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12 E 13 DE JULHO DE 2019

Área para empresa é realidade
Município 
desapropriou terra 
em Faxinal de Dentro, 
nas margens da RSC-
287, para atrair novo 
empreendimento

OASE
A Oase de Linha Cinco, 
Vale do Sol, convida suas 
sócias e a comunidade 
em geral para o sábado 
festivo, dia 13 de julho. 
Início ao meio-dia, com 
almoço, e à tarde haverá 
bingo e café.

NOITE CULTURAL
No dia 19 de julho acon-
tece a 2ª Noite Cultural 
de Vale do Sol. O even-
to vai ser realizado na 
Comunidade Evangé-
lica do Centro. A partir 
das 19 horas ocorrem 
as apresentações do 
Coral Infantojuvenil, Co-
ral Adulto, Patinação e 
Banda Municipal. Às 21 
horas, será servido o pra-
to típico do Município, a 
Boia-Forte. Os ingressos 
antecipados estão sendo 
vendidos a R$ 15. Na hora 
será R$ 17. A realização é 
da Associação Pró-Cul-
tura de Vale do Sol.

VÔLEI MISTO
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 
julho, no Clube Trombu-
do, a partir das 19 horas. 
A inscrição é gratuita. A 
previsão é que a com-
petição inicie em 1º de 
agosto.
Só serão aceitos atle-
tas do município que 
trabalhem, residam ou 
que possuam o título 
de eleitor do município, 
bem como ter vínculo 
de união estável (regis-
trada) ou ser casado 
com nato de Vale do Sol. 
Cada equipe deverá jo-
gar com duas mulheres, 
no mínimo. 

FRUTÍFERAS
A Secretaria de Agri-
cultura de Vale do Sol 
comunica que aceita 
pedidos de mudas de 
frutíferas e plantas or-
namentais (2ª etapa). Os 
pedidos devem ser reali-
zados na Secretaria até 
24 de Julho. A retirada 
será no dia  5 de agosto. 

Área adquirida pelo Poder Público fica em Faxinal de Dentro
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Vale do Sol investiu em 
uma área de 49.580 
metros quadrados 

para atrair nova empresa e 
fortalecer a economia. No qui-
lômetro 122 da RSC-287, na 
localidade de Faxinal de Den-
tro, a terra foi desapropriada 
no fim de maio e a negociação 
está avançada para se instalar 
ali uma empresa do setor de 
alimentação, mais precisa-
mente do ramo de chocolates 

PRISCILA OLIVEIRA

AVISOS

O que é o Poder Legislativo? 
Para muitos, a resposta pode 
ser óbvia, para as crianças, 
a fase é de aprendizado. Os 
alunos do quarto ano da Escola 
Municipal de Ensino Funda-
mental São João Batista, loca-
lizada em Formosa, interior 
de Vale do Sol, estiveram na 

Crianças do quarto ano entenderam sobre atribuições

DIVULgAçãO

Alunos da Escola São João batista exercem a cidadania
EDUCAÇÃO POLÍTICA

terça-feira, dia 9, na Câmara 
de Vereadores para conhecer 
um pouco do trabalho que é 
realizado pela vereança.

Acompanhados pelas pro-
fessoras Simone Emmel e Már-
cia dos Santos, foi explicado 
que os vereadores decidem os 
investimentos realizados no 

Município, pois é através da 
aprovação de projetos de lei 
que o Prefeito executa ações 
e a aplicação dos recursos.
Entretanto, o prefeito precisa 
perguntar aos vereadores, 
por exemplo, se ele pode con-
tratar um professor, fazer um 
empréstimo, repassar valores 
para o hospital, sempre atra-
vés de um projeto de lei, que 
é analisado e votado pelos 
vereadores. Alguns alunos 
disseram que já estiveram em 
reuniões na Câmara, o que 
chamou a atenção da equipe 
que atua na casa. 

Como ainda são pequenos, 
foi explicado a eles que o 
Município funciona como nas 
famílias. Existe um valor “x” 
para ser investido no muni-
cípio e esse valor precisa ser 
bem analisado e destinado 
para ações que busquem bons 

resultados como um todo.
Os alunos entenderam que 

para a gestão municipal existe 
a necessidade dos servidores 
para atenderem a população 
e esses precisam ser remune-
rados. Também precisa haver 
a manutenção das escolas, 
como o pagamento da ener-
gia elétrica, merenda, folhas, 
equipamentos, enfim, tudo 
que é utilizado no educandário 
provém do investimento mu-
nicipal. O presidente Vander-
lei Airton Martin parabenizou 
a iniciativa e ressalta que este 
projeto faz com que os alunos 
vivenciem uma verdadeira 
aula de cidadania, pois desde 
pequenos estão aprendendo 
como funciona o Município, 
além de estarem trabalhando 
entre eles a eleição simbólica 
para os cargos de vereador, 
prefeito e vice-prefeito. 

A 1ª Fase da Etapa Regio-
nal da 11ª Mostra Científica 
Verde é Vida da Região de 
Atuação Santa Cruz do Sul 
será realizada nesta sexta-
feira, dia 12, na escola Felipe 
dos Santos, localidade de Rio 

Pardense, interior de Vale do 
Sol. São esperadas 55 pesqui-
sas científicas de alunos das 
25 escolas parceiras de Passo 
do Sobrado, Rio Pardo, Santa 
Cruz do Sul, Sinimbu, Vale 
do Sol e Vera Cruz.

Segundo o coordenador 
pedagógico do Projeto Ver-
de é Vida, professor José 
Leon Macedo Fernandes, o 
encontro inicia às 9 horas 
e tem previsão de término 
para as 15 horas, com a di-

vulgação dos trabalhos que 
passam para a segunda fase 
da Mostra. “Durante todo o 
dia, os alunos apresentam 
os trabalhos e são avaliados 
por uma Comissão”, explica 
o professor.

Etapa da Mostra Verde é Vida ocorre nesta sexta
EM RIO PARDENSE

e cervejas. O investimen-
to pela área, de R$ 159 mil, 
foi depositado em juízo aos 
proprietários e a compra foi 
autorizada pela lei 1.587/19, 
de fevereiro deste ano.

Conforme informações do 
prefeito, Maiquel Silva, e do 
secretário de Finanças, Clau-
deomir Karnopp, a empresa 
que pretende se instalar na 
área desapropriada tem a 
intenção de centralizar admi-
nistração, depósito, logística e 
beneficiamento de amêndoas, 
de cacau, chocolate e cerve-
jas. Ainda, a ideia é abrigar 
uma loja de modelo para as 
franquias. Segundo as infor-
mações que os empreendedo-
res repassaram aos gestores 
públicos, a construção será 
iniciada de forma imediata e 
todo o complexo levará três 
anos para ser finalizado.

“Era inadmissível um 
município com 27 anos não 
ter uma área industrial para 
oferecer para empresas que 
querem aqui se instalar. Com 
certeza vai gerar bons resul-
tados com emprego e renda 
e abrir os olhos para outras 
empresas”, frisa o Prefeito, 
falando do anseio antigo da 

comunidade. A partir desta 
primeira área industrial, vis-
lumbra outras oportunidades 
junto à RSC-287, com sua am-
pla extensão entre Vera Cruz 
e Candelária, buscando atrair 
mais empreendimentos para 
fomentar a economia local. 
“A visão de futuro é muito 
positiva”, declara Maiquel.


