
No Vale, literatura e criatividade

Solicitação feita em Sessão Plenária do Estudante é atendida

Semana foi de Feira do Livro e Mostra Cultural junto ao pavilhão da Comunidade Católica São José, no Centro

FO
TO

s 
AR

AU
TO

FO
TO

 d
iv

U
lg

Aç
ãO

FO
TO

 d
iv

U
lg

Aç
ãO

De terça até ontem, movimentação foi intensa junto aos estandes da Feira do Livro

Projetor foi entregue a aluna e a diretor da Escola São João Batista

Daiane foi uma das expositoras

Ireno Finkler, patrono da Feira, recebeu homenagem
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Disponível 
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de 2018
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Livros pra cá, livros pra lá. 
Trabalhos escolares de um 
lado a outro. Assim esteve 
o pavilhão da Comunidade 
Católica São José, no Centro 
de Vale do Sol, durante esta 
semana. Três bancas expuse-
ram em mais uma Feira do 
Livro e sete escolas munici-
pais participaram da Mostra 
Cultural, em uma união en-
tre literatura e criatividade.

Se em uma das laterais do 
pavilhão os contos de fadas 
e as obras infanto-juvenis 
davam o tom, logo ali perto 
os estudantes esbanjavam 
felicidade em poder mostrar 
os trabalhos feitos ao longo 
do ano. Tinha artesanato, 
desenhos, maquetes, exposi-
ção fotográfica, um misto do 
que as mãos de centenas de 
alunos produziram. 

Daiane Rusch, de 13 anos, 
estuda na Escola São João 

Batista, em Formosa. Sua 
escola marcou presença, com 
a apresentação de vários tra-
balhos. Entre os produzidos 
pela estudante do 7º ano 
esteve um item de artesana-
to. “É um sininho, que pode 
ser usado como enfeite de 
casa”, contou ela, feliz com 
o resultado. Para a adoles-
cente, as aulas de artesanato 
oferecidas pelo educandário 
auxiliam no desenvolvimen-
to da criatividade e abrem 
possibilidades de criar itens 
até então encontrados ape-
nas no comércio. 

FEIRA DO LIVRO
Mais de 700 alunos pas-

saram pela Feira do Livro 
no primeiro dia. Conforme 
a secretária de Educação de 

A Secretaria de Agri-
cultura de Vale do Sol 
informa que está dispo-
nível a atualização no 
Certificado de Cadastro 
de Imóveis Rurais (CCIR) 
para o exercício 2018. 
Os proprietários, titula-
res do domínio útil ou 
possuidores a qualquer 
título de imóvel rural po-
derão acessar o endereço 
eletrônico https://sncr.
serpro.gov.br/ccir/emis-
sao e emitir o CCIR ou se 
deslocar até a Prefeitura 
Municipal para retirar o 
recibo de pagamento, que 
deverá ser quitado exclu-
sivamente no Banco do 
Brasil. Mais informações 
pelo telefone (51) 3750-
1122, ramal 257, com 
Luciano. 

Os alunos que participa-
ram da Sessão Plenária do 
Estudante, na última segun-
da-feira, em Vale do Sol, fi-
zeram uma reivindicação: 
encaminharam Pedido de 
Providência para que seja 
adquirido um projetor, nove 
quadros brancos, um colchão 
apropriado para ser usado na 
modalidade esportiva de salto 
em altura, 10 computadores 
para utilização em pesquisa, 
bolas de futebol e de vôlei 
para a Escola São João Batista. 
Além disso, solicitaram que a 

Secretaria de Educação, Cul-
tura e Desporto providencie 
treinamento de jogos espor-
tivos, no mínimo um dia por 
semana, para que as escolas 
tenham mais condições de 
participar dos Jogos Escolares 
do Rio Grande do Sul (Jergs).

PROJETOR ENTREGUE
E para surpresa dos alunos, 

durante a sessão de segunda, a 
secretária de Educação Beloni 
Gabe, o prefeito Maiquel Silva 
e o presidente do Legislativo, 
Márcio Bringmann, entrega-
ram o projetor à presidente da 

Sessão Plenária do Estudante, 
Júlia Beatriz Konrath e ao di-
retor do educandário, Elpídio 
Gehrke.

Conforme Bringmann, Exe-
cutivo e Legislativo devem 
trabalhar juntos pelo melhor 
à comunidade. Como havia 
disponibilidade de recursos, 
segundo ele, o Executivo 
providenciou a aquisição do 
projetor e já encaminhou o 
processo de licitação para 
a aquisição dos quadros. O 
Município ainda irá analisar 
os demais pedidos.

Vale do Sol, Beloni Gabe, a 
atração principal da terça-
feira, dia 6, foi a palestra 
com o escritor Caio Riter. 
Entre as frases ditas por ele 
e que a secretária anotou foi: 
“Acredito que cada vez que 
saímos de um livro, saímos 
diferentes, mesmo que não 
o notemos”. Para ela, a pa-
lestra, em linguagem fácil, 
contribuiu para a atenção 
dos estudantes que passaram 
pelo local. Ainda na terça-
feira, mas durante a noite, 
foi realizada homenagem 
a Ireno Finkler, patrono da 
Feira deste ano. O pavilhão 
lotou para o momento, que 
antecedeu a apresentação do 
Grupo de Danças Alemãs.

Durante a quarta e quinta-

feira, outras tantas atrações 
movimentaram a Feira do 
Livro e a Mostra Cultural. 
Teve, entre outras coisas, 

apresentação teatral e cultu-
ral, atividades de pintura, de 
tatuagens e muita visitação e 
compra de livros nas bancas.


