
Uvas do Vale vão à Serra Gaúcha
Safra no empreendimento de Valdomiro Persch teve a última colheita ontem, com destino à vinícola

FO
TO

s 
d

iv
u

lg
aç

ãO

Última carga saiu de Vale do Sol para Flores da Cunha

Carolina almeida
redacao@jornalarauto.com.br
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Beneficiários do 
Bolsa Família 
terão pesagem

musical Pandorga da lua traz sua melodia a Vale do Sol 
CULTURA TRADICIONALISTA

V ALE DO SOL 11ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2019

Música tradicionalista 
para valorizar e mostrar, de 
um jeito diferente, a cultura 
gaúcha aos pequenos. É 
assim que o musical infantil 
Pandorga da Lua conquista 
os espectadores por onde 
passa. O espetáculo chega 
em Vale do Sol no dia 22 
de março. O evento, que 
vai ocorrer no ginásio do 
Trombudo, a partir das 14 
horas, será gratuito e aberto 
à comunidade.

O musical canta uma mis-
tura de palavras universais 
com melodia gaúcha e inte-
rage com a criançada, que 
participa efetivamente do 
espetáculo. O Pandorga da 

Lua traz, na essência da sua 
montagem a valorização das 
tradições e preservação da 
cultura do Rio Grande do 
Sul, apresentando ritmos 
como a milonga, o chamamé 
e a chimarrita. O projeto 
traz possibilidades para que 
os participantes – crianças, 
pais, educadores – reflitam 
sobre as palavras e a poesia 
como instrumento de ensi-
no e educação. As poesias 
foram escritas pelo poeta e 
psiquiatra Jaime Vaz Brasil, 
e as músicas, compostas por 
Ricardo Freire.

O espetáculo, que faz par-
te do projeto Arte, Cultura 
e Alegria, é financiado pela Espetáculo é gratuito e aberto para a comunidade no dia 22

Lei de Incentivo e Fundo 
Pró-Cultura RS. A atração 
conta com o apoio da Secre-
taria Municipal de Educação, 

Cultura e Desporto de Vale 
do Sol, que levará as escolas 
do município para assistir ao 
musical.
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VALORIZAçãO

Programação 
pelo dia da 
mulher será hoje

Para lembrar e reve-
renciar a mulher e sua 
importância na sociedade, 
a Prefeitura de Vale do Sol 
vai realizar uma programa-
ção dedicada a elas, tendo 
como referência o dia 8 de 
março, Dia Internacional 
da Mulher. 

A atividade, que está 
sendo organizada pelo 
Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
e Departamento de Assis-
tência Social, acontece no 
dia 15 de março, a partir 
das 13 horas, na Câmara de 
Vereadores do município. 
Durante a tarde terá um ba-
te-papo com as palestrantes 
Gabriela Maia e Cristi-
na Vergutz, com o tema 
“Mulheres hoje: trabalho, 
direitos e autonomia”. O 
evento é gratuito e aberto 
a toda comunidade.

Estão definidas as datas 
para a pesagem dos bene-
ficiários de Vale do Sol do 
Programa Bolsa Família 
(confira cronograma abai-
xo). A exigência de cumpri-
mento da condicionalidade 
de saúde é para mulheres 
entre 14 e 44 anos, gestantes 
de todas as idades e crianças 
menores de sete anos de 
idade. Os integrantes dessas 
faixas etárias devem com-
parecer no local indicado no 
cronograma para atender 
este requisito e assegurar a 
permanência da família no 
Programa Bolsa Família. 
Caso a família não realize 
a pesagem o benefício será 
bloqueado. Os beneficiá-
rios da Região Serrana do 
município poderão realizar 
a pesagem com o Agente 
Comunitário de Saúde.

|17 de abril - ESF Faxinal 
de Dentro. Manhã: 8h às 
11h. Tarde: 13h às 16h 

|17 de abril – Escola Mu-
nicipal Maria Prado. Tarde: 
13h às 16h.

|18 de abril – ESF Verdes 
Vales e Raios de Sol - na 
Câmara de Vereadores. 
Manhã: 8h às 11h. Tarde: 
13h às 16h.
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Safra foi vendida para vinícola, para supermercados e diretamente na propriedade

Foi no início de fevereiro 
que o casal Sara e Valdomiro 
Persch recebeu centenas de 
pessoas para a abertura da 
vindima, marcando oficial-
mente o início da colheita da 
uva para esta safra, em Linha 
Herval de Baixo, na divisa 
entre Vale do Sol e Herveiras. 
E foi nesta semana que o ciclo 
de 2019 se encerrou, com o 
fim da colheita e envio da úl-
tima carga, ainda nesta quin-
ta-feira, para a Serra Gaúcha. 
Sim, a região naturalmente 
produtora de uvas recebe 
matéria-prima das Videiras 
do Vale. A vinícola Panizzon, 
de Flores da Cunha, recebeu, 
nesta safra, cerca de 43 mil 
quilos em quatro cargas. É o 
fechamento de um ciclo de 
sucesso, avalia Valdomiro 
Persch.

Isso se deve a vários moti-
vos. A visitação na proprie-
dade cresceu, fomentando 
o turismo rural e o sistema 
Colha e Pague. Só ali foram 
cerca de 16 toneladas comer-
cializadas. Nas redes e su-

permercados de toda região, 
a uva de Vale do Sol também 
teve boa saída, com cerca 
de 50 toneladas vendidas. 
A safra, com 110 mil quilos 
de uva, atendeu as expecta-
tivas, ainda que Valdomiro 
contabilize alguma perda 
por questões de logística, o 
que deve ser resolvido com 
a agroindústria em pleno 
vapor, no ano que vem, pro-
jeta o empreendedor. De 
qualquer modo, em cinco 
hectares de parreiras, reflete 
ele, dificilmente outra cultura 
na cadeia alimentar geraria 
receita igual.

A uva nas parreiras acabou, 
agora só para a safra do ano 
que vem. Mas quem visitar as 
Videiras do Vale ainda pode 
colher figos. E de quebra, se 
encantar com a beleza do 
local.


