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Hoje a noite é de cultura

Nesta segunda-feira, vereadores homenageiam 
21 alunos destaque em sessão solene

Corais, patinação, 
flauta e banda, além 
do jantar com o prato 
típico, dão o tom do 
evento da Associação 
Pró-Cultura

CHAMADA PÚBLICA
A Prefeitura de Vale do 
Sol está realizando Cha-
mada Pública para fins de 
habilitação dos fornece-
dores e recebimento das 
propostas de gêneros ali-
mentícios da Agricultura 
Familiar para alimentação 
escolar. Os produtores 
têm até as 10 horas do 
dia 1º de agosto para 
entregar os envelopes 
no Setor de Licitação. O 
edital pode ser acessado 
no site www.valedosol.
rs.gov.br. 

As escolas indicaram os seguintes alunos para serem 
homenageados:
|Escola E. E. F. Afonso Martin Rohlfes: Larissa Helena 
Schultz Kohn, Larissa Cristiane Gass de Oliveira,
Leticia Cristiana Gass de Oliveira
|Escola M. E. F. São João Batista: Rafaela Luisa 
Schroeder, Júlia Beatriz Konrath, Caroline Luana 
Schroeder
|Escola M. E. F.l Willibaldo Michel: Jaíne Nathália Diehl,
Letícia Vitória Pagel, Rafaela Mylena Rohr
|Escola E. E. M. Guilherme Fischer:
Ensino Médio - Viviane Larissa Berlt, Daniela Elisa 
Klein, Milena Isabel Rauber. 
Ensino Fundamental: Fernando Koehler, Laura Luiza 
de Azevedo, Sofia Fischer
|Escola M. E. F. Felipe dos Santos: Taina Eduarda 
Gabe, Gabriela Alessandra dos Santos Soares, Helen 
Rilene Pritsch
|Escola Família Agrícola de Vale do Sol: Adriana 
Luedtke, Fabiano Augusto Weiland, Isabel de Oliveira
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Os vale-solenses têm 
bons motivos para 
saírem de casa na 

noite desta sexta-feira, mesmo 
se as temperaturas não estive-
rem das mais convidativas. 
A boia forte, prato típico de 
Vale do Sol, promete aquecer 
quem prestigiar a 2ª Noite 
Cultural na Comunidade 
Evangélica do centro, a partir 
das 19 horas. Se não bastas-
se a gastronomia típica, as 
atrações artísticas merecem 
o aplauso da comunidade. 
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OS DESTAQUES

AVISOS

Regularização
Fundiária Urbana 
pauta reunião

REURB

Primeiros alunos que receberam a homenagem, em 2010

A homenagem aos alunos 
que atingiram o melhor coe-
ficiente emocional e de inte-
ligência na conclusão de cada 
nível de ensino nas escolas de 
Vale do Sol será realizada na 
próxima segunda-feira, dia 
22, na Câmara de Vereadores, 
a partir das 19 horas, através 
da concessão do título Aluno 
Destaque de 2018.

A partir deste ano serão 
homenageados três alunos 
concluintes do ensino funda-
mental e três do ensino médio, 
de cada escola, pois até o ano 
passado a concessão do título 
era apenas para dois alunos 
por nível de estudo.

Esta homenagem partiu da 
iniciativa do vereador licencia-
do e atual secretário municipal 

de Obras, Transporte, Serviços 
Essenciais e Trânsito, César 
Leandro Ebert, no ano de 2010, 
oportunizando o reconheci-
mento anual. Foram homena-
geados os primeiros estudan-
tes com o título Aluno Nota 
Dez: Eloina Kappaun, Marieli 
Elena Muller, Luana Caro-
lini Quoos, Chelen Michel 
Quoos, Geison Argel Molz e 
Adriele Pfaff, concluintes do 
ensino fundamental em 2009 
e logo após, no ano seguinte, 
a homenagem passou a ser 
denominada Aluno Desta-
que.

Corais Infantojuvenil e Adulto são atrações de hoje

O presidente Vanderlei 
Martin convida a comunidade 
para prestigiar o ato e destaca 
a importância dessa home-
nagem, “que visa valorizar o 
desempenho dos estudantes 
de Vale do Sol, levando em 
consideração não apenas o ín-
dice intelectual como também 
o emocional, reconhecendo o 
empenho dos alunos ao longo 
dos anos, os quais, certamente, 
contaram com o apoio dos seus 
familiares e de seus profes-
sores para alcançar melhores 
resultados nos estudos e no 
relacionamento escolar”. 

DIVuLGAçãO

Situação de conheci-
mento geral é a existên-
cia, no município de Vale 
do Sol e na região, de 
núcleos  urbanos infor-
mais, em que as pessoas 
residem de maneira irre-
gular.

Esta si tuação gera 
enorme insegurança ao 
possuidor destes imóveis 
por não conseguir lega-
lizá-lo. Para reconhecer 
que estes moradores são 
os proprietários da área 
é que surgiu a Regulari-
zação Fundiária Urbana 
(REURB), que pautou 
reunião do secretário de 
Finanças, Claudeomir 
Karnopp, com os verea-
dores, para esclarecer 
sobre o projeto de lei que 
tramita no Legislativo.

A REURB é um instru-
mento de política urbana, 
um conjunto de normas 
e procedimentos que 
abrange medidas jurídi-
cas, ambientais, urbanís-
ticas e sociais, com vistas 
a tirar da informalidade 
determinados loteamen-
tos ilegais ou clandesti-
nos e seus ocupantes.

A REURB surgiu como 
instrumento para des-
burocratizar o processo 
de regularização de lo-
teamentos e pequenos 
núcleos urbanos. Ao final 
do processo de regulari-
zação, cada terreno terá a 
sua matrícula individual 
com o registro no Cartó-
rio de Imóveis.

O evento da Associação Pró-
Cultura de Vale do Sol vai 
contar com as apresentações 
dos corais Infantojuvenil e 
Adulto, do Grupo de Pati-
nação, da Flauta e da Banda 
Municipal. É oportunidade 
de valorizar os talentos locais 
(ao todo, são cerca de 90 pes-
soas que integram os grupos), 
auxiliar a associação e apre-
ciar belas danças e canções.

O regente dos corais, Celso 
Sehnem, já adianta o que o 
público vai poder conferir. 
Os jovens vão apresentar as 
músicas Hey Pai, Um anjo do 
céu e California Dreaming. 
Já o Coral Adulto vai entoar 
You rase me up, Sossegai e 
Chove chuva.

O jantar será servido às 21 
horas e também estará dispo-
nível para levar para casa. Os 
ingressos antecipados foram 
vendidos a R$ 15 e hoje, no 
dia, custam R$ 17. Para os 

vale-solenses, o prato típico 
dispensa apresentações. Para 
o visitante, é bom saber que a 
boia forte conta com mais de 
20 ingredientes no seu prepa-
ro e leva cerca de seis horas 
de cozimento até ficar pronta. 

“Será uma noite muito es-
pecial, pois é a integração das 
atividades que a associação 
oferece atualmente. Serve 

para mostrar para as famí-
lias de seus integrantes, bem 
como à comunidade em ge-
ral, o trabalho que é realizado 
pela Associação Pró-Cultura 
de Vale do Sol, que conta com 
o apoio da Prefeitura Muni-
cipal”, convida a empresária 
Simone Hein, que integra a 
comissão organizadora da 2ª 
Noite Cultural.


