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Quer ser Rainha? Inscrição abre dia 6
Primeira atividade
está marcada para
esta data: um encontro
com todas as mulheres 
que já participaram 
do evento

Será no dia 6 de julho, a partir das 15 horas, na Comu-
nidade Católica São José, no centro de Vale do Sol. 
Vai ter bate-papo com a jornalista e professora de 
dicção Aline Silva e chá de confraternização, ao preço 
de R$ 15, por adesão.

Intenção dos organizadores é reunir no evento todas que já concorreram a Soberana

CONCURSO

CAROLINA ALMEIDA
materia@jornalarauto.com.br

Odia 6 de julho pro-
mete ser marcado 
por um encontro de 

beleza, cultura e história de 
Vale do Sol. É a data esco-
lhida pela Administração 
Municipal para lançar nova 
edição do concurso que vai 
eleger o trio de Soberanas do 
Município, para substituir 
a rainha Katiele Braga e as 
princesas Carolina Rachor e 
Tamires Hansen. A comissão 
organizadora da disputa vai 
promover um bate-papo e chá 
de confraternização reunindo 
ex-soberanas, mulheres que 
já participaram do concurso 
e aspirantes ao título. Será a 

ARqUIVO ARAUTO

O ENCONTRO

As formas como as tecno-
logias de comunicação são 
incorporadas no cotidiano 
de famílias agricultoras foi 
tema de uma pesquisa de-
senvolvida durante quatro 
anos no município de Vale 
do Sol. Os resultados da in-
vestigação foram reunidos 
em um livro que está sendo 
lançado, com versão e-book 
de acesso livre. As tecno-
logias de comunicação no 
cotidiano de famílias rurais: 
(re)configuração de uma ru-
ralidade (Edunisc, 2019) é o 
título da obra que condensa 
a investigação sobre os usos 
de mídias tradicionais, tais 
como rádio e televisão, e de 
novas mídias, como telefone 
celular e computador, artefa-
tos presentes na vida social 
contemporânea, inclusive 
no rural desta região. De 
acordo com a coordenadora 
do projeto, professora Ana 
Carolina Escosteguy, “a abor-

dagem da investigação está 
ligada a uma visão teórica 
e metodológica para a qual 
a tecnologia é tanto um fe-
nômeno tecnológico, quanto 
cultural”. Assim, revelaram-
se processos que envolvem 
questões de gênero, geração, 
desenvolvimento social e 
mudanças tecnológicas, te-
máticas aprofundadas nos 
capítulos do livro.

Vale do Sol se destaca por 
ter uma das maiores popu-
lações rurais percentuais do 
Rio Grande do Sul, 88,72% 
do total de 11.077 habitantes 
(IBGE, 2010). São mais de 
duas mil famílias de agricul-
tores que cultivam o tabaco 
como principal atividade, 
intercalando com outros cul-
tivos e a pecuária, grande 
parte para subsistência. Ape-
sar de algumas propriedades 
não contarem com sinal de 
internet ou telefonia, todas 
as famílias que participaram 

da pesquisa fazem amplo 
uso de novas tecnologias de 
comunicação.

Para se inserir neste coti-
diano rural, a equipe realizou 
três visitas a cada família par-
ticipante entre 2014 e 2018. 
Foram aplicados formulários, 
entrevistas em profundidade 
e produzidas fotografias que 
ilustram a presença e o uso 
das tecnologias. A pesquisa 
foi desenvolvida por investi-
gadores da Universidade de 
Santa Cruz do Sul (Unisc), da 
Universidade Federal de San-
ta Maria (UFSM) e da Pontifí-
cia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS), 
das áreas de Comunicação e 
Desenvolvimento Regional. 
O estudo teve financiamento 
do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e coor-
denação geral da professora 
Ana Carolina Escosteguy, 
com coordenação de campo 

PESQUISA

Livro revela transformações da vida no campo com o 
uso de tecnologias de comunicação em Vale do Sol  

Livro reúne pesquisa

da professora Ângela Felippi.
Da Unisc, além da profes-

sora Ângela Felippi, partici-
param da pesquisa e do livro 
estudantes de doutorado 
e de mestrado em Desen-
volvimento Regional e de 
graduação em Comunicação 
Social. “A experiência foi rica. 
Pudemos compreender como 
essas tecnologias têm sido 
incorporadas na vida das 
famílias, observando os usos 
feitos e os sentidos que têm 
para diferentes gerações que 
compartilham a vida na pro-
priedade rural, assim como 
as diferenças na incorporação 
entre os gêneros”, afirma a 
professora Ângela.    

O livro foi recentemen-
te lançado num evento da 
área de Comunicação, em 
Porto Alegre, e em Santa 
Cruz do Sul será lançado em 
setembro, durante o 9º Se-
minário Internacional sobre 
Desenvolvimento Regional, 

promovido pelo Programa 
de Pós-Graduação em De-
senvolvimento Regional, que 
abrigou a pesquisa na Unisc. 
Há uma versão impressa 
e uma versão em e-book, 
essa disponível para down-
load gratuito no site https://
www.unisc.br/pt/home/
editora/e-books. 

DIVULgAÇãO

largada nos preparativos que 
culminam no dia 8 de novem-
bro, quando a nova corte será 
escolhida.

O regulamento completo 
será anunciado nesta ocasião, 
mas a organização adianta 
que poderão se inscrever 
meninas com idade entre 17 e 
24 anos, que tenham nascido 
em Vale do Sol ou residam 
há pelo menos três anos. A 
ideia é que esse evento sirva 
de incentivo às meninas, para 
que elas entendam o quanto 
pode ser culturalmente enri-
quecedor o concurso,  quan-
tas habilidades podem ser 
construídas neste processo e 
quanto conhecimento pode 
ser adquirido, além das ami-
zades que podem surgir. A 
organização estendeu o con-
vite às ex-soberanas, para que 
busquem em sua memória e 
em seus álbuns de fotografia 
aquelas meninas que concor-
reram naquela edição e façam 
o convite para este encontro. 
E, ainda, os organizadores 
instigaram elas a convidarem 

meninas que possam concor-
rer e engrandecer a disputa 
deste ano.

O convite da Administra-
ção Municipal é atrativo: você 
já sonhou em ser Soberana de 
Vale do Sol?


