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Pernada de tradição e ajuda

Legislativo analisa repasse de R$ 140 mil 
para a Associação Pró-Cultura Vale do Sol

Programação do CTG 
Tropeiros do Vale aliou 
a Semana Farroupilha 
com a possibilidade de 
fazer o bem para uma 
entidade social

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aconteceu na terça-
feira, dia 10, a VII Con-
ferência Municipal de 
Assistência Social de 
Vale do Sol - “A assis-
tência social: direito do 
povo com financiamento 
público e participação 
social”. Durante o en-
contro ocorreu a apro-
vação do Regimento 
Interno e palestra com 
a Assistente Social, Dra. 
Eunice Maria Viccari. 
Além disso, foram rea-
lizadas a apresentação 
dos temas da conferên-
cia, discussão dos eixos 
e escolha dos delega-
dos. O encontro teve 
como objetivo debater 
as principais propostas 
para a Assistência Social 
no Município, Estado e 
União.

Pernada transformou comunidade em atletas do bem
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O percurso da corrida 
dava em torno de 
50 metros, era cur-

to. Mas o suficiente para a 
vontade de se sair bem na 
brincadeira transparecer. Nes-
te domingo, dia 15, o CTG 
Tropeiros do Vale, de Linha 
Cristina, contou com o clima 
quente para sediar a terceira 
edição da Pernada Farroupi-
lha em seu parque, reunindo 
bom público ao longo do dia 
para aproveitar a mateada, o 
almoço de integração e, claro, 
torcer para os competidores 
e vibrar com os acertos na 
cartela de apostas. Com a 
certeza de que a vitória é 
garantida ao Projeto Pessoas 
com Deficiência, desenvolvi-
do na localidade de Formosa, 
que vai receber 30% do valor 
arrecadado. 

São pessoas da comuni-
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Alunos da São 
João Batista
em Olimpíada

LíNGUA PORTUGUESA

A 6ª edição da Olim-
píada de Língua Portu-
guesa Escrevendo o Fu-
turo reforça a valorização 
da interação de crianças e 
jovens com seu território, 
e retoma o tema “O lugar 
onde vivo”. Sendo assim, 
para participar do con-
curso, o estudante deve 
resgatar histórias, estrei-
tar vínculos com a co-
munidade e aprofundar 
o conhecimento sobre a 
realidade, o que contribui 
para o desenvolvimento 
de sua cidadania. 

A Escola Municipal de 
Ensino Fundamental São 
João Batista, de Formosa, 
vai representar Vale do 
Sol na etapa estadual. O 
educandário se inscreveu, 
após uma comissão jul-
gadora escolar avaliar os 
textos dos estudantes, que 
foram selecionados para a 
etapa Municipal. Dos três 
textos que participaram, 
todos foram classificados 
para a estadual. Thaís Iria 
da Silva (5º ano), Letícia 
Thaís Schroeder (6º ano) 
e Bruno Henrique Ferla 
(9º ano) representam a 
escola.

Por solicitação da Comis-
são de Orçamento, Finanças, 
Infraestrutura Urbana e Agri-
cultura, presidida pelo verea-
dor Leonir Scherer, no dia 9, 
foi realizada uma reunião en-
tre os vereadores, secretária 
de Educação, Deisi Blasi dos 
Santos, secretário de Finan-
ças, Claudeomir Karnopp, 
e a diretoria da Associação 
Pró-Cultura Vale do Sol para 
tratar sobre o projeto de lei nº 
56/E/19, que busca autoriza-
ção legislativa para firmar o 
termo de colaboração para a 
contratação de profissionais 
para desenvolver as funções 
de regente de coral, mestre de 
banda, professora de música 
e professora de patinação de-
vidamente habilitados para 

o exercício de sua profissão, 
no valor anual de R$ 140 mil.

Desta forma, para o aten-
dimento de todas as despe-
sas referentes à execução do 
programa previsto no termo 
de colaboração, em especial 
os valores dos salários dos 
profissionais contratados, 
encargos sociais, custos de 
contratação em geral, elabo-
ração da folha de pagamento, 
execução dos pagamentos, 
contabilidade, custo opera-
cional bancário, conforme 
planilha apresentada pela 
entidade, faz-se necessário 
os seguintes valores: de se-
tembro a outubro de 2019, 
valor mensal de R$ 9.500; 
novembro de 2019, R$ 13.500; 
dezembro de 2019, R$ 23.500; 

e de janeiro a agosto de 2020, 
valor mensal de R$ 10.500.

Foi esclarecido que qual-
quer pessoa pode se asso-
ciar à entidade e quanto aos 
grupos, é preciso verificar 
se estão dentro das normas 
do estatuto da entidade para 
serem beneficiados com re-
cursos.

A secretária Deisi Blasi 
dos Santos relatou que, no 
início deste ano, foi assinado 
um convênio entre o Execu-
tivo e a Associação Cultural 
e Folclórica Der Deutsche 
Jugendtanz, a Associação 
Grupo de Dança Tradicional 
Gaúcha Tangarás e a Asso-
ciação Pró-Cultura Vale do 
Sol para destinar os recur-
sos oriundos do Governo 

do Estado, no valor de R$ 
35.466,66 para cada entidade 
investir no prazo de até um 
ano. Informou que estão 
sendo encaminhados outros 
projetos com a finalidade de 
angariar mais recursos para 
serem investidos na cultura.

Para finalizar, o presidente 
Vanderlei Airton Martin afir-
mou que “resgatar e desen-
volver a cultura em Vale do 
Sol é valorizar as entidades 
e a comunidade, como um 
todo. Por isso, esta reunião 
foi realizada para que não 
exista nenhuma dúvida na 
análise e na votação do pro-
jeto de lei em questão, que 
propõe a destinação de R$ 
140 mil para a Associação 
Pró-Cultura Vale do Sol”.  

Cerca de 400 pessoas prestigiaram a programação

dade que se dispõem a par-
ticipar. Foram 13 trios for-
mados na pernada. No das 
atuais Soberanas de Vale 
do Sol, a princesa Tamires 
Hansen se saiu vitoriosa. 
“Quem ganha a corrida não 
ganha nenhum prêmio. Não 
é uma competição. É para 
promover uma integração 
com a comunidade e para 
ajudar, fazer o bem”, frisa ela, 
elogiando o dia diferente pro-
porcionado aos vale-solenses, 
que puderam se divertir, dar 
boas risadas e, especialmente, 
contribuir com uma causa tão 
nobre.

A a sota-capataz do CTG 
Tropeiros do Vale, Julia Ma-
cedo, contabiliza a participa-
ção de aproximadamente 400 
pessoas na programação de 
domingo. “Foi muito legal a 
participação da comunida-
de, foi um grande evento”, 
resume ela, que acredita que 
será revertido em torno de 
R$ 1,2 mil ao projeto Pessoas 
com Deficiência. A entrega 
do recurso será na sexta, Dia 
do Gaúcho, também para o 
ganhador do maior número 
de acertos nas apostas (30% 
do total arrecado). No feriado 
de 20 de setembro, de manhã 
tem uma programação aos 

integrantes do projeto social, 
com atividades e brincadei-
ras, coordenada por uma 
psicopedagoga. Ainda tem 
almoço, bênção do pastor 
Carlos Wendland e à tarde, 

desfile farroupilha, que sai 
do CTG, em Linha Cristina, 
passa pelo centro e retorna 
para o CTG, contando com a 
participação dos integrantes 
do projeto.


