
Inicia terraplenagem para agroindústria
Empreendimento será construído na propriedade de Valdomiro Persch, onde há cinco anos nasceu o Videiras do Vale 
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Terraplenagem para construção da agroindústria iniciou e equipamentos começam a chegar

CarolIna almeIda
redacao@jornalarauto.com.br

DIVERSIFICAÇÃO

ESCOLAS MUNICIPAIS PROGRAMAÇÃO QUINTA-FEIRA

matrículas e 
rematrículas vão 
até o dia 23

Prefeitura do Vale
prepara Calendário 
de eventos

olimpíada escolar reúne atletas de handebol 
ESPORTE

07ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2018V ALE DO SOL

No dia 14 de novembro, 
cerca de 150 atletas partici-
param da última etapa da 
Olimpíada Escolar de Vale do 
Sol 2018, em Faxinal de Den-
tro. Aconteceram disputas 
de Handebol nas categorias 
feminino e masculino (infan-
til e juvenil). Participaram as 
Escolas Municipais Felipe 
dos Santos, São João Batista e 
Willibaldo Michel. A anfitriã 
foi a Escola Estadual Afonso 
Martin Rohlfes.

No infantil, a Escola Felipe 

dos Santos conquistou o pri-
meiro lugar no masculino. A 
segunda colocada foi a Willi-
baldo Michel e o terceiro lu-
gar ficou com a Rohlfes. Já na 
categoria infantil feminino, a 
São João Batista foi a campeã. 
A segunda colocada foi a 
Escola Willibaldo Michel e a 
terceira posição ficou com a 
Rohlfes. No juvenil, a Escola 
São João Batista conquistou a 
primeira colocação no femi-
nino e masculino. O segundo 
lugar do feminino ficou com Na véspera de feriado, partidas de handebol atraíram estudantes

a Escola Willibaldo Michel e 
do masculino com a Rohlfes.

Segundo a coordenadora 
de Esportes da Prefeitura, 
Giosana Lobo, a modalida-
de de handebol é inédita 
no município. “Temos que 
incentivar e diversificar o 
esporte nas escolas”, desta-
cou. O intuito da Olimpíada 
é integrar alunos, escolas e 
comunidade, buscando o de-
senvolvimento da educação 
através do esporte com ativi-
dades coletivas e individuais.  
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A Secretaria de Educação 
de Vale do Sol informa que 
a partir do dia 19, começa o 
período de matrículas e re-
matrículas das escolas muni-
cipais. O prazo encerra dia 23 
de novembro. O responsável 
pelo aluno deve comparecer 
na escola, com documento. 
No caso de matrículas de alu-
nos novos, os responsáveis 
devem levar foto 3x4 e do-
cumentação do estudante. A 
criança deve ter quatro anos 
completos até 31 de março de 
2019 para a educação infantil. 

No dia 22 de novembro, 
próxima quinta-feira,  a 
partir das 8h30min, na sala 
de reuniões da Prefeitura 
Municipal de Vale do Sol, 
será realizada a capacitação 
para todas as entidades que 
têm interesse em participar 
da seleção de projetos cul-
turais no âmbito do Progra-
ma Estadual Pró-Cultura 
RS FAC (Fundo de Apoio à 
Cultura), referente ao Con-
vênio Sedactel sob número 

19/2018. 
O edital de seleção pú-

blica, inscrito sob o número 
01/2018, será lançado no dia 
26 de novembro, segunda-
feira. Vão ser selecionados 
quatro projetos de entidades 
que sejam sem fins lucra-
tivos. Os projetos devem 
contemplar a promoção 
das culturas populares e 
tradicionais, valorizando 
e fortalecendo os diversos 
grupos e as diferentes ma-

nifestações vinculadas à 
perpetuação das diversas 
culturas do município de 
Vale do Sol. O valor mone-
tário de cada projeto sele-
cionado fica estabelecido em 
R$ 26.600. 

A seleção dos projetos 
será regida pelo edital, pre-
viamente publicado, e seus 
anexos, sendo executado, 
monitorado e avaliado por 
Comissão Julgadora defi-
nida. 

Capacitação para entidades interessadas em 
participar da seleção de projetos culturais do 
Programa Pró-Cultura rS será no dia 22A Prefeitura Municipal de 

Vale do Sol está elaborando o 
Calendário de Eventos para 
2019. Entidades esportivas e 
culturais, sociedades, grupos 
organizados, comunidades, 
CPMs de escolas, clubes, 
paróquias e associações que 
queiram inserir seus eventos 
no material, deverão entregar 
até o dia 3 de dezembro, por 
escrito, as datas e informa-
ções na Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Des-
porto. Mais informações pelo 
telefone (51) 3750 1122.

Esta segunda-feira, dia 
19 de novembro, marca um 
capítulo importante para o 
projeto Videiras do Vale, de 
Valdomiro e Sara Persch, lo-
calizado em Linha Herval de 
Baixo, região serrana de Vale 
do Sol. Foi iniciada a terra-
planagem para a construção 
da Agroindústria Videiras 
do Vale e, conforme Persch, 
a ideia é iniciar oficialmente 
a obra em janeiro de 2019, 
junto com a abertura da co-
lheita da uva, em um ato com 
autoridades e comunidade, 
com lançamento da pedra 
fundamental. Já a inaugu-
ração da agroindústria, que 
terá 750 metros quadrados, 
está prevista para janeiro de 
2020. A obra, em formato de 

castelo, será feita em pedra 
grês e terá dois pavimentos: 
embaixo terá um porão onde 
serão feitos os vinhos; a parte 
superior será maior, para a 
indústria, e ainda haverá uma 
torre na parte frontal, com 
salas, escritório, laboratório 
e espaço para degustação. 
O início dos trabalhos da 
terraplenagem foi acompa-
nhado nesta segunda-feira 
pelo prefeito Maiquel Silva, 
pelo vice Normélio Reckers 
e pelo secretário de Finanças, 
Claudeomir Karnopp.

eQUIPamenToS
Ainda no último fim de 

semana, em suas redes sociais, 
Valdomiro Persch comparti-
lhou a chegada dos primeiros 
equipamentos para indústria 
de sucos de uva, laranja e tan-
gerina. Os sucos enzimáticos 
terão processo de extração 

a 90 graus, pasteurizado e 
engarrafado em embalagens 
de vidro a 92 graus. Com isso, 
sem conservantes, com uma 
vida útil de 18 meses. Tam-
bém chegou a desgranadeira 
de uva. Este equipamento 
debulha as uvas sem amassar 

os grãos da fruta. Após este 
processo, o produto será em-
balado a vácuo e mantido em 
câmara fria, visando atender 
fabricantes de cucas e restau-
rantes. O equipamento para o 
vinho ainda não foi adquirido, 
já para a geleia já está defi-

nida a procedência de uma 
empresa de São Paulo. Mais 
um investimento que coloca 
o projeto de diversificação 
Videiras do Vale em evidên-
cia no município, e logo logo 
promete atrair mais clientes e 
apreciadores.


