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Onze meninas sonham com reinado
Identidade das 
candidatas foi 
revelada na noite de 
sábado, durante a 2ª 
Boia Forte Fest, em 
Pinhal Trombudo

Candidatas ouviram poema Sonho, na voz das crianças, e se apresentaram ao público

CONCURSO

CAROLINA ALMEIDA
LUCIANA MANDLER
redacao@jornalarauto.com.br

Fim do suspense. A co-
munidade vale-solense 
conheceu na noite de 

sábado, durante a 2ª Boia 
Forte Fest, a identidade das 11 
candidatas que disputam os 
títulos de Rainha e Princesas 
do Município, no concurso 
que terá diversas ativida-
des preparatórias daqui para 
frente, mas que culmina com 
a coroação na noite do dia 
8 de novembro. Em sua 12ª 
edição, o concurso tem como 
tema, “Vale a Pena Sonhar”, 
como explica 
a Secretária de 
Educação, Cul-
tura e Desporto 
de Vale do Sol, 
Deisi Blasi dos 
Santos.  “Nós 
acreditamos que 
o futuro perten-
ce àqueles que 
acreditam na 
beleza de seus 
sonhos. Então 
estas meninas, 
que estão se preparando mui-
to, já estão de parabéns por 
terem a atitude de buscar a 
realização”, considera. 
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1) Gabriele Tanara Rusch - mercado Wl Schlesener, 
mais conhecido como mercado Colonial; 
2) natiele mariane Grade - Supermercado Carvalho; 
3) Fernanda Quoos - Estúdio Eterniza Fotografia; 
4) Denise Bueno - Escola maria Prado; 
5) Francine Taís Zuse - Ginásio Gonçalves Dias e
Grupo de Danças Tangarás; 
6) Thainá Beling - CPm da Escola Guilherme Fischer; 
7) Thaís Aline de Almeida - Rádio Comunitária de 
Vale do Sol e CTG nova Querência; 
8) Débora Aline Giehl - marcenaria RDm móveis e 
Esquadrarias; 
9) Julia Inês Emmel - Juventude Evangélica de For-
mosa (JEFO); 
10) Renata maiuli martin de Vargas - Hospital
Beneficente Vale do Sol;  
11) marieli Elena müller - movimento de Cursilhos e 
Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares 
de Santa Cruz, Sinimbu, Vale do Sol e Herveiras.

QUEM SÃO ELAS?

EDUCAÇÃO

As inscrições para o Passe 
Livre Estudantil iniciaram 
nesta quinta-feira, dia 22, e 
vão até 13 de setembro. Os 
estudantes de Vale do Sol 
podem realizar a inscrição na 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, Cultura e Desporto. 
Para ter direito os estudan-
tes devem comprovar renda 
per capita de até 1,5 salário 
mínimo regional faixa 01, 
que residam no Município, 
mas estudem em outro e que 
comprovem frequência nas 
instituições de ensino. Para 

ter acesso ao benefício, o 
interessado deve ser cadas-
trado em uma das entidades 
estudantis, Associação dos 
Estudantes do Rio Grande do 
Sul (AERGS), União Gaúcha 
dos Estudantes (UGES) e 
União Estadual dos Estudan-
tes (UEE).

Documentos para a obten-
ção do Passe Livre:

- Foto 3x4;
- Carteira de identificação 

estudantil;
- Formulário cadastral, 

declaração de grupo familiar 

(http://www.metroplan.rs.
gov.br/upload/1517330209_
f o r m u l % C 3 % A 1 r i o % 2 0
passe%20livre.pdf)

- Registro de matrícula 
em instituição regular de 
ensino localizada em um 
dos municípios abrangidos 
pelo benefício e diverso do 
município de residência do 
(a) beneficiário (a);

- Comprovação dos dias de 
aula do(a) aluno(a) beneficia-
do(a), bem como previsão do 
recesso letivo, expedido pela 
instituição de ensino;

- Cópia de documento de 
identificação oficial do(a) 
estudante e familiares;

- Comprovante de renda 
do(a) beneficiário(a) e de to-
dos os integrantes do grupo 
familiar, conforme Anexo II, 
Decreto n° 50.832/13.

- Cópia do comprovante de 
residência do(a) estudante em 
Município localizado na área 
de abrangência do benefício;

- Comprovante de frequên-
cia mínima de 75% do perío-
do letivo anterior, dispensado 
em caso de estudantes matri-

culados no primeiro semestre 
ou primeiro ano letivo.

Dispensada apresentação 
dos comprovantes de ren-
da do grupo familiar aos 
estudantes beneficiários do 
Programa Universidade para 
Todos - Prouni, na modalida-
de integral e do Programa de 
Assistência Estudantil - Uni-
versidade Federal.

Informações no site da Me-
troplan/Passe Livre: http://
www.metroplan.rs.gov.br/
conteudo/1658/?Passe_Li-
vre.

Inscrição para o Passe Livre Estudantil vai até setembro

Coube às atuais soberanas, 
rainha Katiele Braga e prince-
sas Carolina Rachor e Tamires 
Hansen, conduzirem as meni-
nas, que estavam em meio ao 
público, até o palco. Os sonhos 
nortearam a noite de sábado. 
As candidatas puderam falar 
deles perante o público, que 
lotou as dependências do 
ginásio de Pinhal Trombudo. 
E elas, junto de aproximada-
mente 700 pessoas, também 
ouviram, da voz das crianças, 
o poema Sonho, de Clarice 
Lispector: “Sonhe com aquilo 
que você quer ser, porque 
você possui apenas uma vida 
e nela só se tem uma chance 
de fazer aquilo que quer...”

Ainda, o prefeito Maiquel 
Silva frisou que a noite marca 
o começo de semanas inten-
sas, mas que foram prepara-
das de forma especial para 
as candidatas. Além disso, na 
ocasião foi feito o lançamen-

to de um vídeo 
institucional de 
Vale do Sol, a 
fim de divulgar 
as potencialida-
des da cidade. 
Após o jantar, 
a animação fi-
cou por conta 
da Banda Des-
tinu’s.

NOVIDADES
D u r a n t e  a 

apresentação 
das 11 candidatas, a Secre-
tária da Educação anunciou 
uma das novidades: “teremos 
uma jurada fixa, avaliando a 

preparação das gurias desde 
o início”, antecipou Deisi. A 
revelação da identidade dessa 
jurada acontecerá no sábado, 
no passeio ciclístico. Além 
disso, as meninas passarão 
por prova escrita nesta edição 
e ao invés de desenvolverem 
um projeto para ser aplicado 
após a escolha do trio, serão 
feitas ações de cunho social no 
decorrer do concurso, envol-
vendo todas as participantes, 
de forma viável. As ativida-
des preparatórias vão iniciar 
no dia 14 de setembro, com 
a psicóloga Priscila Friggi. 
Também estão agendados 
workshops de automaquia-
gem, sobre dicção e oratória, 
entre outros temas.


