
VALE DO SOL19 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
23 E 24 DE AGOSTO DE 2019

Desafio de mountain bike é domingo

Hedi é o Vale na Escolha da Terceira Idade

Trajetos de 60 e 100 
quilômetros vão atrair 
centenas de ciclistas 
aos três municípios 
neste fim de semana 
de aventura

O evento é organizado por uma equipe de ciclistas 
liderados por Mariane I. Schmidt e Luiz M. Faccin. 
Mariane é ciclista experiente e já participou de três 
provas mundiais de bicicross. Luiz M. Faccin é ciclista 
com grande experiência em provas de Audax, sendo o 
primeiro brasileiro a conquistar o título de Randonneur 
5000 pelo clube Audax Paris ( 2009) e também tem 
participação em diversos Audax no Brasil e na França. 

Mais de 420 ciclistas devem participar do evento

SANTA CRUZ, VERA CRUZ E VALE DO SOL

REGIONAL

Para quem gosta de 
aventura sobre rodas, 
imperdível. Para quem 

pedala para contemplar a na-
tureza, programa certeiro. A 
3ª edição dos Desafios de Ter-
ra passa por três municípios: 
Santa Cruz, Vera Cruz e Vale 
do Sol e ocorre neste domingo. 
São desafios de Mountain 
Bike com dois trajetos de 60 
km e 100 km na modalidade 
cicloturismo, e de 100 km na 
modalidade competição. O 
diferencial, este ano, é que o 
desafio abra espaço para atle-
tas que gostam de competir 
em percursos não pavimen-
tados. O roteiro escolhido 

DIvuLGAçãO

ORGANIZAÇÃO

A Rainha da Terceira Ida-
de de Vale do Sol, Hedi Sch-
neider, vai representar o Mu-
nicípio na Escolha da Rainha 
Regional da Terceira Idade. 
O evento acontece na terça-
feira, dia 27 de agosto, às 14 
horas, no CTG Lanceiros de 
Santa Cruz.

A programação vai iniciar 
pela manhã, com palestra 
motivacional às candidatas 

e troca de mimos. À tarde 
começa o desfile e toda a 
comunidade está convidada 
a prestigiar e torcer. Em se-
guida, haverá baile animado 
pela Banda Acordes de Ouro.

A Prefeitura de Vale do 
Sol vai disponibilizar trans-
porte gratuito à torcida. Os 
interessados devem se ins-
crever até o dia 23 de agosto 
na Assistência Social ou pelo Candidata de vale do Sol é Hedi Schneider

fone (51) 3750-1122. O ônibus 
vai sair às 12 horas da Linha 
da Barra, passará pelo Cen-
tro (em frente à Prefeitura), 
estrada geral, Rio Pardense, 
Faxinal de Dentro, Theofinho 
e seguirá pela RSC-287 até o 
local do evento. O ingresso 
para o concurso custa R$ 10 
e pode ser adquirido com a 
candidata vale-solense ou no 
dia do baile.

DIvuLGAçãO

Por solicitação da direção 
da Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental Willibaldo 
Michel, de Alto Castelhano, o 
presidente Vanderlei Airton 
Martin determinou o início 
de mais uma Sessão Plenária 
do Estudante, oportunizan-
do, desta vez, a participação 
dos alunos do 9º ano da esco-
la. A Sessão Plenária do Es-
tudante consiste em analisar 
o funcionamento da gestão 
municipal, projetos de lei que 
já tramitaram ou tramitam no 
Legislativo, investimentos 

públicos, inclusive as ações 
previstas na LDO de 2020, 
estimada em R$ 36 milhões. 
A aprendizagem é realizada 
através de encontros sema-
nais, inclusive com o acom-
panhamento do trabalho dos 
vereadores titulares.

O programa proporciona 
uma verdadeira aula de ci-
dadania aos estudantes, que 
concluirão o trabalho com a 
realização de uma reunião 
ordinária durante a Semana 
do Município que, apesar de 
ser simbólica, possuirá todas 

as prerrogativas legislativas, 
com votação de projetos de 
lei, análise de políticas pú-
blicas, entre outros assuntos.

Participarão da Sessão Ple-
nária do Estudante de 2019 
os seguintes alunos: Amanda 
Carolina Haubert, Ana Caro-
line Schwantz, Brenda Luiza 
Flesch, Stefani Kauãni Lange, 
Jamile dos Santos de Camar-
go, Maurício Luan Stumm, 
Taylor Gabriel Behling Zue-
ge, Gabriel Henrique Gehr-
ke, Ismael Konrad e Róger 
Samuel de Souza.

Alunos da Willibaldo Michel farão 
Sessão Plenária do Estudante

EM NOVEMBRO

Boia Forte Fest é atração 
na noite deste sábado 

CONHEÇA AS CANDIDATAS

privilegia estradas de terra 
com mais percurso plano.

A largada dos desafios 
ocorre às 7 horas da Unisc, 
seguindo pela Linha Borges 
de Medeiros, Linha Andréas, 
Linha Floresta, Ferraz (Vera 
Cruz), Linha do Rio, Rio 
Pardense, Linha Bernardino 
e Formosa (Vale do Sol). Para 
a comunidade que quiser 
ficar de olho nessas localida-
des, por volta das 8h30min, 
explica Luiz Faccin, da or-
ganização do Desafio, os 
ciclistas devem cruzar Vale 
do Sol. Estima-se a presença 
de mais de 420 participantes 
de várias cidades do Esta-
do, inclusive do Uruguai, 
que terá como um dos seus 
representantes na categoria 
Elite Tito Miraglia, campeão 
nacional uruguaio de XCM 
(2019) e vencedor da Scott 
Marathon (2018). “Desafio 
100km Terra se firma como 

Neste sábado, 24 de agos-
to, acontece a 2ª edição da 
Boia Forte Fest, no ginásio 
de Pinhal Trombudo, com 
a apresentação das 11 can-
didatas que irão concorrer 
aos títulos de Rainha e Prin-
cesas de Vale do Sol, em 
novembro. O início será às 
19h30min e a programação 
conta com apresentação 
de cantores vale-solenses, 

seguido pela apresentação 
das candidatas e divulga-
ção das novidades do con-
curso. Após será servido o 
jantar, a boia forte, prato 
típico do Município, e para 
completar, baile com a Ban-
da Destinu’s.

Os ingressos custam R$ 
15 antecipados e R$ 17 na 
hora. Somente para o baile, 
o valor é de R$ 10.

o maior evento de bike do 
Vale do Rio Pardo e um dos 
maiores eventos do interior 
do estado”, frisa Faccin.

O objetivo do desafio é 
proporcionar aos adeptos do 
ciclismo de Mountain Bike 
(MTB) uma oportunidade de 
vivência do esporte em meio 
à natureza, além de estreitar 
os vínculos de amizade e, 
claro, melhorar a qualidade 
de vida. As duas primeiras 
edições do evento foram ins-
piradas nas provas de Audax, 
que foca no desafio pessoal e 
não na competição. Este ano 
o Desafio oferece, então, a 
oportunidade aos atletas que 
gostam de competir.

A equipe organizadora 
demarcou trechos e colocou 
placas de sinalização ao 
longo da semana, e pede a 
colaboração da comunidade 
para não remover as sinali-
zações. O evento é realizado 

pela Audax Santa Cruz, com 
apoio da Oftalmoklinik, 
Padaria Panisul, Unimed, 
Caloi, Luiz Faccin Bicicle-

tas, 501 arquitetura e Unisc, 
assim como das Prefeituras 
de Santa Cruz, Vera Cruz e 
Vale do Sol.


