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Jovens cientistas buscam
soluções para comunidades
Mostra Verde é Vida, 
da Afubra, reuniu 
na sexta-feira, em 
Vale do Sol, 57 
trabalhos de 25 
escolas da região

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 Evangéli-
ca 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 
prato típico do muni-
cípio, a Boia-Forte. Os 
ingressos antecipados 
estão sendo vendidos 
a R$ 15. Na hora será 
R$ 17. A realização é da 
Associação Pró-Cultura 
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. 

ATENdIMENTO 
INSpETORIA
Nesta terça-feira não 
haverá atendimento no 
Posto da Inspetoria de 
Vale do Sol. O expedien-
te normaliza na quarta-
feira, dia 17.

Os 10 trabalhos classificados para a próxima fase são: 
Matemática na gestão da pequena propriedade rural, 
da escola Olavo Bilac, de Rio Pardo; Descarte cons-
ciente de pilhas e baterias usadas, da escola Nossa 
Senhora da Glória, de Sinimbu; Juventude Glória, da 
escola Nossa Senhora da Glória, de Sinimbu; Tabaco: 
sua importância econômica e suas novas tecnologias, 
da escola Frederico Augusto Hannemann, de Vera 
Cruz; Feijão e seus benefícios, da escola Frederico 
Augusto Hannemann, de Vera Cruz; Alto Paredão, 
suas doenças e remédios, da escola Felipe Becker, de 
Santa Cruz do Sul; Cultivando e conhecendo a nóz 
pecan, da escola Emanuel, de Santa Cruz do Sul; Fos-
sa ecológica, da escola Vidal de Negreiros, de Santa 
Cruz do Sul; Fonte da vida, da escola Vidal de Negrei-
ros, de Santa Cruz do Sul; e Abelhas jataí: as guardiãs 
da saúde e da mata nativa, da escola Nossa Senhora 
da Glória, de Sinimbu.

Os colegas Vinícius e Wesley desenvolveram projeto por causa da falta de energia
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Afalta de energia recor-
rente na região ser-
rana de Vale do Sol  

motivou os alunos Wesley 
da Silva, 13 anos, e Vinícius 
Kern, de 12, a desenvolverem 
um trabalho local para apre-
sentar na 1ª Fase da Etapa 
Regional da 11ª Mostra Cien-
tífica Verde é Vida, da Região 
de Atuação Santa Cruz do 
Sul. Foram 57 trabalhos apre-
sentados na sexta-feira, na 
Escola Felipe dos Santos, da 
localidade de Rio Pardense, 
em Vale do Sol, vindos de 
25 escolas parceiras de Passo 
do Sobrado, Rio Pardo, Santa 
Cruz do Sul, Sinimbu, Vale 
do Sol e Vera Cruz. Ao final, 
10 trabalhos foram seleciona-
dos para a próxima fase, que 
ocorre em Sinimbu, em 2 de 
setembro, quando um traba-
lho será classificado para a 
Expoagro 2020.

O trabalho dos colegas da 
Escola Willibaldo Michel, 
de Alto Castelhano, não foi 
selecionado, mas impressio-
nou até mesmo o prefeito de 
Vale do Sol, Maiquel Silva, 
que prestigiou a mostra. “A 
iniciativa deles foi além do 
normal. Todos sabemos dos 
problemas de insuficiência 
de energia no interior, das 
reivindicações que temos fei-
to e da necessidade de pensar 
em alternativas. E esses guris 
vão longe”, elogiou. Isso 
porque com a orientação do 
professor, eles criaram uma 
bicicleta ergométrica com 
engrenagens para ligação 
em alternador automotivo e 
bateria 12 volts. Eles fizeram 
acontecer.

“Já cheguei a ficar uma 
semana sem luz”, justificou 
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Wesley, morador de Linha 
Boa Esperança. O colega, 
Vinícius, completa: no mês 
passado, acredita que três 
vezes faltou energia em casa, 
demorando um dia para vol-
tar, em Alto Castelhano. 

PESQUISA
Além da bicicleta ergomé-

trica desenvolvida na escola, 
os estudantes realizaram 
uma pesquisa com os de-
mais alunos do educandário 
para saber da realidade que 
enfrentam na região serrana 
de Vale do Sol. 56% disseram 
que as quedas de energia são 
frequentes na localidade, 63% 
não possuem geradores de 
energia na propriedade onde 
vivem. Sobre o tempo que a 
energia demora para voltar, 
24% respondeu que leva até 
uma semana. 

APRENDIZADO 
PARA A VIDA
O coordenador pedagógi-

co do projeto Verde é Vida, 
professor José Leon Macedo 
Fernandes, estimula as dire-
ções a prepararem a etapa es-
colar, reunindo as produções 
de projetos de seus alunos, 
para que além da pesquisa 
de conteúdos relevantes, 
treinem a apresentação e a 
desinibição, o que se adquire 
com a prática. São aprendi-

zados que ficam para a vida 
toda, frisa o Coordenador, 
e auxiliam não apenas na 

apresentação de projetos em 
mostras regionais, mas para o 
futuro escolar e profissional.

Projetos atraíram olhares na Escola Felipe dos Santos


