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Pernada Farroupilha será beneficente

Efasol tem grupo de mulheres e de mães

CTG Tropeiros do Vale 
prepara competição 
que vai reverter
parte da renda ao 
projeto Pessoas
com Deficiência

Corrida é prestigiada pela comunidade, no CTG
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Setembro deu as caras 
e os apaixonados pela 
cultura gaúcha costu-

mam se alvoroçar. Quer dizer 
que a Semana Farroupilha 
se aproxima e, com ela, uma 
série de atividades costuma 
ser realizada em todo Rio 
Grande do Sul, pelas enti-
dades, escolas, Prefeituras, 
empresas. Em Vale do Sol, 
um dos eventos, que chega 
na terceira edição em 2019, 
tem o propósito de fazer o 
bem. A Pernada Farroupilha 
do CTG Tropeiros do Vale 
tem caráter beneficente e vai 
ajudar revertendo 30% da 

DIVulGAÇãO

Mulheres têm encontro de integração e aprendizado

Tomou forma no último dia 
26 de agosto a primeira oficina 
do grupo de mulheres e mães 
da Escola Família Agrícola de 
Vale do Sol (Efasol). O grupo, 
formado por mães de estudan-
tes da escola e monitoras, foi 
idealizado em reunião e tem 
por objetivo a valorização do 
trabalho feminino no campo, o 
artesanato local e a geração de 
possibilidades de renda extra 
para as mulheres.

Além disso, as oficinas fo-
ram elencadas seguindo os 

conhecimentos anteriores já 
praticados pelas mulheres em 
suas propriedades, mas que 
eram reconhecidos apenas 
como hobby. As oficinas são 
ministradas pelas próprias 
mulheres, que conseguem 
conversar sobre assuntos di-
versos, ao mesmo tempo em 
que constroem conhecimento 
juntas.

Darcila Scherer Seibert, 40 
anos, agricultora de Vale do 
Sol e mãe da estudante Caroli-
ne, do primeiro ano da Efasol, 

diz que a ideia do grupo é 
libertadora e que “os encontros 
são muito produtivos e nos 
ajudam na nossa autoestima, 
além disso, nos ajudam a cons-
truir um futuro melhor. Tam-
bém é muito bom porque con-
versamos sobre tudo, é uma 
manhã bem descontraída”. A 
monitora Maria Luiza Tomaz, 
que auxiliou na oficina de cro-
chê, avaliou a primeira oficina 
prática do grupo como muito 
positiva: “esses momentos nos 
aproximam, fortalecem e nos 
unem. Devemos agradecer a 
todas que tiveram no encontro 
pelo interesse. Estas mulheres 
deixam as suas propriedades 
para terem momentos não so-
mente de aprendizagem, mas 
de troca de experiências”.

Além do croché, oficinas 
de tricô, consertos gerais, pre-
paração de conservas e em-
butidos, entre outras, foram 
programadas pelo grupo. O 
próximo encontro está progra-
mado para o dia 21 de outubro 
e contará com uma oficina de 
pintura em tecido.

DIVulGAÇãO

Com a jurada fixa, candidatas tiveram conversa informal

DIVulGAÇãO

Candidatas têm bate-papo
e conhecem jurada fixa

SOBERANAS

Em função da instabili-
dade do clima, o passeio 
ciclístico agendado para a 
tarde do último sábado, dia 
31, não saiu, mas a agenda 
das candidatas que concor-
rem ao título de Soberana de 
Vale do Sol foi mantida, com 
a revelação da jurada fixa - 
jornalista Carolina Sehnem 
Almeida, do Grupo Arauto, 
que foi rainha de Vera Cruz 
nos anos de 2001 e 2002, e é 
natural de Vale do Sol.

Na ocasião, a jurada con-
duziu um bate-papo com 
as candidatas, com foco na 
preparação para o concurso e 
dicas práticas sobre compor-
tamento, postura, conteúdo e 
imagem, além de relaciona-
mento inter-pessoal e junto da 
comunidade. As meninas tira-
ram dúvidas e conheceram, 
com a comissão organizadora, 
mais detalhes da agenda para 
os próximos encontros.

PASSEIO SERÁ DIA 7
O 26º Passeio Ciclístico de 

Vale do Sol, que aconteceria 
no sábado, dia 31 de agosto, 
foi transferido para o dia 7 
de setembro, em virtude da 
chuva. As inscrições para con-
correr aos prêmios, no valor 
de R$ 2 por pessoa, iniciam 
às 13 horas com concentração 
em frente à Prefeitura. As ins-
crições podem ser realizadas 
durante a semana na Secreta-
ria de Educação.

A largada vai ocorrer por 
volta das 13h30min, com 
percurso de oito quilômetros, 
aproximadamente. Após a 
pedalada, serão realizados os 
sorteios de cinco bicicletas e 
mais de 100 brindes em frente 
ao Centro Administrativo. 
Também haverá premiação 
para o ciclista mais idoso, 
mais jovem (0 a 3 anos e aci-
ma de 3 anos), bicicleta mais 
enfeitada e família com mais 
participantes. Durante o even-
to, haverá mateada. A comu-
nidade pode trazer cadeira, 
cuia e água quente.

renda ao Projeto Pessoas com 
Deficiência, desenvolvido em 
Formosa. A programação vai 
ocorrer no dia 15 de setem-
bro, a partir das 10 horas, no 
parque do CTG, na localida-
de de Linha Cristina. 

A cartela de apostas tem 
o custo de R$ 5. Além da 
premiação de 30% para o 
projeto, outros 30% da arre-
cadação serão a premiação 
para o ganhador com o maior 
número de acertos. Os outros 
40% serão para o CTG orga-
nizador.

QUEM VAI DISPUTAR?
Já circulam as cartelas de 

apostas com os nomes de 13 
trios que disputam as per-
nadas. Aderiram ao evento 
beneficente as Soberanas 
do Vale, gaúchos, prendas, 
empresários, lojistas, verea-
dores, funcionários públi-
cos, professores, escoteiros, 
agricultores, caminhoneiros, 
profissionais da saúde e fun-
cionários do hospital. 

Segundo a sota-capataz 

do CTG Tropeiros do Vale, 
Julia Macedo, cada corrida 
vai cumprir o percurso de 
aproximadamente 100 me-
tros. Além dos competidores, 
a programação costuma reu-
nir expressivo público para 
assistir, fazer apostas, torcer 
e se divertir. Após, haverá al-
moço por adesão, que poderá 
ser adquirido no dia. 

Nas edições anteriores, a 
Pernada Farroupilha tam-
bém teve caráter beneficente, 
uma vez para o Grupo Pes-
soas com Deficiência e outra 
para o Hospital de Vale do 
Sol, o que contribui para o 
sucesso da competição. São 
mil números colocados à 
venda com os participantes 
e integrantes do CTG Tro-
peiros do Vale, e boa parte já 
está comercializada, informa 
a sota-capataz. Hora de fazer 
as apostas. Mas independen-
te do resultado, todos com-
partilham de uma certeza: é 
vitória do tradicionalismo e 
da solidariedade.


