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Vale celebra 27 anos com 
sete eventos em novembro

Pastoreio e sucessão são destaques em dia de campo

Programação inicia dia 
1º de novembro, com 
show de patinação, 
e encerra dia 10, com 
almoço e baile da 
Terceira Idade

SAÚDE
A reunião do Conselho 
Municipal de Saúde de 
Vale do Sol será realizada 
no dia 24 de outubro, às 
13h30min, na sala de re-
uniões do Hospital.

DOAÇÕES AO HBVS
O Hospital Vale do Sol 
recebeu doação de 200 
quilos de alimentos do 
Grupo Escoteiro Sön-
nenthal, arrecadados 
pelos seus integrantes 
com o objetivo de re-
passar à casa de saúde. 
Também recebeu o va-
lor de R$ 5 mil de um 
amigo do Hospital, R$ 
729,25 da Comunidade 
Evangélica de Formosa, 
R$ 500 da OASE de 
Linha Bernardino, R$ 
100 de Sidelga Gehrke e 
Anna Fischborn, e ainda 
doação de alimentos da 
Congregação Evangélica 
Luterana Cristo e Depar-
tamento de Servas de 
Faxinal de Dentro.
NF Gaúcha - O Hospital 
Vale do Sol realiza o 
cadastro no programa 
Nota Fiscal Gaúcha, bas-
ta o número do CPF e 
os dados pessoais. Com 
isso as pessoas estão ha-
bilitadas a concorrer aos 
sorteios mensais.

Desfile acontece a cada dois anos
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Serão sete programa-
ções que festejam os 
27 anos de emancipa-

ção político-administrativa 
de Vale do Sol neste mês de 
novembro. A agenda mais 
enxuta valoriza atividades 
caseiras, com destaque para 
duas delas, que ocorrem 
apenas a cada dois anos: a 
Escolha das Soberanas, que 
está marcada para o dia 8, e o 
desfile municipal, agendado 
para o dia 10. A programa-
ção foi pensada para atrair 
e divertir o público de todas 
as idades, explica a secretá-
ria municipal de Educação, 
Deisi Blasi dos Santos, que 

ARqUIVO ARAUTO

AVISOS

Foi na propriedade do 
agricultor Rosmar Kretz-
mann e de sua filha, Ana 
Karolina, em linha Alto Qui-
lombo, no interior de Vale 
do Sol, que agricultores de 
14 municípios puderam co-
nhecer, na tarde da quinta-
feira, o Sistema Voisin para 
a criação de bovinos de leite. 
Pai e filha são responsáveis 
pelo manejo do rebanho 
que hoje é formado por 26 
animais, sendo 17 em lacta-
ção. Na propriedade foram 
organizados 65 piquetes, em 
sete hectares, para a alimen-
tação do rebanho. “É muito 
tranquilo tocar uma pro-
priedade com pastoreio. É, 
basicamente, abrir o piquete 
para que os animais entrem, 
fazer a ordenha e de tempos 
em tempos fazer a semeadu-
ra”, relatou Kretzmann. 

Segundo ele,  do total 

dos recursos obtidos com a 
produção leiteira, 40% são 
custos de produção e 60% 
lucro. A média de produção 
na propriedade é de 17,5 li-
tros de leite por vaca ao dia. 
Além da pastagem, cada 
animal recebe um comple-
mento alimentar de 3,5kg de 
ração diariamente.

O médico veterinário da 
Emater/RS-Ascar, André 
Macke Franck, que acom-
panha a família Kretzmann, 
destaca que o sistema Voisin 
é “um dos mais eficientes, 
sustentável, rentável e mo-
derno. Ele (o sistema) é ca-
paz de proporcionar renda 
líquida por hectare superior 
a R$ 5.000 por ano, além de 
respeitar os cuidados com 
o solo, com o bem-estar 
animal, com o ser humano 
e com baixo requerimento 
de mão de obra”, destaca.

Dia de campo reuniu mais de 80 pessoas

Ana Karolina, de 16 anos, 
conta que as decisões sobre a 
propriedade rural são toma-
das em conjunto com o pai. 
“O incentivo que o meu pai 
me dá me faz querer ficar. 
Assim como o investimento 
que ele faz na propriedade e 
o gosto que tenho em cuidar 
dos animais. Sempre discu-
timos a gestão da proprie-
dade”, ressalta. “Não tem 
sentido eu decidir por um 
investimento sozinho. É ela 
quem me ajuda, é para que 
ela permaneça no campo 
que trabalhamos. Não tem 
sentido eu fazer uma dívida 
se os dois serão responsá-
veis pelo pagamento. Ela 
tem que estar de acordo”, 
ressalta Rosmar.

PALESTRAS TéCNICAS
A visita na propriedade 

da família Kretzmann acon-
teceu após um ciclo de pa-

lestras realizado na manhã 
da quinta-feira e que des-
tacaram a importância das 
pastagens para a alimenta-
ção de rebanhos bovinos. 
O evento, promovido pela 
Emater/RS-Ascar, com o 

apoio da Prefeitura e Sicre-
di, teve como tema “A Arte 
e a Ciência do Pastoreio” e 
contou com a participação 
de mais de 80 agricultores, 
estudantes e extensionistas 
rurais.

DIVULGAÇãO

é uma das coordenadoras 
dos festejos locais. “Alguns  
eventos já são tradicionais e 
acontecem todos os anos, já 
são esperados pela comuni-
dade, como show de patina-
ção, encontro de corais, baile 
da terceira idade e sessão 
plenária do estudante”, des-
taca. Mas na escolha que vai 
definir, entre 11 candidatas, 
as sucessoras da rainha Ka-
tiele Braga e das princesas 
Carolina Rachor e Tamires 
Hansen, e no desfile, “te-
mos a expectativa de atrair 
público de toda região. Os 
dois momentos estão sendo 
organizados para encantar a 
quem irá prestigiar”, enalte-
ce a organizadora. 

Deisi explica que todas as 
entidades foram convidadas 
para desfilar. As escolas, 
informa ela, irão apresentar 
os projetos desenvolvidos 
durante o ano e as entida-
des sobre as suas atividades 
e história no Município. 
Cada escola e entidade se 
responsabiliza pela organi-

zação e os preparativos para 
sua apresentação, com carros 
e caminhões decorados, ves-
timentas, adereços, faixas e 
cartazes.

AGENDE-SE
|1º/11, 20h - show de 

patinação na Comunidade 
São José;

|3/11, 8h30min - 6º En-
contro de Trilheiros de Vale 
do Sol, com saída na Comu-
nidade São José;

|4/11, 19h - Sessão Plená-
ria do Estudante na Câmara 

de Vereadores;
|8/11, 21h30min - Baile 

da Escolha das Soberanas de 
Vale do Sol, na Comunidade 
Católica São José;

|9/11, 20h - Encontro de 
Corais na Igreja Católica 
São José;

|10/11, 9h - desfile muni-
cipal alusivo ao aniversário 
de Vale do Sol;

|10/11, 11h - almoço e 
baile da Terceira Idade na 
Comunidade Católica São 
José.


