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Os caminhos 
conduzem a Vale do Sol

26 
ANOS

Vale do Sol foi oficial-
mente criado no dia 
20 de março de 1992, 
quando o então gover-
nador Alceu Collares 
assinou a lei 9.599. No 
entanto, a Administra-
ção Municipal instituiu 
o dia 10 de novembro 
como o dia da vitória 
popular, o dia em que 
os cidadãos votaram, no 
plebiscito, pela emanci-
pação, por isso, acabou 
se tornando esse o dia 
oficial do aniversário.

Vale do Sol está em festa. 
São 26 anos, comemorados 
oficialmente no dia 10 de 
novembro, que motivam a 
programação aberta na noi-
te de segunda-feira, com a 
Sessão Plenária do Estudante, 
na Câmara de Vereadores, 
seguindo com a Feira do Livro 
e culminando com a Feirasol, 
evento que retorna após três 
anos e que é o ponto alto dos 
festejos. Para o presidente da 
comissão organizadora da 
feira, Claudeomir Karnopp, 
que também é secretário de Fi-
nanças do Município, o retorno 
da Feirasol é aguardado pela 
comunidade local com gran-

de expectativa, considerando 
que é uma feira que tem uma 
grande aceitação do público 
e pelo seu retorno após três 
anos. 

“Toda a estrutura foi pla-
nejada de modo a aproveitar 
os espaços disponíveis e os 
shows foram distribuídos de 
modo a agradar a todos os 
gostos musicais. A feira tem 
o potencial de alavancar os 
negócios existentes e injetar 
novo ânimo no comércio, na 
indústria e nos serviços, servin-
do de vitrine para o impulsio-
namento da produção local e 
regional”, frisa, ao contabilizar 
na feira 11 empresas do ramo 

de máquinas agrícolas e equi-
pamentos para a agricultura, 
10 prestadores de serviços 
das mais diversas áreas, apro-
ximadamente 30 empresas 
do comércio em geral e nove 
agroindústrias familiares.

“Vale do Sol tem todas as 
características que um em-
preendedor busca”, resume 
ele. Em termos de logística, 
o município tem a rodovia 
RSC-287 que liga Santa Maria 
à região metropolitana, onde 
existe grande fluxo diário de 
pessoas e veículos. A rodovia 
RSC-153 liga a região norte 
ao porto de Rio Grande e 
apresenta possibilidade para 

o desenvolvimento de ativida-
des comerciais e empresariais. 
Aliado a isso, o município se 
localiza na encosta da serra 
geral, onde o relevo favorece a 
criação de atividades de cunho 
turístico com baixo investi-
mento”, acrescenta. “A quali-
dade de vida é outro fator que 
pode atrair empreendedores, 
pois o município tem caracte-
rísticas agrícolas e com baixos 
índices de criminalidade”, frisa 
Karnopp. Quem tem Vale do 
Sol como lar, sabe de tudo isso. 
Quem quer conhecer, visite 
a Feirasol e aproveite para ir 
além, percorrendo o que o 
mais faz este vale brilhar.
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