano, uma de 
segundo ano e uma de terceiro ano, 
possui em formação 64 jovens de 15 
municípios pertencentes às regiões 
do Vale do Rio Pardo, Centro-Serra 
e Centro. A formação na Efasol dura 
três anos e meio. Meio ano é desti-
nado a cursar o estágio curricular 
supervisionado. Para se inscrever na 
Efasol, é necessário comparecer (pais 
e jovem) na secretaria da escola até o 
dia 22 de novembro para uma visita 
guiada às dependências da institui-
ção. A secretaria da escola fica aberta 
das 8h às 17h30min e são critérios de 
seleção ter terminado ou estar ter-
minando o ensino fundamental e ter 
vínculo com a agricultura. 

Os contribuintes que possuem 
propriedades na zona urbana de 
Vale do Sol podem retirar os carnês 
do Imposto Predial e Territorial Ur-
bano (IPTU) no setor de Tributos, 
situado no primeiro piso da Prefei-
tura. O vencimento da cota única 
ou da primeira parcela será no dia 

30 de setembro. As demais parce-
las vencerão no dia 31 de outubro 
(segunda parcela), a terceira no dia 
29 de novembro e a quarta no dia 
30 de dezembro de 2019. A falta de 
pagamento dos impostos e das taxas 
até o vencimento terá multa de 2% e 
1% de juros ao mês.

EDUCAÇÃO NO CAMPO
AVISO

O 26º Passeio ciclístico, que seria dia 7 de setembro, foi transferido mais 
uma vez devido à chuva. A nova data prevista é 28 de setembro. Inscri-
ções podem ser realizadas durante a semana na Secretaria de Educação.


