
VALE DO SOL22 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
27 E 28 DE SETEMBRO DE 2019

Feira troca sementes crioulas
Espaço de integração 
entre estudantes e 
compartilhamento de 
experiências ocorreu 
nesta quarta-feira

Iniciativa compartilhou conhecimentos populares

SABEDORIA POPULAR

A Escola Família Agrí-
cola de Vale do Sol 
(Efasol) inaugurou  

na quarta-feira, dia 25, a 1ª 
Feira da Sabedoria Popular: 
sementes crioulas, mudas 
e mostra de artesanato. A 
Feira foi pensada como um 
espaço de integração entre 
os estudantes para compar-
tilhamento de experiências 
do Estágio de Vivência, ferra-
menta pedagógica utilizada 
pelas EFAs que possibilita aos 
jovens ficarem uma semana 
na propriedade de um cole-
ga, realizando diagnósticos 
técnicos e vivenciando hábitos 

DIvulgAçãO

AVISOS

Com o objetivo de desenvol-
ver o pensamento, a criativida-
de e a originalidade dos alunos 
das escolas municipais de Vale 
do Sol, está sendo desenvolvi-
do um concurso cultural que 
valoriza a produção de poesias 
e desenhos através da reflexão 
sobre o tema: “Vale do Sol: por 
que vale a pena viver aqui?”.

Alunos do 1º ao 4º ano foram 
motivados a desenhar e do 5º 
ao 9º ano foram instigados a 
escrever poesias respondendo 
à pergunta tema. Os edu-
candários da rede municipal 
podem enviar três desenhos e 
três poesias selecionados pela 

escola, até esta sexta-feira, dia 
27 de setembro. Após receber 
todos os trabalhos, uma co-
missão vai avaliá-los, sendo 
que serão classificados três 
desenhos e três poesias dentre 
todos os educandários. 

Os trabalhos selecionados 
vão para votação popular, e 
a comunidade vai escolher o 
melhor desenho e a melhor 
poesia. Os ganhadores serão 
divulgados durante a Feira 
do Livro do município, que 
ocorre entre os dias 8 e 10 de 
outubro, e terão o desenho e a 
poesia estampados na agenda 
de 2020 da Prefeitura.

Concurso de desenho e 
poesia envolve alunos

REDE MUNICIPAL

Após dois meses de reu-
niões semanais com os alunos 
que estão participando da Ses-
são Plenária do Estudante, foi 
realizado encontro com o se-
cretário de Saúde e Assistência 
Social, José Valtair dos Santos, 
que recebeu os estudantes/
vereadores no ESF Faxinal de 
Dentro na última semana, com 
a equipe da unidade.

Inicialmente ele ressaltou 
que 100% da população é aten-
dida pelas quatro unidades de 
saúde instaladas em Vale do 
Sol: ESF Faxinal de Dentro, 
ESF Raios de Sol, ESF Verdes 
Vales e o ESF Anita Garibaldi. 
Santos esclareceu vários pro-
cedimentos que são realizados 
mensalmente no ESF Faxinal 
de Dentro, como atendimento 
médico de aproximadamente 
600 pessoas; realização de 50 
vacinas; mais de mil pessoas 
são atendidas pela equipe de 
enfermagem; cinco agentes de 
saúde atendem mil famílias; e 
a dentista atende mais de 240 
pessoas na unidade, além dos 
estudantes, nas escolas. Tudo 
de forma gratuita para a co-
munidade. 

Para que tudo isso ocorra, 

Jovens da Sessão Plenária do Estudante 
conhecem ações da Secretaria da Saúde

DIvulgAçãO

Estudantes esclareceram dúvidas sobre gestão em saúde

POLÍTICA NA PRÁTICA

frisou que o Município investe, 
por mês, aproximadamente 
R$ 51 mil com despesas de 
pessoal e R$ 7 mil em mate-
riais de consumo e serviço em 
cada unidade, que trabalham 
principalmente na preven-
ção de doenças. Falou das 
consultas com especialistas 
por área, algumas em Porto 
Alegre, outras em Rio Pardo, 
Candelária, Cachoeira do Sul, 
Monte Alverne. Também são 
realizados exames e consultas 
através do Cisvale, que custam 
aproximadamente R$ 140 mil e 
a aquisição de medicamentos, 
que custam mais de R$ 220 mil 
por ano, relatou o Secretário. 

Está previsto no orçamento 
de 2019 a aplicação de R$ 
6.659.990,76 na área da saúde, 
sendo que desse valor, R$ 1 
milhão é investido no plantão 
médico realizado no hospital.

O presidente Vanderlei 
Martin ressalta que o trabalho 
realizado através da Sessão 
Plenária do Estudante ficará 
marcado na vida dos estudan-
tes da Escola Willibaldo Mi-
chel, que estão tendo a oportu-
nidade de vivenciar um pouco 
sobre a responsabilidade da 
vereança e, ainda, apresenta-
rão uma reunião ordinária, no 
dia 4 de novembro,  durante a 
Semana do Município. 

e culturas diferentes, além de 
reforçar vínculos de amizade 
entre famílias e estudantes.

Natali Eduarda Nunes, 
de 17 anos, estudante do 
primeiro ano, de Vera Cruz, 
avaliou sua primeira partici-
pação no Estágio de Vivência: 
“nos proporciona vários co-
nhecimentos novos, porque 
cada um cai numa realidade 
diferente. E com isso a gente 
conhece várias pessoas e cul-
turas diferentes”.

No ano de 2019, o tema 
do Estágio de Vivência fo-
cou “Sementes Crioulas”. 
Para isso, desde agosto os 
estudantes foram desafiados 
a cumprirem um desafio: 
pesquisar amplamente sobre 
sementes crioulas e consórcio 
de plantas amigas, ou seja, 
plantas que, colocadas jun-
tas, proporcionam benefícios 

Apoio e Promoção da Agroe-
cologia (CAPA) no Conselho 
Administrativo da Aefasol, 
diz que a feira foi a “concre-
tização de uma imaginação 
que tínhamos há muito tem-
po: que as EFAs podem, no 
mesmo ir e vir dos alunos (da 
casa para a escola e da escola 
para casa, proporcionado pela 

Pedagogia da Alternância) 
mostrar toda a biodiversida-
de que está escondida nestes 
municípios e trazê-las à luz”.

Primeiro realizado apenas 
para estudantes e famílias da 
Efasol, monitores da escola 
estudam a possibilidade de 
realizar em 2020 um evento 
aberto à comunidade. 

mútuos. Durante o estágio, 
os estudantes percorreram 
suas comunidades buscando 
amostras de sementes crioulas 
para apresentar na Feira da 
Sabedoria Popular. Na quarta-
feira, mais de 100 variedades 
de sementes crioulas foram 
apresentadas pelos jovens. 
Amostras dessas sementes fo-
ram organizadas pelas regiões 
e municípios onde foram ob-
tidas, compondo, assim, um 
mapeamento das sementes 
adquiridas. Além das semen-
tes, mudas de plantas medi-
cinais e condimentares foram 
colocadas à troca e peças de 
artesanato também foram 
apresentadas. Tais atividades 
foram pensadas com o intuito 
de resgatar fazeres e saberes 
das famílias envolvidas.

Luiz Rogério Boemeke, 
que representa o Centro de 

São esperadas 400 pessoas 
para o tradicional Passeio 
Ciclístico de Vale do Sol, 
marcado para este sábado, 
dia 28. 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 
acima de 3 anos), bicicleta 
mais enfeitada e família com 
mais participantes. Durante 
o evento, ainda haverá ma-
teada. 

Passeio ciclístico está 
confirmado para sábado

AGORA VAI


