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Cultura atrai 450 pessoas
Evento realizado na 
noite de sexta-feira 
valorizou talentos 
de Vale do Sol, 
culinária e evidenciou 
homenagem

Integrantes dos grupos que se apresentaram na 2ª Noite Cultural foram aplaudidos
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Sucesso. Assim foi ava-
liada a 2ª Noite Cultural 
realizada sexta-feira, 19 

de julho, na Comunidade 
Evangélica do centro de Vale 
do Sol. A iniciativa, que inte-
gra o projeto Cultura Viva - 
Artes Integradas, do Fundo de 
Apoio à Cultura - Pró-Cultura 
RS, atraiu cerca de 450 pessoas 
para conferir as atrações artís-
ticas e para degustar o prato 
típico do Município, a Boia 
Forte. Organizada pela As-
sociação Pró-Cultura de Vale 
do Sol, a noite contou com a 
apresentação do Coral Infan-
tojuvenil e Adulto, Grupo da 
Flauta, Banda Municipal e 
Patinação. E homenageou o 
ex-regente da Banda, Irimo 
Panke, pelos quase 20 anos 
de dedicação à música instru-
mental em Vale do Sol.

Panke recebeu uma placa 
da Associação, em agradeci-
mento a esse trabalho pres-
tado em prol da cultura va-
le-solense. Um novo ciclo na 
Banda Municipal foi iniciado 
com o regente Oeslei Hirsch, 
“que está abrindo uma nova 
etapa de crescimento e muito 
aprendizado como professor 
de música para os antigos e 
novos alunos da Banda Mu-
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Hospital Vale 
do Sol promove 
evento anual

BENEFICENTE

O Hospital Vale do Sol 
promove a 16ª Festa Be-
neficente nos dias 3 e 4 de 
agosto, no Ginásio Evangé-
lico de Vale do Sol. No dia 
3, pela manhã, começam 
os preparativos e a partir 
das 10 horas haverá venda 
de cucas e pães. No dia 
4, domingo, às 10 horas, 
acontece o Culto Ecumê-
nico na Igreja Evangélica. 
Às 12 horas será servida a 
Boia Forte acompanhada 
de pão caseiro.

Depois do almoço, mui-
tas atrações com Juliana e 
Marco, Grupo de Danças 
Gaúchas Tangarás, N’Band 
e Doce Desejo. Os ingressos 
antecipados estão à venda 
ao valor de R$ 18 na secre-
taria, com os funcionários e 
a diretoria. Durante a festa 
será realizado o sorteio da 
rifa do carro e outros 99 
prêmios. As doações para 
a preparação do almoço e 
das cucas serão bem-vin-
das e poderão ser entre-
gues no hospital.

CHAMADA PÚBLICA
A prefeitura está realizan-
do Chamada pública para 
habilitação dos fornece-
dores e recebimento das 
propostas de alimentos 
da agricultura familiar 
para merenda escolar. Os 
produtores têm até as 10 
horas do dia 1º de agosto 
para entregar os envelo-
pes no Setor de Licitação. 

AVISOS

Mãe e filha compartilham amor pelo patins

nicipal e alunos da flauta”, 
atesta Simone Hein, da Asso-
ciação Pró-Cultura. O Oeslei, 
que já foi aluno de Panke, 
passa a ser regente, seguindo 
os passos do maestro profes-
sor. Juntos, eles tocaram duas 
canções ao público.

Além da Banda, do Grupo 
de Flauta e dos Corais, que 

sempre encantam o público 
com suas canções, o evento 
teve muito movimento. E 
talento entre gerações. Kaline 
Kumm, 23 anos, tem a chan-
ce de patinar junto da filha, 
Maísa, 7 anos, no Grupo de 
Patinação X Lise de Vale do 
Sol. “Quando era mais nova 
fiz cinco anos de patinação 

neste mesmo grupo. E neste 
ano, a convite do professor, 
voltei a patinar. A Maísa está 
patinando há dois anos. É um 
orgulho muito grande poder 
patinar com a minha filha. A 
patinação é como uma tera-
pia, me faz um bem danado”, 
frisa Kaline, moradora do 
centro de Vale do Sol.

Irimo e Oeslei tocaram juntos


