
Divulgação começa pela Oktoberfest

Hoje tem Dia D de prevenção 
ao câncer de mama

Roteiro iniciou pela Festa da Alegria e nos próximos dias deve seguir pela região, com apresentação da programação completa
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Comitiva iniciou divulgação em dia de Oktoberfest lotada por cauda da melhor idade

OUTUBRO ROSA

FEIRASOL

V ALE DO SOL 14ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2018

A Secretaria de Saúde, 
Meio Ambiente e Assistência 
Social, através do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família 
(NASF) de Vale do Sol, vai 
realizar no dia 19 de outu-
bro o Dia D de Prevenção ao 
Câncer de Mama, em alusão 
ao Outubro Rosa. O evento 
acontece na Comunidade 
Católica do Centro, a partir 
das 9 horas. O encerramento 
ocorre às 14 horas. Toda a 
comunidade está convidada 
a participar.

PrOgramaçãO:
- Palestra com a mastolo-

gista Dra. Raquel Ferri;
- Realização de exames de 

pré-câncer com as enfermei-
ras dos ESFs;

- Orientações, testes rápi-
dos, verificação de pressão 
arterial com equipe dos ESFs;

- Orientações e informa-
ções com a equipe do CRAS;

- Maquiagem com repre-
sentantes da Boticário e Mary 
Kay;

- Corte e escovação de 
cabelos com Salão da Grazi 
Schmidt;

- Curso de Estética e Cos-
metologia da Unisc realizan-
do procedimentos estéticos;

- Terapias complementares 
(auriculoterapia e reiki);

- Sorteio de brindes.
SEm aTENDImENTO 
NOS ESFS HOjE
Nesta sexta-feira, dia 19 

de outubro, não haverá aten-
dimento em todos os ESFs 
de Vale do Sol devido à 
programação do Outubro 
Rosa, organizado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
Meio Ambiente e Assistên-
cia Social. Atendimento de 
urgência será realizado pelo 
Hospital Beneficente de Vale 
do Sol (HBVS). 

O trabalho de divulgação 
da Feirasol 2018, de Vale do 
Sol, começou para valer na 
última terça-feira, dia 16, para 
a rainha Katiele Braga e suas 
princesas, Carolina Rachor 
e Tamires Hansen. O dia de 
compromisso oficial foi na 
Oktoberfest de Santa Cruz 
do Sul. Além de convidarem 
o público para a festa do 
Município, que vai acontecer 
de 8 a 11 de novembro, elas 
aproveitaram para prestigiar 
o Dia da Maturidade Ativa da 
Festa da Alegria. Além das 
soberanas, o rei e a rainha da 
terceira idade e comitiva, au-
xiliaram na divulgação. Nos 
próximos dias, uma comitiva 
deve percorrer a região para 
convidar para a feira.

A 7ª Feira Comercial, In-
dustrial e Agropecuária de 
Vale do Sol (Feirasol) será 
realizada nas dependên-
cias da Sociedade Cultural 
e Esportiva Trombudo, no 
Centro. A abertura oficial 
ocorre às 20 horas do dia 8. 
Conforme o presidente da 
feira, Claudeomir Karnopp, 
será um evento para toda a 
família, com praça de alimen-
tação, pavilhão de agroindús-
trias, apresentações culturais, 
atrações infantis, shows, ex-
posição comercial, industrial 
e agropecuária. Uma das 
novidades deste ano será a 
entrada gratuita ao parque e 
aos shows. 

ESTaNDES 
Para quem ainda tem inte-

resse em expor seus produtos 

na Feirasol 2018, restam al-
guns espaços. A reserva deve 
ser realizada na recepção da 
Prefeitura ou pelos telefones 
(51) 3750-1122 ou (51) 99709 
1252, com Angélica ou Prisci-
la. Segundo o presidente da 
festa, em torno de 40 espaços 
internos e externos já estão 
vendidos.

PrOgramaçãO FEIraSOL
|Dia 8 de novembro
(quinta-feira)
19h30min -  Recepção
20h - Abertura Oficial
- Apresentação do Conjunto 
Instrumental Félix Hoppe
21h – Abertura dos estandes
22h – Banda Rainha Musical
|Dia 9 de novembro
(sexta-feira)
10h – Abertura do parque
13h – Encontro da Terceira 
Idade
- Caminhada da Melhor Ida-
de. Saída da Prefeitura até a 
Feirasol (800 metros)
- Banda Encanttu’s
- Apresentação do Grupo Der  
Deutsche Jugendtanz 
13h30 - 1º Concurso Munici-
pal de Qualidade do Mel de 
Vale do Sol
- Palestra: Boas Práticas 
Apícolas, com Engenheiro 
Agrônomo Paulo Conrad 
(Assistente Técnico Regio-
nal - Escritório Regional de 
Lajeado Emater/RS-Ascar)
20h – Show de Patinação no 
Pavilhão da Comunidade 
Católica do Centro
22h – Show  com Gabriel 
Farias
23h30 – DJ Galileu

00h – Banda Champion
|Dia 10 de novembro
(sábado)
10h – Abertura do parque
14h – Atração infantil: pre-
sença de personagens de 
desenhos animados
15h – Apresentação de cães e 
gatos adestrados da Monello 
Rações
16h – Apresentações tradi-
cionalistas
- Grupo Os Tangarás, da Es-
cola Rohlfes 
- CTG Candeeiro da Amiza-
de, de Vera Cruz
- Show com Nativos do Pam-
pa
20h – Encontro de Corais na 
Igreja Católica São José, do 

Centro
21h30min – Banda Destinu’s
00h30min - Sandro Coelho 
(ex-Tchê Garotos)
2h – Baile do Djeff
|Dia 11 de  novembro
(domingo)
10h – Abertura do parque
10h – 7º Encontro do Clube 
do Vectra do Rio Grande 
do Sul

13h30min – Banda Encanttu’s
15h30 – Banda Doce Desejo
17h30min - Banda Flor da 
Serra
20h - Encerramento da Fei-
rasol
20h30min - Tchê Barbarida-
de.

Com esta programação, a 
expectativa dos organizado-
res para o evento é positiva.


