
Dia da Família valoriza quem cuida
Escola São João Batista reuniu em Formosa cerca de 350 pessoas no último sábado, em evento cultural e de integração
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Dia da Família reuniu cerca de 350 pessoas em Formosa, no último sábado

Carolina almeiDa
redacao@jornalarauto.com.br

UniÃo De eSForÇoS

EM COMUNIDADE

entidades, escolas e grupos devem se 
inscrever para o desfile de 25 de julho

COLONO E MOTORISTA

V ALE DO SOL 10ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 17 DE JULHO DE 2018

Teatro abordou a transformação do perfil familiar

As várias relações fami-
liares e a transformação que 
o perfil sofreu ao longo dos 
anos estiveram em evidên-
cia na quarta edição do Dia 
da Família promovido pela 
Escola Municipal São João 
Batista, da localidade de 
Formosa. A sede campestre 
de Cláudio Weiland recebeu 
cerca de 350 pessoas no sá-
bado quente e ensolarado. 
A recepção já aconteceu de 
manhã, com café e cuca ofer-
tados pela escola. Segundo 
a coordenadora pedagógica 
do educandário, Simone 
Emmel, “criamos esta fes-
tividade justamente para 
valorizar os vários perfis fa-
miliares e as relações com a 
escola. Não festejamos mais 
o Dia das Mães ou o Dia dos 
Pais, para evitar qualquer 
constrangimento a alunos 

que não possuem. Come-
moramos a família”, resume 
ela, complementando que 
a ocasião é para valorizar 
quem cuida do outro, seja 
pai, mãe, madrasta, padras-
to, avós ou outros responsá-
veis, sejam eles com vínculo 
de sangue ou não.

A programação do sá-
bado contou com apresen-
tações dos alunos, como a 
banda da escola e o grupo de 
teatro, que enfocou a relação 
da família com o educandá-
rio e essa transformação do 
perfil dos casamentos, das 
famílias, dos cuidados com 
os avós. Em pesquisa, revela 
Simone, os estudantes des-
cobriram que a localidade 
de Formosa concentra nú-
mero elevado de gêmeos, 
uma curiosidade.

Simone também frisou 
que o dia é aberto para a 
comunidade do local par-
ticipar e, inclusive, se apre-
sentar. O grupo de canto da 
Comunidade Evangélica e 
o cantor Leonardo, da lo-
calidade, mostraram seus 
talentos e foram aplaudidos 
pelos moradores e visitan-
tes. A integração prosseguiu 
no almoço, ocasião em que 
foi servida galinhada para 
mais de 300 pessoas. À tar-
de, as atividades seguiram 
com bingo para mães, avós, 
bisavós, e futebol, envolven-
do pais, filhos e professores. 
Aos pequenos, brinquedos 

infláveis fizeram da tarde 
pura diversão. “Tivemos 
encontro de três gerações 
aqui”, frisou Simone, feliz 
com a adesão das famílias 
dos estudantes e da comu-
nidade em geral.

Se na primeira edição, o 
evento contou com aproxi-
madamente 80 pessoas, nes-
te ano mais de 350 fizeram 
o sucesso da iniciativa. A 
escola São João Batista pos-
sui 145 famílias, o que signi-
fica que muitos adeptos da 
comunidade prestigiaram 
este momento de integração 
realizado na localidade.

O Dia da Família é um evento 
realizado pela escola que 
não tem fins lucrativos. Sem 
cobrança do almoço para os 
alunos, assim como café e 
cuca na recepção das famí-
lias. É o esforço dos professo-
res e funcionários da Escola 
Municipal São João Batista, 
do CPM e da comunidade, 
que se unem para viabilizar o 
evento.

Feira rural fica ao lado da Prefeitura, no quiosque da Emater

Lançada em meados de junho por cinco jovens egressos e 
estudantes da Escola Família Agrícola de Vale do Sol (Efasol), 
a Feira Jovens Caminhos para a Agroecologia segue todas as 
segundas-feiras, oferecendo alimentos como hortaliças, frutas, 
legumes e grãos cultivados em suas propriedades sem o uso 
de agrotóxicos e adubos sintéticos. A feira vai das 7h30min 
às 11h30min, no quiosque gerenciado pela Emater.

Valorizar e enaltecer o 
trabalho daqueles que mo-
vimentam grande parte da 
economia da região. Com 
esse objetivo, Vale do Sol 
vai resgatar a Festa alusiva 
ao Colono e Motorista com 
desfile temático, que há mais 
15 anos não é realizado no 
Município. 

O retorno da festividade 
acontecerá em Rio Pardense, 
no dia 25 de julho, feriado em 
homenagem às duas classes. 
A programação inicia às 9 
horas, com desfile temático 
na rua asfaltada no Centro 

de Rio Pardense. Em seguida 
terá almoço no Salão Gabe e 
reunião dançante animada 
pela Banda Encanttu’s. 

As entidades, escolas e 
os grupos interessados em 
participar do desfile devem 
preencher a ficha de inscri-
ção e entregá-la até o dia 
20 de julho, na recepção da 
Prefeitura de Vale do Sol. 
Mais informações sobre a 
programação podem ser 
obtidas através do fone (51) 
3750-1122. O evento é uma 
realização da Sociedade de 
Bolão Maurício Cardoso, de 

Rio Pardense, com apoio da 
Administração Municipal de 
Vale do Sol.

almoÇo 
As fichas de almoço, buffet 

com churrasco, estão sendo 
vendidas antecipadas pela 
diretoria da Sociedade de 
Bolão ao valor de R$ 20. No 
dia, o custo será de R$ 22 por 
pessoa.

ProgramaÇÃo
|9h: desfile temático; 
|12h: almoço – buffet com 

churrasco;
|14h: reunião dançante 

com a Banda Encanttu’s.

Feira organizada por jovens
segue toda segunda-feira

AGRICULTURA FAMILIAR
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