
Legislativo autoriza compra de área
Sessão ordinária realizada nesta semana ocorreu na Casa dos Seis Povos, erguida na sede do Trombudo
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Na casa de pau a pique erguida para a Feirasol, vereadores realizaram sessão ordinária

DISTRITO INDUSTRIAL E PARQUE DE EVENTOS

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

Na última segunda-feira, 
dia 26, a reunião ordinária 
do Poder Legislativo foi rea-
lizada dentro do espaço da 
Casa dos Seis Povos, locali-
zada no centro de Vale do 
Sol, construída nos moldes 
do passado, que é uma casa 
de pau a pique, com paredes 
de barro, telhado de capim, 
chão batido, cadeiras e ban-
cos de troncos de árvores e 
janelas de taquara. Lá, os 
vereadores aprovaram por 
unanimidade a autorização 
para o Poder Executivo ad-
quirir uma área superficial 
de 110 mil metros quadra-
dos para a implantação de 
distrito industrial e parque 
de eventos, no valor de R$ 
275 mil, localizado no acesso 
da RSC-287 a Vale do Sol 
(KM 2), em Linha Faxinal 
de Dentro.

O presidente da Comis-
são de Orçamento, Finan-
ças, Infraestrutura Urbana 
e Agricultura, vereador 
José Valtair dos Santos, 
ressaltou que a área a ser 
adquirida será destinada ao 
recebimento de indústrias 

RESGATE
Bringmann mencionou que 
esta reunião foi inusitada e 
resgatou um pouco da história 
da colonização de Vale do Sol. 
“Foi a primeira vez que reali-
zamos uma reunião ordiná-
ria numa casa que retrata a 
realidade de vida dos nossos 
antepassados.” Parabenizou 
Ireno Finkler pela iniciativa 
em construir a Casa dos Seis 
Povos, além de elaborar um 
documentário que foi assistido 
após o encerramento.

e prestadores de serviço 
que tenham interesse em 
se estabelecer ou já estejam 
estabelecidas no município, 
mediante as condições a se-
rem oferecidas pelo Poder 
Público Municipal. 

“O local também se desti-
nará à implantação do Par-
que Municipal de Eventos, 
local onde serão realizados 
os eventos de maior porte, 
podendo ser para a realiza-
ção de rodeios e das próxi-
mas edições da Feirasol”, 
concluiu Santos. O imóvel 
não possui benfeitorias e a 
área real é de 96.111,66 m2, 
sendo atualmente a área de 
propriedade de Iria Hennig 
e de Dario Hennig, casado 
com Rita Carmen Hennig.

Além dos vereadores, es-
tavam presentes o prefeito 
Maiquel Silva, a presidente 
da Associação Pró-Cultura, 
Lídia Finkler, a secretária 
da Educação, Beloni Maria 
Gabe, o secretário de Finan-
ças, Claudeomir Karnopp, 
o idealizador da Casa dos 
Seis Povos, Ireno Finkler, e 
comunidade em geral.

Conforme o presidente da 
Câmara de Vereadores, Már-
cio Bringmann, o convite par-
tiu da Associação Pró-Cultu-
ra de Vale do Sol, objetivando 
projetar a cultura e o turismo 
no município. A ideia foi vi-
venciar e representar 1862, no 
início da colonização alemã e 
pomerana, em Rio Pardense 
e, 18 anos depois, em 1880, 
no centro de Vale do Sol, em 
direção a Alto Trombudo, 
a antiga Linha Eisenbarth. 
Neste ano também chegaram 
os primeiros colonizadores 
em Formosa. 

Bringmann enfatizou que 
os primeiros colonizadores 
de Vale do Sol foram os 
indígenas, depois os por-
tugueses, afrodescenden-
tes, alemães, pomeranos e 
italianos. “Com certeza, as 
dificuldades eram imensas, 

Na Casa dos Seis Povos, 
vereadores valorizaram o passado

Biblioteca Pública Municipal 
recebe doação de livros

CULTURA

Doação das obras foi realizada pelo Sindilojas

Na manhã de terça-feira, 
dia 27, a Biblioteca Pública 
Municipal de Vale do Sol re-
cebeu a doação de materiais 
para compor o seu acervo. 
A entrega foi realizada pelo 
presidente do Sindilojas Vale 
do Rio Pardo, Mauro Spode, 
e pela conselheira fiscal do 
sindicato, Simone Hein. 

O prefeito em exercício, 
Normélio Reckers, e a res-
ponsável pela biblioteca, Te-

cla Kahmann, receberam os 
livros, as revistas e os jornais, 
dos mais variados gêneros. 

As doações foram arreca-
dadas pelo Sindilojas através 
de seus associados, que doa-
ram publicações que tinham 
em casa e que, agora, estarão 
à disposição dos leitores de 
Vale do Sol. A Biblioteca mu-
nicipal fica na Avenida 15 de 
Setembro, em frente da Igreja 
Evangélica.
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Brigada Militar de Vale do Sol vai virar Pelotão 
e novo comando assume segunda-feira

SEGURANÇA PÚBLICA

Está agendada para as 17 
horas de segunda-feira, dia 
3 de dezembro, a solenidade 
de passagem de comando 
na Brigada Militar de Vale 
do Sol, que vai deixar de ser 
grupo policial militar para 
transformar-se em Pelotão. 

A cerimônia, que deve ser 
prestigiada pelo comando 
regional da Brigada Militar 
e por autoridades locais e da 
região ocorre no quartel da 
BM, localizado na Avenida 15 
de Setembro, no centro. 

O tenente Félix Rosali-

no Gomes de Ávila vem 
de Santa Cruz do Sul para 
assumir o comando local, 
tendo como subcomandante 
Celiomar Acosta, que esteve 
à frente do grupo militar ao 
longo dos últimos dois anos 
e meio. 

pois chegaram numa nova 
terra e tiveram que se adaptar 
com o que encontravam pela 
frente, o que, muitas vezes, 
inclusive, era abrir estrada 
até a propriedade.” 

PARA AVANÇAR
O idealizador do proje-

to, presidente da Comissão 
de Emancipação e cidadão 
emérito de Vale do Sol, Ireno 
Finkler, fez uso da Tribuna 
Popular para ressaltar que 
apenas a cultura e o turismo 
não avançaram desde a cria-
ção do município. Da mesma 
forma, ressaltou que em 2012 
foram comemorados os 150 
anos da colonização em Vale 
do Sol e que precisam ser 
criados conselhos municipais 
ativos de Cultura, do Museu 
e de Turismo. Solicitou que 
seja revista a doação da área 
da antiga escola Osvaldo 

Cruz para o Município, para 
a qual está prevista a cons-
trução definitiva da Casa dos 
Seis Povos, museu e um túnel 
do tempo. Finkler destacou 
que o prédio pode ser usado 
para ensaios do coral, de mú-
sica, além de ser um ponto de 
referência cultural.


