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Inscrições abertas para 
quem deseja ser soberana
Encontro realizado 
no sábado envolveu 
beldades, candidatas 
de edições passadas e 
aspirantes aos títulos 
deste ano

vôlei
Vale do Sol está prepa-
rando o Campeonato 
Municipal Amador de 
Vôlei Misto. As fichas de 
inscrição e o regulamen-
to podem ser retirados 
na Prefeitura. A entrega 
das fichas assinadas e 
avaliação dos atletas 
ocorrem no dia 22 de ju-
lho, no Clube Trombudo. 
A inscrição é gratuita. A 
previsão é que a com-
petição inicie em 1º de 
agosto. Só serão aceitos 
atletas do município que 
trabalhem, residam ou 
que possuam o título 
de eleitor do município, 
bem como tenham vín-
culo de união estável 
(registrada) ou serem 
casados(as) com nato 
de Vale do Sol. Cada 
equipe deverá jogar 
com duas mulheres no 
mínimo. 

veRDe É viDA
A 1ª fase da Mostra Cien-
tífica Regional do Pro-
jeto Verde é Vida, da 
Afubra, que este ano 
será realizado no Pavi-
lhão da EMEF Felipe dos 
Santos, em Vale do Sol, 
ocorre no dia 12, sex-
ta-feira, com abertura 
às 9 horas. Na mostra 
participarão projetos 
de Passo do Sobrado, 
Rio Pardo, Santa Cruz 
do Sul, Sinimbu, Vale do 
Sol e Vera Cruz. Serão 
10 trabalhos seleciona-
dos, dentre  mais de 50 
projetos que serão apre-
sentados na ocasião. 
A 2ª fase da Mostra Ver-
de é Vida será em Sinim-
bu e está agendada para 
o dia 2 de setembro.

FRUTÍFeRAS
A Secretaria Municipal 
de Agricultura de Vale 
do Sol comunica que 
está aceitando pedidos 
de mudas de frutíferas 
e plantas ornamentais  
(2ª etapa). Os pedidos 
devem ser realizados na 
Secretaria até o dia 24 
de julho. A retirada das 
mudas será no dia  5 de 
agosto. A lista contendo 
as variedades disponí-
veis e respectivos pre-
ços de cada muda está 
disponível para consulta 
na Prefeitura.

Evento propiciou troca de experiências e aprendizado

VALE A PENA SONHAR

Quem vai ter a chance 
de receber a faixa 
e a coroa da rainha 

Katiele Braga e das princesas 
Carolina Rachor e Tamires 
Hansen? A sorte está lança-
da e Vale do Sol começa a 
preparar a 12ª Escolha das 
Soberanas, que promete ser 
novamente em grande estilo. 
Para marcar a abertura das 
inscrições e envolver beldades 
de diversos reinados, candi-
datas de edições passadas e 
aspirantes aos títulos deste 
ano, a Administração Muni-
cipal promoveu um encontro 
na tarde do último sábado, dia 
6, quando também foi oficiali-
zada a abertura das inscrições. 
O evento envolveu cerca de 
50 mulheres na Comunidade 
Católica São José, do centro.

O concurso neste ano terá o 
tema “Vale a pena sonhar”, e 
culmina com desfile e coroa-
ção no dia 8 de novembro, em 

FOTOS DIVULgAÇãO

A ficha de inscrição e o regulamento completo po-
dem ser acessados no site da Prefeitura www.valedo-
sol.rs.gov.br, na aba serviços/documentos para do-
wnload ou também podem ser retirados na recepção 
da Prefeitura. A nova edição do concurso, que será 
realizada no dia 8 de novembro, vai eleger o trio de 
Soberanas, para substituir a rainha Katiele Braga e as 
princesas Carolina Rachor e Tamires Hansen.

FICHAS

AVISOS

Organização do concurso explanou sobre inscrições

noite de festa. Neste sábado, 
a comissão organizadora 
do concurso promoveu um 
bate-papo e chá de confra-
ternização, ocasião em que 
a jornalista e professora de 
dicção, desinibição e oratória, 
Aline Silva, conversou com o 
público sobre comunicação, 
autoestima da mulher e rea-
lizou uma dinâmica de apre-
sentação. No final da tarde, a 
ex-princesa do Município e 
cantora Juliana Müller, cantou 
à capela a música “Nunca dei-
xe de sonhar”, abrilhantando 
ainda mais o evento.

MOMENTO HISTÓRICO
A Secretária de Educação, 

Cultura e Desporto e inte-
grante da comissão, Deisi Bla-
si dos Santos, comentou que 
foi um momento de reunir 
as participantes que fizeram 
parte da história do município 
e de celebrar a força da mu-
lher vale-solense. “O evento 
também serviu de incentivo 
às meninas que sonham em 
ser soberana, para que elas 
entendam o quanto pode ser 
culturalmente enriquecedor 
o concurso, quanto conheci-
mento pode ser adquirido, 
além das amizades que po-
dem surgir”, ressaltou. 

REGULAMENTO
O regulamento da escolha 

foi anunciado na ocasião. 
As inscrições encerram no 
dia 6 de agosto e podem 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 candidata não pode 
ser casada oficialmente (não 
ter registro civil e religioso), 
não ter filhos e estar grávida. 
Cada concorrente deverá 
representar uma ou até no 
máximo três entidades ou 

comércio local. As meninas 
serão avaliadas através dos 
seguintes quesitos: conheci-
mento cultural e histórico do 
município, realização de uma 
ação social, postura, comuni-
cação, simpatia, beleza, desfile 
e desenvoltura. Algumas das 
novidades desta edição serão 
uma prova escrita, que avalia-
rá o conhecimento sobre Vale 
do Sol e, a participação de um 
jurado (a) fixo (a). Essa pes-
soa vai acompanhar todas as 
atividades que vão acontecer 
antes da grande noite. 

2ª Noite Cultural será dia 19 de julho, 
com apresentações e prato típico no jantar

Uma noite para apreciar e 
aplaudir a arte e a cultura de 
Vale do Sol e, de quebra, de-
gustar o saboroso prato típico, 
a Boia Forte. Vem aí a 2ª Noite 
Cultural, na sexta-feira, 19 de 
julho, na Comunidade Evan-
gélica Centro. A promoção é 

da Associação Pró-Cultura de 
Vale do Sol.

O início será às 19 horas, 
com apresentação do Co-
ral Infantojuvenil, seguido 
pela apresentação do Coral 
Adulto, Patinação e Banda 
Municipal de Vale do Sol. 

Após será servido o jantar. 
O ingresso antecipado pode 
ser adquirido no valor de R$ 
15 com Gustafson Reinke, na 
Comercial Hein, na Agafar-
ma, Rádio Vale do Sol FM, 
no Salão Look & Estilo, na 
Drogaria Nova e integrantes 

da Associação. No dia, o valor 
da janta será de 17 por pessoa. 
Também estará disponível 
para levar pra casa. A Boia 
Forte será servida às 21 ho-
ras. Oportunidade de apoiar 
a Associação Pró-Cultura e 
aplaudir os talentos locais.

ASSOCIAÇÃO PRÓ-CULTURA


