
Pela região, comitiva atrai à Feirasol
Nesta quarta-feira, vale-solenses estiveram na sede do Arauto, em Vera Cruz, para divulgar evento que inicia dia 8 de novembro
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Comitiva de Vale do Sol foi recebida por parte da equipe do Nosso Jornal

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br

Solidariedade

CONVITE

Semana da alimentação Saudável revela pratos cheios de criatividade
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO DE 2018

Agora falta muito pouco. 
Em menos de duas semanas, 
Vale do Sol abre a sua 7ª 
Feira Comercial, Industrial e 
Agropecuária, a Feirasol 2018. 
Parecia tão distante quando o 
evento foi oficialmente lança-
do, em julho, data escolhida 
para a apresentação dos trajes 
oficiais da rainha, Katiele Bra-
ga, e das princesas, Carolina 
Rachor e Tamires Hansen. 
O tempo passou depressa e 
foram as soberanas, acompa-
nhadas do vice-prefeito, Nor-
mélio Reckers, e da assessora 
de comunicação da Prefeitura, 
Priscila Oliveira, que forma-
ram a comitiva que visitou a 
sede do Nosso Jornal na tarde 

desta quarta-feira, em Vera 
Cruz. A Feirasol vai de 8 a 11 
de novembro, na Sociedade 
Trombudo.

O roteiro de divulgação da 
Feirasol, que teve início com 
participação na Oktoberfest, 
semana passada, continuou 
nesta semana em Gramado 
Xavier, Barros Cassal e Her-
veiras, na terça-feira. No dia 
seguinte foi a vez de Rio Par-
do, Pantano Grande e encerrar 
em Vera Cruz, na Prefeitura 
e na sede do Grupo Arauto. 
Ontem ainda foi a vez dos 
veículos de comunicação de 
Santa Cruz do Sul e nesta 
sexta-feira, a comitiva per-
corre o comércio de Vale do 
Sol. Para encerrar, na próxima 
segunda-feira os vale-solenses 
irão para Porto Alegre, onde 
deverão ser recebidos pelo se-
cretário de Cultura do Estado, 
Victor Hugo Alves da Silva. 
Em cada lugar que passa, a 
comitiva elogia a receptivida-
de para com a festa, que não 
acontece desde 2015.

As soberanas enfatizam 
que o fato de ser entrada 
franca deva atrair público con-
siderável e é um diferencial da 
feira, assim como o pavilhão 
das agroindústrias familiares, 
com diversos produtos colo-
niais à disposição do visitante. 
Sendo quase 95% da econo-

mia agrícola, além da força do 
tabaco, as agroindústrias têm 
se multiplicado no município 
e conquistado destaque. Por 
isso, são valorizadas nesta edi-
ção da feira, com pavilhão na 
entrada do evento. Ao chegar, 
o visitante confere o que tem e, 
na saída, pode encher a sacola, 
convida a comitiva.

eSTrUTUra
São 35 estandes internos 

e 15 externos, que devem 
começar a ser estruturados 

na próxima semana. O que já 
começou a sair do papel é a 
Casa dos Seis Povos, capita-
neada por Ireno Finkler, que 
vai abrigar peças históricas 
para valorizar a cultura e a 
colonização de Vale do Sol.

O vice-prefeito de Vale do 
Sol, Normélio Reckers, afir-
ma que vai ter atração para 
públicos de todas as idades. 
Para quem gosta de baile, tem 
atração musical diariamente. 
Os idosos terão dia especial 

na sexta, 9 de novembro, 
data em que também haverá 
o 1º Concurso Municipal de 
Qualidade do Mel. No dia 10, 
a criançada poderá brincar 
e se divertir com a presença 
de personagens de desenhos 
animados e apresentação 
de cães e gatos adestrados. 
Ainda, haverá diversas apre-
sentações artísticas - conjunto 
instrumental, danças alemãs, 
gaúchas, show de patinação e 
encontro de corais.

Ainda que a entrada ao par-
que e aos shows seja gratui-
ta, a sugestão dos organiza-
dores é que o domingo de 
encerramento da Feirasol, 11 
de novembro, seja solidário.
Ao doar um quilo de alimen-
to não perecível na entrada 
da feira, o visitante vai ajudar 
o Hospital Vale do Solo e a 
Casa Lar. A doação, lembram 
os organizadores, não é obri-
gatória, mas é um belo gesto 
de solidariedade.

História do sanduíche da Dona Maricota atraiu na EMEI AquarelaNa Escola Willibaldo Michel teve espetinho de frutas

Em Vale do Sol, alunos, 
professores e merendeiras 
aderiram à Semana da Ali-
mentação com a proposta de 
tornar cada vez mais as refei-
ções saudáveis e nutritivas. 
Em ambiente escolar,  apren-
der brincando deixou a lição 
ainda mais saborosa. 

A semana da alimentação 
tem como objetivo destacar 
a importância de consumir 
alimentos saudáveis, focando 
mais as atividades neste as-
sunto, sublinha a nutricionista 
Stefânia Garcia, da Secretaria 
de Educação de Vale do Sol. A 
atividade lúdica no currículo 
escolar desperta a curiosidade 
na criança em querer provar 
o alimento, por fazer parte 
de um enredo e por eles par-
ticiparem da preparação do 
alimento, como na história do 
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sanduíche da Dona Maricota, 
em que eles assistem o conto e 
depois preparam o sanduíche 
e consomem.

Sete  esco las  f izeram 
atividades diferentes, to-
das com professores en-
volvidos. Na EMEF Wil-
l i b a l d o  M i c h e l  f o r a m 

feitos espetinhos saudáveis, 
na EMEF Maria Prado foi 
produzida pizza integral de 
sardinha. Na EMEF Nos-
sa Senhora da Glória teve 
sanduíche natural e salada 
de frutas, enquanto que na 
EMEF Daltro Filho teve vez o 
sanduíche da Dona Maricota. 

A EMEF São João Batista 
diversificou as ações com 
salada de futas, brigadeiro 
de batata doce, frutas em 
forma de desenho e suco de 
laranja com cenoura (fan-
ta caseira); assim como a  
EMEI Aquarela, que além 
do sanduíche da Dona Ma-

ricota, preparou bolo, sopa 
de letras, espetinho de frutas 
aos alunos. Na EMEF Felipe 
dos Santos, a aula de ciências 
envolveu frutos e sementes. 
Desta forma, dezenas de 
estudantes vivenciaram, na 
prática, boas ações para me-
lhorar os hábitos alimentares.


