
Carnaval reúne mais de 1,5 mil
Folia realizada uma semana após a data oficial é a receita de sucesso. Evento foi no ginásio do Trombudo
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ASSISTÊNCIA

VALORIZAçãO

ESPORTE II

Hoje tem 
distribuição 
de agasalhos

Programação pelo dia da mulher será na sexta

reuniões tratam 
dos campeonatos 
de canastra e futsal

SUCESSO

V ALE DO SOL 10ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2019

Nesta terça-feira, dia 12 
de março, acontece mais 
uma etapa da distribuição 
de agasalhos. A ação inte-
gra a Campanha do Aga-
salho 2019, a qual atende 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social de 
Vale do Sol. A distribui-
ção de roupas e calçados 
vai ser realizada na anti-
ga Escola Osvaldo Cruz 
(casa amarela ao lado do 
Sicredi), das 8h15min às 
11h30min e das 13 às 16 
horas. 

Para lembrar e reverenciar 
a mulher e sua importância 
na sociedade, a Prefeitura de 
Vale do Sol vai realizar uma 
programação dedicada a elas, 
tendo como referência o dia 

8 de março, Dia Internacional 
da Mulher. 

A atividade, que está sen-
do organizada pelo Centro 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS) e Departa-

mento de Assistência Social, 
acontece no dia 15 de março, 
a partir das 13 horas, na 
Câmara de Vereadores do 
município. Durante a tarde 
terá um bate-papo com as 

palestrantes Gabriela Maia 
e Cristina Vergutz, com o 
tema “Mulheres hoje: traba-
lho, direitos e autonomia”. 
O evento é gratuito e aberto 
a toda comunidade.

O Departamento de 
Desporto de Vale do Sol 
convoca os dirigentes da 
Canastra e Futsal para re-
união no dia 13 de março, 
na Prefeitura, para tratar 
sobre os Campeonatos 
Municipais deste ano. A 
reunião da canastra ocorre 
às 9 horas e a do futsal às 
14 horas.

No dia 8 de março, a Esco-
la Família Agrícola de Vale 
do Sol, a Efasol, realizou 
atividades alusivas ao Dia 
Internacional da Mulher. 
O período da manhã foi 
todo dedicado a atividades 
e debates que tinham por 
objetivo levar os jovens à 
reflexão sobre a importância 
da data. As monitoras da es-
cola conduziram a conversa, 
que teve como foco a luta fe-
minista, além de destacarem 
pesquisadoras de diferentes 
áreas que foram apagadas 
da história.

A monitora Monique Ara-

bites coloca que atividades 
como essa são importantes 
na escola porque “a partir da 
discussão e da reflexão é que 
o conhecimento é produzido. 
Através do compartilhamen-
to de dúvidas, questões e 
pensamentos diversos, pon-
deramos e podemos formar 
opinião. Queremos que as 
jovens e os jovens sejam críti-
cos, mas de forma consciente 
e com responsabilidade”.

Durante o ano a escola será 
palco para outros debates, 
sempre procurando trazer a 
tona assuntos que dizem res-
peito à realidade dos jovens.

Turmas da Efasol em atividade no Dia da Mulher

efasol dedica 8 de março a 
debates, atividades e reflexão

DIA DA MULHER
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Foi sepultado neste do-
mingo, dia 9, o corpo do 
idoso Armando Luiz de Oli-
veira, de 86 anos, morto após 
sofrer um choque elétrico na 
tarde deste sábado, em sua 
residência, na localidade de 
Faxinal de Dentro, interior 
de Vale do Sol. Conforme 
informações da Polícia Civil, 
Oliveira estaria tentando 
ligar uma máquina de lavar 
roupas quando foi eletrocu-
tado.

Os atos fúnebres, a cargo 
da Funerária Caminho da 
Paz, foram realizados no Ne-

crotério Moitoso, de Faxinal 
de Dentro, Vale do Sol. Já 
o sepultamento ocorreu na 
tarde de domingo, no Cemi-
tério Rohlfes, em Faxinal de 
Dentro.

Armando Luiz de Olivei-
ra deixou enlutados os filhos 
Enira Maria da Silveira e 
família, Noé Grade e famí-
lia, o vereador Luiz Carlos 
Grade (Leco) e família, Sil-
via Terezinha de Oliveira e 
família, os 16 netos, os nove 
bisnetos, os irmãos, cunha-
dos, sobrinhos e demais 
familiares.

idoso que morreu após choque 
foi sepultado no domingo

DESPEDIDA

Carnaval reuniu vale-solenses e visitantes de toda região

A última sexta-feira, dia 8 
de março, foi de diversão no 
centro de Vale do Sol. Mais 
uma vez, o Carnaval do Vale 
repetiu a fórmula que faz 
sucesso há anos: promover 
a folia uma semana após a 
data oficial. Sem concorrência 
em eventos regionais, a pro-
moção ganha com a adesão 
de foliões e blocos de vários 
lugares. Inclusive o maior 
bloco, premiado na noite de 
sexta-feira, veio de Candelá-
ria. A Turma do Funil reuniu 
275 pessoas e foi agraciada 

com premiação em cerveja. O 
Carnaval do Vale reuniu, ao 
todo, mais de 1,5 mil pessoas, 
avalia o organizador Fabrício 
Dias. 

Público considerado muito 
bom, especialmente em fun-
ção da chuva, o que obrigou 
a organização a promover a 
folia dentro do ginásio e na 
varanda da Sociedade Cul-
tural e Esportiva Trombudo. 
Com entrada grátis, como de 
costume. A folia iniciou às 22 
horas e seguiu até altas horas, 
teve na animação Agito Mix, 
Central do Som e Máquina 
Total, com ampla estrutura 
de som e iluminação. 

“Que tal deixarmos a Pás-
coa das crianças da Casa 
Lar mais feliz? Deixe a sua 
doação na Prefeitura, até 
o dia 12 de abril.” Esse é o 
chamado que circula pelas 
redes sociais da Prefeitura 
de Vale do Sol. O motivo é 
nobre e simples: promover 

uma comemoração de Pás-
coa para as seis crianças e jo-
vens que frequentam a Casa 
Lar do município. Qualquer 
guloseima é bem-vinda, vai 
contribuir para fazer o ninho 
das crianças e, principalmen-
te, distribuir doses generosas 
de amor e solidariedade.

Casa lar recebe doação 
de doces para Páscoa

SOLIDARIEDADE

Teve início no último 
sábado, dia 9, o Campeo-
nato Municipal de Bocha de 
Vale do Sol. Três disputas 
abriram a competição. O 
Bar do Pequeno venceu o 
Bar do Adão por 3 a 2. O 
Bar Carlos Wagner ganhou 
do Bar Jappe por 4 a 1. Já o 
CR Tallowitz perdeu para o 
Bar do Alex por 3 a 2.

SeGUnda rodada 
A competição prossegue 

neste sábado, dia 16, com 
mais três disputas. O Bar 
do Adão recebe a equipe do 
Carlos Wagner, em Faxinal 
de Dentro. No Centro, o 
Bar Jappe enfrenta o CR 
Tallowitz. Já em Campos 
do Vale, o Bar do Alex joga 
contra o Bar do Pequeno. 
Todos os confrontos ini-
ciam a partir das 14h15min, 
com 15 minutos de tole-
rância.

ESPORTE I

dada a largada 
no Campeonato 
municipal de Bocha


