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Projeto Plástico do Bem chega
às escolas públicas no dia 15

Iniciativa ambiental multiplicará conhecimentos de reciclagem para mais 
de 35 mil famílias e criará oportunidade de renda extra para 81 escolas

TRIBUTOS

FENAVINHO

Prefeitura cobra 32 mil contribuintes em atraso

Corte começa a sua
trabalhar na divulgação

A Prefeitura de Caxias do 
Sul enviou 32.335 guias de pa-
gamento para contribuintes que 
estão em dívida ativa com valo-
res entre R$ 1 mil e R$ 5 mil. O 
valor a ser arrecadado pelo Mu-
nicípio é de R$ 49.195.373,64. 
O débito pode ser pago até 20 de 
maio. O parcelamento pode ser 
combinado presencialmente na 
prefeitura, no setor de Arrecada-
ção, também até a data de ven-

cimento. A dívida ativa se refere 
ao não pagamento de multas, ta-
xas ou de impostos como IPTU 
e ISSQN de anos anteriores, por 
exemplo. 

No ano passado, a ação da 
Secretaria da Fazenda resultou 
em mais R$ 2,6 milhões em cai-
xa, em apenas um mês de campa-
nha nesta faixa de devedores. So-
ma-se a isso o valor que foi pago 
referente ao exercício de 2018 

para que o parcelamento fosse 
liberado. Como no ano anterior, 
a Prefeitura realizará a campanha 
de dívida ativa por fases, abran-
gendo os que devem entre R$ 1 
mil e R$ 5 mil; entre R$ 500 e R$ 
1 mil; até R$ 500 e acima de R$ 
5 mil, ao longo do ano.

Após o dia 20 de maio, a co-
brança poderá ser enviada para 
protesto em cartório. A partir 
da notificação, o devedor terá o 

prazo de até três dias para qui-
tar o débito. Passado o período, 
será protestado, devendo com-
parecer à prefeitura para fazer o 
pagamento ou efetuar o parcela-
mento, conforme previsto em lei, 
para que seu nome seja retirado 
do protesto. O envio para execu-
ção judicial ou protesto extraju-
dicial tem acréscimos de custas 
judiciais, bloqueio de certidão e 
licitação.

Os boletos devem ser entre-
gues até o final de abril, na re-
sidência da pessoa física ou na 
sede da pessoa jurídica. Quem 
não receber a guia e se enquadrar 
na faixa de R$ 1 mil a R$ 5 mil, 
ou quem está em dívida ativa em 
qualquer valor e deseja realizar 
o pagamento, pode acessar o 
boleto pelo site caxias.rs.gov.br, 
acessar o menu serviços on line e 
clicar em arrecadação.

A representante da Rota Ca-
minhos de Pedra, Bárbara Bor-
tolini, foi coroada Imperatriz do 
Vinho, durante evento realiza-
do no fim de semana, em Bento 
Gonçalves. A corte da 16ª Fena-
vinho ainda tem, como damas 
de honra, Ana Paula Pastorello, 
representante do Bento Con-
vention Bureau, e Sandi Marina 
Corso, da Associação Vale do 
Rio das Antas. A festa reuniu 
mais de 700 pessoas no Parque 
de Eventos.

Tomadas pela alegria que 
acompanha a coroação, as so-
beranas da 16ª Fenavinho com-
partilharam mensagens de agra-
decimento com o público antes 
de seu desfile oficial. “É um or-
gulho imenso representar essa 
festa e mostrar toda a riqueza 
de Bento Gonçalves”, disse Bár-
bara. Agradecendo à cidade por 
proporcionar essa experiência, 
Sandi sintetizou a emoção do 
momento de forma marcante. “É 
uma sensação indescritível! Va-
mos dar nosso melhor para que 
a Fenavinho seja retomada com 
o carinho que merece”. Somada 
à alegria de representar a cor-
te da Festa Nacional do Vinho 
vem, também, a responsabilida-
de. “Continuaremos a história de 
nossa gente com muito orgulho”, 
disse Ana Paula.

Às soberanas caberá a mis-
são de colaborar com a promo-
ção da Festa Nacional do Vinho 
– que ocorre de 13 a 23 de junho, 
de forma integrada a ExpoBen-
to – e, principalmente, divulgar a 
riqueza cultural, tradições e atra-
tivos de Bento Gonçalves peran-
te todo o Brasil. Agora, as eleitas 
iniciam o trabalho representati-
vo na condição de soberanas da 
Fenavinho – elas participarão 
de agendas oficiais de visitas e 
compromissos envolvendo a di-
vulgação da festa.

Revivendo a herança e resga-
tando o patrimônio cultural que a 
Fenavinho simboliza, o Centro da 
Indústria, Comércio e Serviços 
(CIC) de Bento Gonçalves traba-
lha para devolver à comunidade 
uma festa grandiosa, à altura do 
legado que acompanha sua histó-
ria. “O que o CIC-BG se propõe, 
e pode fazer de melhor pela Fena-
vinho, é zelar, proteger e manter 
viva sua essência. É garantir que 
doravante, sob o comando e tu-
tela da entidade, a festa ocorrerá 
periodicamente, de forma segura, 
responsável e sustentável, como 
merece a comunidade. A Fenavi-
nho é de toda Bento Gonçalves, 
pertence a cada cidadão do muni-
cípio. É uma festa de todos e para 
todos”, disse Elton Paulo Gialdi, 
presidente da entidade.

O Sindicato das Indústrias de 
Material Plástico do Nor-
deste Gaúcho (Simplás) 

marcou para 15 de abril, segunda-
-feira próxima, o lançamento ofi-
cial, em Caxias do Sul, do projeto 
Plástico do Bem, iniciativa de edu-
cação ambiental desenvolvida pela 
entidade para disseminar conhe-
cimentos de separação, limpeza e 
destinação correta de resíduos pós-
-consumo para a reciclagem; fo-
mentar a economia circular; e criar 
oportunidade de geração de renda 
extra para escolas públicas e insti-
tuições de apoio social. A ação tem 
o apoio da Secretaria Municipal 
de Educação e do instituto sócio-
-ambiental Plastivida.

O projeto será implementa-
do em 81 instituições de educa-
ção fundamental, oferecerá mais 
de 160 horas de capacitação para 
aproximadamente 3,5 mil educa-
dores e envolverá perto de 35 mil 
estudantes e suas famílias. O lan-
çamento para a comunidade, con-
vidados e imprensa ocorrerá na es-
cola Vereador Marcial Pisoni (Rua 
Guilherme Franzói, 35 – Bairro 
Bela Vista).

Devido à extensão e ao volu-
me de participantes na rede muni-
cipal de Caxias do Sul, o processo 
ocorrerá em etapas. A primeira fase 
incluirá 15 escolas, quase 650 pro-
fessores e 6 mil estudantes de três 
núcleos administrativos da Secre-
taria Municipal de Educação. O 
grupo foi definido em função do 
interesse em integrar-se ao projeto 
(a adesão é voluntária para cada 
instituição) e da localização – que 
influi na logística de coleta da em-
presa recicladora parceira, que faz 
a pesagem, aquisição e pagamento 
dos materiais arrecadados por cada 
escola. A capacitação dos educado-
res ocorrerá nesta terça (9).

TRANSFORMAÇÃO 
NA PRÁTICA

Em Farroupilha, onde foi im-
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Corte foi eleita em festa que reuniu mais de 700 pessoas

Lorandi: “estamos criando uma geração 
de adultos ambientalmente educados”

Arnaldo Ballvê (Santa Catari-
na)
Caldas Júnior (Petrópolis)
Catulo da Paixão Cearense (Pa-
nazzolo)
Engenheiro Mansueto Serafini 
(Pôr-do-sol)
Giuseppe Garibaldi (Cristo Re-
dentor)
Governador Roberto Silveira 
(Kayser)
Helen Keller (Nossa Senhora de 
Lourdes)

Ítalo João Balen (Cruzeiro)
Luiz Antunes (Jardim América)
Vereador Marcial Pisoni (Bela 
Vista)
Zélia Rodrigues Furtado (Nossa 
Senhora do Rosário)
Sete de Setembro (São Luiz da 
6ª Légua)
Mário Quintana (Diamantino)
José de Alencar (São Victor Co-
hab)
Jardelino Ramos (Presidente 
Vargas)

PARTICIPANTES DA 1ª ETAPA

plementada em 2018, com somente 
oito meses de operação, a iniciativa 
já proporcionou novos recursos às 
escolas públicas, graças à geração 
de renda extra. E na empresa reci-
cladora parceira do projeto, novos 
postos de trabalho foram abertos 
como consequência do volume 
de plástico limpo destinado corre-
tamente. “Mas o principal são os 
efeitos que estamos apenas come-
çando a ver agora e que serão real-
mente percebidos em alguns anos, 
quando todos estes estudantes se 
tornarem uma geração de adultos 
ambientalmente educados. Hoje, 
são crianças e jovens disseminan-
do conhecimentos de reciclagem 

entre suas famílias, amigos e vizi-
nhos. Amanhã, serão pessoas que 
conhecem os benefícios de cada 
material e que sabem de sua res-
ponsabilidade na destinação corre-
ta após o uso”, explica o presidente 
do Simplás, Jaime Lorandi.

O projeto já está em operação, 
em Caxias do Sul, na Câmara de 
Indústria Comércio e Serviços, 
desde agosto de 2018. E, há pou-
co menos de um mês, concluiu a 
capacitação de 16 educadores e 
360 alunos e alunas do programa 
Florescer, do Instituto Elisabetha 
Randon, braço de ação social das 
Empresas Randon, nas unidades 
Interlagos e Forqueta.


