
Feirasol valoriza agricultura familiar
Jantar-baile na noite de sábado apresentou atrações musicais e o traje oficial das Soberanas de Vale do Sol
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Após jantar, Prefeito reforçou convite para prestigiar a feira

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

Elogiado, vestido foi desenhado pela Princesa
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PROGRAMAÇÃO

Hoje tem encontro 
educação em
Saúde no Vale 

PROGRAMAÇÃO LANÇADA

10ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 10 DE JULHO DE 2018

Depois de cinco horas de preparo, boia forte foi servida Público apreciou a apresentação do Coral Infanto-Juvenil

Soberanas exibiram traje de gala, nas cores azul, branco e dourado

Nesta terça-feira, 10 de 
julho, a Câmara de Verea-
dores de Vale do Sol sedia 
o Encontro Educação em 
Saúde, uma promoção da 
Secretaria de Saúde, Meio 
Ambiente e Assistência So-
cial, com apoio da Emater/
RS. A programação, que 
inicia às 8h30min, é des-
tinada para profissionais 
da área da saúde e para a 
comunidade em geral. A 
abertura do evento será às 
8h45min e na sequência tem 
palestra com o tema “O uso 
das Plantas Medicinais na 
prevenção e no tratamento 
de Saúde”, com Emerson 
Fuertenau, médico de Famí-
lia. Às 10h45min será abor-
dada a temática “Práticas 
Integrativas e Complemen-
tares na Promoção da Saúde 
nos Usuários do SUS”, com  
Karla Albers. Neste dia, 
não haverá atendimento 
médico e de enfermagem 
nas ESF, e qualquer urgên-
cia e emergência deverá se 
encaminhar para o Hospital 
de Vale do Sol.

Os atendimentos odonto-
lógicos no turno da manhã 
permanecem normais.

V ALE DO SOL

| Dia 8 – abertura da 7ª 
Feirasol com Banda Rainha 
Musical 
| Dia 9 – à tarde Baile da 
Terceira Idade com Banda 
Encantus; à noite Banda 
Champion, show com Gabriel 
Farias e DJ Galileu 
| Dia 10 – à tarde Nativos 
do Pampa; à noite Banda 
Destinu’s; show com Sandro 
Coelho (ex-Tchê Garotos) e 
Baile do Djeff 
| Dia 11 – Banda Doce Desejo, 
Flor da Serra e encerramento 
com Tchê Barbaridade.

Se depender do prestígio 
dos vale-solenses e visitantes  
na noite do último sábado, 
quando o salão da Comu-
nidade Evangélica reuniu 
mais de 500 pessoas para o 
jantar-baile de lançamento 
das atrações da 7ª Feirasol, 
o evento agendado para os 
dias 8, 9, 10 e 11 de novembro 
promete ser um sucesso. O 
presidente da feira, Claudeo-
mir Karnopp, e a comissão 
organizadora dos festejos 
destacaram os bailes diários 
que vão acontecer na sede da 
Sociedade Trombudo, no cen-
tro da cidade. Sem qualquer 
cobrança de ingresso para en-
trar na Feirasol ou nos bailes, 
a expectativa é das melhores 
possíveis. São esperadas mais 
de 20 mil pessoas nesta Feira-
sol, que vai dar ênfase para a 
agricultura familiar.

“Vale do Sol é um municí-
pio essencialmente agrícola e 
o visitante, ao chegar na Feira-
sol, vai dar de cara com as nos-
sas agroindústrias”, antecipa 
Karnopp, lembrando que um 
pavilhão será montado na en-
trada da feira, sem custos aos 
agricultores, para valorizar 
este segmento tão represen-
tativo para o município. “Vale 
do Sol precisava de uma feira 
assim”, resumiu o presidente 
da festa, ressaltando que in-
dústria, comércio e serviços 
também serão valorizados. 
Já foram vendidos 25% dos 
estandes e com o lançamento 
oficial, no sábado, a tendência 
é crescer rapidamente. Nesta 
terça, abre a possibilidade 
para empresas de fora de 
Vale do Sol. A festividade é 
uma realização entre Prefei-

tura, Câmara de Vereadores 
e Associação Pró-Cultura de 
Vale do Sol.

O público foi recepcionado 
pelo prefeito Maiquel Silva e o 
primeiro escalão de governo. 
Além do prato típico de Vale 
do Sol, a boia forte, preparada 
desde às 16 horas de sábado, a 
comunidade pôde aplaudir a 
apresentação do Coral Infan-
to-Juvenil e, de pé, recebeu 
calorosamente as soberanas, 
rainha Katiele Braga e prince-
sas Carolina Rachor e Tamires 
Hansen, que apresentaram 
seus trajes oficiais.

idenTidade ViSUal

Além das atrações musicais, 
a noite de sábado foi para 
apresentar a identidade visual 
da Feirasol. O uso das cores 
remete à natureza: marrom 
para representar a terra, ama-
relo para valorizar o sol. Aliás, 
um sol nascente, com raios e 
movimento. É a ideia de reno-
var a feira, que busca inovar 
em 2018 e se fortalecer como 
evento vale-solense.

Azul, branco e dourado: 
eis as cores dos vestidos das 
soberanas de Vale do Sol, 
apresentados oficialmente na 
noite de sábado, durante o 
jantar-baile de lançamento da 
Feirasol. A predominância do 
azul está presente em todos os 
trajes da rainha Katiele Braga e 
das princesas Carolina Rachor 
e Tamires Hansen, desde o 
concurso que as elegeu, em 10 
de novembro do ano passado. 

Com o dourado e o branco, 
quer simbolizar a harmonia, 
a sintonia, a majestade, os 
sonhos. O curioso é que o de-
senho, elogiado pelo público 
na festa e nas redes sociais, foi 
criado pela princesa Tamires e 
se transformou em realidade 
no Atelier dos Vestidos.

“Quando começaram a falar 
sobre nossos novos trajes, re-
solvemos nos reunir e elaborar 
um modelo para apresentar à 

comissão, de como gostaría-
mos que fosse. Juntamos os 
detalhes de cada parte (man-
gas, decote, saia, bordados) e 
fizemos alguns rascunhos... 
eu trouxe tudo para casa e ela-
borei um desenho esboçando 
o que pensamos e enviei pra 
Joce (Joceane Halmenschlager, 
primeira-dama). De imediato 
aceitaram nossa contribuição, 
ficamos radiantes, seria o nos-
so vestido”, frisou Tamires.
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