
Show cultural abre Natal no Vale
Apresentações musicais envolveram comunidade, que compareceu em peso para prestigiar talentos locais
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Ciranda da Música Instrumental abriu  as apresentações

CaroliNa almeida
redacao@jornalarauto.com.br

TreNZiNHo

DOMINGO DIFERENTECÂMARA

28 JOVENS

Vereador astor 
Jaeger responde 
pela ouvidoria

efasol forma 
terceira turma 
no sábado

V ALE DO SOL 07ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2018

No último dia 3, o presi-
dente do Legislativo, Már-
cio Bringmann, designou o 
vereador Astor Luiz Jaeger 
para responder pela Ou-
vidoria Parlamentar do 
Poder Legislativo de Vale 
do Sol e o vereador Ale-
xandre da Mota para ser 
o Ouvidor-substituto, que 
assumirá somente se for 
necessário.

Jaeger ressalta que a co-
munidade ainda não está 
habituada a usar a Ouvi-
doria Parlamentar, que é 
um órgão de interlocução 
entre o Poder Legislativo e 
a sociedade, constituindo-
se em um canal aberto para 
o recebimento de reclama-
ções, denúncias, sugestões, 
elogios e quaisquer outras 
manifestações da socieda-
de, desde que relacionados 
ao funcionamento do Poder 
Legislativo de Vale do Sol.

Após o cadastramento 
da demanda, o Ouvidor 
Parlamentar do Poder Le-
gislativo, vereador Astor 
Jaeger, emitirá resposta 
formalizada em até 30 dias 
se a demanda for identifica-
da ou sigilosa. Se a pessoa 
não se identificar, não será 
possível responder, mas 
o assunto será analisado. 
Os contatos com o Ouvi-
dor Parlamentar podem 
ser realizados pelo e-mail: 
ouvidoria@cmvs.rs.gov.br; 
por carta ou por telefone: 51 
9 98454276 (vereador Astor 
Luiz Jaeger). A demanda 
também pode ser encami-
nhada através do formu-
lário disponível no site do 
Legislativo, no módulo 
Ouvidoria Parlamentar. 

Grupo de canto de Formosa uniu presépio à música

Após apresentações, teve fila para abraçar o Papai NoelPúblico foi superior a 500 pessoas em frente da Prefeitura

Joselaine e a filha, Júlia, acompanharam a programação

O domingo foi de pura 
alegria, diversão e encanto 
aos vale-solenses e visitantes. 
Já no fim de tarde, a criançada 
se divertiu com brinquedos 
infláveis defronte à Prefei-
tura e personagens infantis, 
como o Mickey e a Minnie, 
em clima natalino. Mas foi 
pouco passado das 19 horas 
que a rua ficou tomada de 
cadeiras e a comunidade pode 
aplaudir os talentos locais 
que abrilhantaram o Natal 
no Vale. A música - tocada e 
cantada - foi o ponto alto da 
programação, que encerrou 
por volta das 22h30min, após 
ter fila na frente da casinha do 

Bom Velhinho, para pequenos 
e grandes abraçá-lo, além 
do tradicional Trenzinho do 
Noel. Mais de 500 pessoas 
prestigiaram o evento.

A programação valorizou 
as atrações locais. Grupo de 
Canto de Formosa, Corais 
Infantojuvenil e Adulto, Ban-
da Municipal e o Grupo de 
alunos do projeto Ciranda 
da Música Instrumental do 
Município foram os prota-
gonistas da noite. Joselaine 
Rusch era uma entre as mais 
de 500 pessoas que estavam 
na plateia. Ela prestigia a 
programação todos os anos 
e se diz tocada pelo encanto 
do canto coral. “Gosto muito 
da música, vi pessoas com 
lágrimas no rosto, é um en-

Os alunos até o terceiro ano 
das escolas de Vale do Sol 
iniciaram, nesta semana, o 
cronograma de visitação na 
Casa do Papai Noel. Além de 
tirarem fotos e receberem 
abraço, balas e uma lembran-
cinha do Bom Velhinho, a 
criançada se diverte no tren-
zinho. A Casa e o Trenzinho 
do Noel estão disponíveis nos 
dias 11, 12 e 21 de dezembro, 
das 8h30min às 10h e das 
13h30min às 15h.

canto. O Natal é um momento 
mágico, diferente, adoro isso”, 
frisou Joselaine, que tinha um 
motivo ainda mais especial 
para não faltar: acompanhar 
a apresentação da filha, Júlia, 
de 10 anos. Desde os cinco, 
a menina participa do Coral 
Infantojuvenil do município. 
“Os pais precisam apoiar e es-
tar presentes, participar destes 
momentos, incentivar. É uma 
alegria que vem do coração”, 
resume a vale-solense. 

A primeira-dama, Joceane 
Halmenschlager, faz eco às 
manifestações de Joselaine. 
“O que me chamou a atenção 
foi o talento. As apresentações 
foram um verdadeiro espetá-
culo, as canções foram de arre-
piar, e tudo isso com pessoas 

A Escola Família Agrí-
cola de Vale do Sol - Efasol 
realiza a formatura da 3ª 
turma neste sábado, dia 15, 
no Pavilhão da Comuni-
dade Evangélica de Linha 
Formosa, a partir das 20 ho-
ras. O grupo de formandos 
totaliza 28 jovens oriundos 
de  11 municípios da região. 
Neste ano, a Efasol alcança 
65 jovens egressos que já 
concluíram o Ensino Médio.

do Vale, o que valoriza muito 
a cultura local. O Vale está 
muito bem de música e canto. 
E não tem idade, pois desde 
os pequenos até os adultos 
brilham”, frisou ela.

Coral Infantojuvenil abrilhantou os festejos


