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Nota e bloco de produtor 
motivam palestra

IMPOSTOS

Na semana passada, o pre-
feito Maiquel Silva esteve em 
Porto Alegre para formalizar 
a assinatura do convênio com 
o Governo do Estado para 
instalação de câmera de vi-
deomonitoramento em Vale 
do Sol, com recursos oriun-
dos da Consulta Popular de 
2018. O kit será instalado 
junto à Brigada Militar do 
Município, atesta o Prefeito. 
O próximo passo é o repasse 
do recurso através do Estado,  
na ordem de R$ 48.377,16, 
para após fazer a licitação e 
compra dos equipamentos. 
“Tudo que vem em prol da 
segurança é bem-vindo”, 
atesta Maiquel.

Em parceria com o Co-
mando Regional e o Poder 
Público, foi escolhida a área 
central pelo acesso estratégi-

co a bancos, comércio, escola, 
principais espaços do centro 
da cidade. A central em que 
ficam armazenados os dados 
é em Santa Cruz do Sul, infor-
ma a tenente Lucélia Carrão, 
comandante da BM local. 

Maiquel assegura que des-
de que assumiu o governo, a 
Administração tem atuado 
para reforçar o efetivo, as via-
turas e os armamentos. Ainda 
que a assinatura tenha ocorri-
do pouco depois do episódio 
do assalto à agência bancária 
no município, ele reforça 
que não é de hoje que tem se 
trabalhado para qualificar a 
estrutura de policiamento e 
segurança. “Não acordamos 
para isso agora. O trabalho 
vem de anos. Mas o repasse, 
em boa hora”, salienta. E 
completa que se não viesse o 

recurso da Consulta Popular, 
o Município buscaria investir 
com recursos próprios, pois a 
segurança é prioridade. Tan-
to que estuda implantar mais 
duas câmeras, uma na região 
serrana e outra para quem 
vem pelo acesso por Faxinal e 
RSC-153. De qualquer modo, 
para este primeiro kit, que 
teve o convênio assinado, 
a expectativa de Maiquel é 
que o valor esteja liberado 
até novembro, para que os 
trâmites sejam concluídos e o 
equipamento esteja instalado 
até o fim do ano.

Também, a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
confirmou a vinda de uma 
viatura nova para Brigada 
Militar, outra demanda aten-
dida e que vem para qualifi-
car o trabalho no município.

Ação das Soberanas 
e do Grupo Escoteiro 
Sönnenthal distribuiu 
presentes para cerca 
de 80 crianças na 
tarde de sábado

Criançada com os organizadores em uma tarde de calor intenso, mas de solidariedade
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Atarde de sábado es-
tava escaldante, mas 
não impediu que cer-

ca de 80 crianças fossem até 
a Escola Nossa Senhora da 
Glória, na localidade de Boa 
Esperança, para participar da 
campanha “Faça uma criança 
feliz”, idealizada pelo atual 
trio de Soberanas do Muni-
cípio e pelo Grupo Escoteiro 
Sönnenthal. A comunidade 
teve participação decisiva 
para que este projeto se reali-
zasse, pois doou os brinque-
dos novos e usados para que 
fossem repassados durante a 
tarde do Dia da Criança. 

A diversão esteve com-
pleta com as atividades re-
creativas que integraram os 
pequenos, os escoteiros, as 
atuais candidatas e as sobe-
ranas. Sem contar que tinha 
brinquedo, como o pula-pula, 
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Mais forte foi o calor humano

No dia 9 de outubro, foi 
realizada na Escola Felipe 
dos Santos, em Rio Pardense, 
com apoio da Secretaria de 
Educação e de Agricultura, 
uma palestra sobre Edu-
cação Fiscal, Nota Fiscal 
Gaúcha e bloco de produtor 
rural. O evento contou com 
a presença de professores e 
alunos do 6º ao 9º ano e teve 
como palestrantes Jorge Luiz 
Ruppenthal Schroter, da 
empresa Treina Assessoria 
e Consultoria, que presta 
assessoria tributária à Pre-
feitura e, também, o servidor 
municipal da Secretaria de 
Agricultura, Luciano Alber-
to Sommer. 

Na ocasião, vários assun-
tos foram tratados, princi-
palmente sobre a importân-
cia da solicitação da nota 

fiscal em cada compra reali-
zada, pois garante a correta 
arrecadação dos impostos e 
também sobre a importância 
do programa Nota Fiscal 
Gaúcha. Além de melhorar 
a arrecadação de impostos, 
permite aos consumidores 
que se cadastrarem no pro-
grama concorrer a diversos 
prêmios, tanto nos sorteios 
estaduais como municipais, 
bem como descontos no pa-
gamento de alguns tributos, 
como o IPVA.

Além disso, foram aborda-
dos assuntos sobre algumas 
situações que envolvem o 
bloco de produtor, como a 
emissão de notas fiscais, cui-
dados que o produtor deve 
ter com talão e também o 
período de apresentação do 
talonário na prefeitura. 

Em Porto Alegre, Prefeito assina 
convênio para instalação de câmera

VIDEOMONITORAMENTO

De novo, granizo 
atinge lavouras 
em Vale do Sol

CLIMA

Mais uma vez Vale do 
Sol aparece como municí-
pio da região com maior 
número de lavouras de 
tabaco destruídas pelo 
granizo. A chuva de do-
mingo deixou prejuízo em 
44 propriedades, número 
levantado nesta segun-
da-feira. Os dados do 
Departamento Mutualista 
da Afubra ainda apontam 
para seis lavouras atingi-
das em Vera Cruz, quatro 
em Santa Cruz do Sul, 18 
em Rio Pardo, 11 em Pas-
so do Sobrado e quatro em 
Barros Cassal. Os dados 
são correspondentes aos 
municípios do Vale do 
Rio Pardo. Desde o início 
da safra atual, são mais de 
mil lavouras atingidas. Na 
safra passada, no mesmo 
período, foram 529.

SEGURO
O sistema mútuo cobre 

os prejuízos causados 
pelo granizo e granizo/
tufão, de acordo com a 
modalidade que o asso-
ciado optou no momento 
de inscrever as lavouras. 
Fumicultores que desejam 
inscrever lavouras tem 
prazo até 31 de outubro. Roselaine com as filhas

que envolve a criançada, que 
ainda foi presenteada com 
lanche e suco para hidratar.

Roselaine Scherer levou as 
filhas Manuela da Silva, 1 ano, e  
Evelin da Silva, 8 anos, para 
o evento em Boa Esperança, 
localidade onde moram. A 
caçula, que ganhou uma 
motoca, já saiu feliz da vida 
com seu presente, além de 
brincar com seus ursinhos. 
A Evelin verbalizou seu sen-
timento: “brinquei bastante 
no pula-pula e ainda ganhei 

um presente “, disse ela. Para 
a mãe, que alegou não ter 
condições de comprar algo 
de Dia das Crianças para 
as filhas, com a ação social 
pôde ver a felicidade no ros-
to delas. A chefe Joselaine 
Rusch, do Grupo Escoteiro 
Sönnenthal, disse que apesar 
do calor, foi uma tarde linda e 
gratificante. “Certamente vai 
ficar na memória daqueles 
que estiveram lá. Foi muito 
bom ver o brilho nos olhos e 
o sorriso das crianças”, frisou.


