
Plenária culmina com sessão
Vivência dos estudantes chega na reta final, após diversas atividades que aproximaram jovens dos vereadores
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Nas Videiras do Vale, estudantes conheceram projeto de diversificação junto com vereadores

QUEM PARTICIPA

NESTA SEGUNDACAMPANHA

CASA DOS SEIS POVOS

Vacinação contra 
a aftosa inicia 
segunda-feira

Associação Pró-
Cultura quer 
objetos antigos

Merendeiras de Vale do Sol comemoram dia dedicado a elas
HOMENAGEM

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 2 DE NOVEMBRO DE 2018

Foram três meses de estu-
dos e vivências que culmi-
nam na segunda-feira, 5 de 
novembro, dia em que abre 
oficialmente a programação 
de aniversário dos 26 anos 
de Vale do Sol com a Sessão 
Plenária do Estudante, que 
chega na 22ª edição, e pela 
primeira vez envolve alunos 
da Escola Municipal de En-
sino Fundamental São João 
Batista. Até chegar à sessão 
desta segunda, em que o pro-
jeto culmina, muitas foram 
as reuniões, análises de pro-
jetos, visitas e fiscalizações 
realizadas em conjunto com 
os legisladores, para que os 
jovens pudessem sentir na 
pele a atribuição dos repre-
sentantes eleitos pelo povo.

Na última terça-feira, dia 
30, o presidente do Poder 
Legislativo de Vale do Sol, 
Márcio Bringmann, e os ve-
readores Leonir Scherer, José 
Valtair dos Santos, Astor Luiz 
Jaeger, Alexandre da Mota e 
César Leandro Ebert acom-
panharam os alunos em uma 
vistoria na situação que estão 
as escolas desativadas, como 
a Escola Arno Ulmann (Linha 
Trombudo), Escola Monteiro 
Lobato (Boa Esperança), Es-
cola São Jorge (Alto Quilom-
bo), e o antigo prédio do ESF 
Anita Garibaldi (Alto Trom-
budo), que são patrimônio do 
Município. Verificaram que 
algumas estão preservadas 
pela comunidade e outras 
abandonadas.

 Além disso, verificaram 

A segunda etapa da vaci-
nação contra a febre aftosa 
ocorre do dia 5 a 30 de 
novembro, em Vale do Sol. 
O produtor deve vacinar 
os bovinos até dois anos 
e apresentar a nota fiscal 
da compra da vacina no 
Posto da Inspetoria Vete-
rinária do Município. A 
vacina pode ser comprada 
na Agropecuária Fritsch e 
no Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais (STR) de Vale 
do Sol e Vera Cruz. 

AGENDA

· ESF ANITA
No dia 23 de novembro 

não terá atendimento no 
ESF Anita, de Alto Trombu-
do, pois a equipe estará na 
Escola Municipal Willibaldo 
Michel realizando ativida-
des do Programa Saúde na 
Escola.
· EFASOL

A inscrição para a turma 
de primeiro ano de 2019 
da Efasol vai até dia 3 de 
dezembro e está sendo efe-
tuada na escola, de segun-
da-feira a sexta-feira, das 8 
horas às 17h30min. 

o trabalho que estava sen-
do realizado no ESF Anita 
Garibaldi, em Alto Trom-
budo, oportunidade em que 
conheceram as instalações 
onde são atendidas, aproxi-
madamente, 2.100 pessoas. 
A Escola Família Agrícola de 
Vale do Sol – Efasol também 
foi visitada para conhecer a 
infraestrutura e sobre a forma 
de aprendizado.

Para finalizar o roteiro, vi-
sitaram um grande empreen-
dimento que foi realizado em 
Vale do Sol que é a Videiras 
do Vale, em Linha Herval de 
Baixo. Conforme Bringmann, 
esta integração entre os verea-
dores e os alunos, que estão se 

preparando para realizar uma 
reunião ordinária na próxima 
segunda-feira, é muito im-
portante. Apesar da reunião 
ser simbólica, os alunos irão 
exercer todas as prerrogativas 
que competem à vereança, 
pois desde agosto estão estu-
dando como funciona o Poder 
Legislativo, quais as responsa-
bilidades dos vereadores no 
Município, como o Legislativo 
fiscaliza o Executivo, como 
são analisados os projetos de 
lei pelas comissões antes da 
votação, entre outros. “Uma 
verdadeira aula de cidada-
nia, em que os alunos levam 
a experiência vivida às suas 
famílias”, reflete o legislador.

Presidente: Júlia Beatriz Kon-
rath, vice-presidente: Cíntia 
Rafaela Martin, 1ª Secretária: 
Caroline Luana Schroeder e 
2ª Secretária: Gláucia Suelen 
Flesch. Os demais vereado-
res/estudantes são: Cláudia 
Beatriz Pitrovsky, Claíze Inês 
Jost, Diego Rafael Muller, Ke-
mily Tauany Schmidt, Elisan-
dra da Silva. Já o espaço da 
Tribuna Popular será ocupa-
do pelas alunas Rafaela Luisa 
Schroeder e Juliana Sabrina 
Martin. 
A Sessão Plenária do Estu-
dante inicia às 19 horas desta 
segunda-feira.

Profissionais tiveram dia dedicado à autoestima e integração

Na última terça-feira, 30, 
as merendeiras da rede mu-
nicipal de ensino de Vale do 
Sol tiveram uma tarde de 
integração, em comemoração 
ao dia das profissionais. A 
cozinha foi deixada de lado 
e muitas atividades foram 
oferecidas pelo Conselho de 
Alimentação Escolar (CAE) 
e pela nutricionista da Secre-
taria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto, Stefânia 
Garcia. Durante a tarde, teve 
meditação e um momento de 
beleza, ocasião em que profis-
sionais voluntárias maquia-
ram todas as merendeiras. 

Além disso, foi realizada uma 
sessão de fotos, sorteio de 
brindes, entrega de mimos e 
café de confraternização.

A nutricionista afirma que 
o evento teve objetivo de 
homenagear e reconhecer o 
trabalho que as merendeiras 
realizam nas escolas do Mu-
nicípio. “O trabalho diário 
delas contribui muito para o 
rendimento escolar dos alu-
nos. Este evento é uma for-
ma de mostrar o carinho e o 
respeito que temos com elas. 
É importante, também, para 
elas confraternizarem, trocar 
experiências e voltarem mais 

motivadas”, destacou.
“O nosso agradecimento a 

todos que contribuíram para 

que o dia dedicado às me-
rendeiras fosse tão especial”, 
finalizou Stefânia.

A Associação Pró-Cul-
tura convida toda comuni-
dade para prestigiar a Feira 
do Livro, nos dias 6, 7 e 8 de 
novembro, e na ocasião le-
var  um objeto antigo para 
iniciar o Museu Municipal 
de Vale do Sol.

Esse objeto pode ser por 
doação ou por empréstimo, 
com a devida identifica-
ção, ou seja: entregar, por 
escrito, o que é e a quem 
pertence. Será exposto, na 
Feirasol, na Casa dos Seis 
Povos que formaram o 
Município de Vale do Sol: 
Indígenas, Portugueses, 
Afro-Descendentes, Ale-
mães, Pomeranos e Italia-
nos. Esta é uma campanha 
promovida pela Associa-
ção Pró-Cultura Vale do 
Sol a  todas as escolas do 
Município e à comunidade 
vale-solense. Informações: 
3750-1122 ou 99529-5129.


