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Ainda dá tempo de doar brinquedo

Feira do Livro é atração nesta semana

Ação ocorre sábado, 
mas até quinta-feira, 
comunidade pode 
contribuir paradeixar 
o Dia da Criança mais 
feliz no Vale

No sábado à tarde, além da presença das atuais 
Soberanas de Vale do Sol, membros da Admi-
nistração Municipal e do Grupo Escoteiro Sön-
nenthal, foram convidadas as atuais candidatas 
a soberanas para se engajarem à atividade. As 
brincadeiras e recreação serão conduzidas pelos 
escoteiros. A programação começa às 14 horas, 
no ginásio da localidade de Boa Esperança. A 
comunidade também pode participar.
Quem ainda não fez a sua doação e quiser prati-
car a generosidade e a solidariedade, dá tempo. 
Até quinta-feira, os brinquedos novos e usados 
podem ser depositados nas caixas coletoras junto 
à Prefeitura, Oba Oba, escolas São João Batista, 
Rohlfes, Guilherme Fischer, Felipe dos Santos e 
Willibaldo Michel.

Prefeitura é um dos pontos que recebe a doação até quinta-feira
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Ainda dá tempo de 
ajudar a transformar 
o Dia das Crianças 

em Vale do Sol. O projeto 
social desenvolvido pelas so-
beranas do município, rainha 
Katiele Braga e princesas Ca-
rolina Rachor e Tamires Han-
sen, junto do Grupo Escoteiro 
Sönnenthal, culmina neste 
sábado, 12 de outubro, Dia 
da Criança. Até esta quinta-
feira, dia 10, no entanto, a co-
munidade pode demonstrar 
solidariedade e participar da 
campanha Faça uma criança 
feliz, doando brinquedos 
novos ou usados, mas em 
bom estado de conservação.  
os pontos de coleta são a 
Prefeitura de Vale do Sol, 
Oba Oba, escolas São João 
Batista, Rohlfes, Guilherme 
Fischer, Felipe dos Santos e 
Willibaldo Michel. 

E engana-se quem pensa 
que doação é ação de gente 
grande. Com menos de três 
anos, a Aurora Blasi dos 
Santos até relutou um pou-
quinho no começo, afinal, os 
brinquedos eram dela, nor-
mal pela idade. Mas a mãe, a 
secretária de Educação Deisi 
Blasi dos Santos, explicou 
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que são tantas as crianças 
que nada têm, que a menina 
logo se sensibilizou e separou 
aquilo que não fazia mais 
questão de brincar. E mais, 
logo demonstrou orgulho em 
ter feito tal generosidade. “As 
pessoas elogiam a atitude e 
ela fica orgulhosa por isso”, 
conta a mãe, feliz em dobro.

Os brinquedos serão doa-
dos para crianças carentes no 
ginásio da localidade de Boa 
Esperança neste sábado, dia 
12, com atividades recrea-
tivas e brinquedos. A ação 
inicia às 14 horas e é aberta à 
comunidade.

Os escoteiros, pelas redes 
sociais, estimulam o desa-
pego com aquilo que não 
se utiliza mais. Na ideia das 
Soberanas, que queriam unir 

As crianças da Casa Lar 
Resgate da Infância de 
Vale do Sol escreveram 
cartinhas para o Dia das 
Crianças. Quem tem 
interesse em adotar 
uma das cartinhas, pode 
retirá-la na recepção da 
Prefeitura de Vale do 
Sol. Os presentes devem 
ser entregues até o dia 
10 de outubro. A ideia é 
levar alegria às crianças, 
mas também provocar o 
espírito de solidariedade 
na comunidade. 
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Aurora praticou o desapego e doou

ações sociais que envolves-
sem crianças, a generosidade 
aliada à data comemorativa 
ganha o respaldo da comu-

nidade. “Os baixinhos são o 
futuro do nosso município, e 
com eles podendo aproveitar 
os brinquedos arrecadados 

certamente terão uma infân-
cia mais saudável e, com isso, 
um futuro promissor”, frisou 
a rainha Katiele Braga.

Vale do Sol realiza sua Feira 
do Livro, na Comunidade São 
José, no centro. De terça-feira, 
dia 8, até quinta, dia 10, estu-
dantes e a comunidade são 
aguardados para a programa-
ção, que tem como tema “E 
seus olhos brilham, sorrindo, 
na certeza de um grande por-
vir”. Na terça-feira, às 8h15min 
tem a abertura e diálogo com 
Diogo Vargas sobre “Ser es-
tudante” – EEEM Guilherme 
Fischer. O público terá, às 9 ho-

ras, momento para percorrer 
as bancas de livros e a mostra 
cultural das escolas antes de 
iniciar, às 9h30min, a peça tea-
tral “Entrevero Farroupilha ”, 
do Grupo Luz e Cena, seguido 
de mais animação. À tarde, a 
feira abre às 13h15min e tem 
novo diálogo com Diogo Var-
gas. Às 14h30min a peça “En-
trevero Farroupilha”, com o 
Grupo Luz e Cena, seguido de 
animação. A abertura da Feira 
do Livro será às 19h15min, 

quando ocorre a homenagem 
para a patronesse, Dagma Sei-
bert. Às 19h45min tem a peça 
“Família Gentil”, do Grupo 
Luz e Cena. 

QUARTA-FEIRA
Às 8h15min, tem o grupo 

ambiental com a peça teatral 
“Escravos da Liberdade” – 
EMEF São João Batista. Às 
9h30min tem apresentação 
cultural do Colégio Medianei-
ra e 11h animação e visitação. 
À tarde tem apresentação do 

Colégio Medianeira. Às 15 
horas novamente tem a peça 
teatral “Escravos da Liberda-
de” – EMEF São João Batista; 
e 15h30min a apresentação da 
Ed. Infantil  da EMEF Nossa 
Sª da Glória.

QUINTA-FEIRA
Às 8h15min, tem narra-

ção de história com Sonia 
Dettenborn Luz. Após o in-
tervalo para visitação, ocor-
re a apresentação do Coral 
Infantojuvenil de Vale do 

Sol, às 10 horas. Em seguida 
tem apresentação cultural da 
EMEF Maria Prado.

À tarde, após a narração 
de história com Sonia Det-
tenborn Luz, às 13h15min, e 
visitação à feira, tem teatro: 
A Margarida Friorenta, da 
EMEF Daltro Filho, às 15 ho-
ras. Às 15h30min ocorre Sarau 
Literário – 5º ano - EMEF 
Felipe dos Santos. A Feira é 
promovida pela Prefeitura e 
pelo SESC.


