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Patinação abre os festejos

Candidatas entram na reta final do concurso

Nesta semana inicia 
a programação de 
aniversário de Vale do 
Sol. Show artístico terá 
caráter beneficente, 
para apoiar Casa Lar

|1º/11, 20h - show de patinação na Comunidade 
São José;
|3/11, 8h30min - 6º Encontro de Trilheiros de Vale 
do Sol, com saída na Comunidade São José;
|4/11, 19h - Sessão Plenária 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 municipal alusivo ao aniversário 
de Vale do Sol;
|10/11, 11h - almoço e baile da Terceira Idade na
Comunidade Evangélica.

Cerca de 100 patinadores de Vale do Sol e Santa Cruz devem se apresentar
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Novembro inicia com a 
abertura dos festejos 
de aniversário pelos 

27 anos de emancipação polí-
tico-administrativo de Vale do 
Sol. Nesta sexta-feira, dia 1º, 
com um show de patinação a 
partir das 20 horas, a progra-
mação começa, na Comunida-
de Católica São José. Integran-
te da Associação Pró-Cultura 
de Vale do Sol, o Grupo de 
Patinação é vinculado à Escola 
XLise, de Santa Cruz do Sul, 
e nesta apresentação contará 
com cerca de 100 patinadores 
dos dois municípios, informa 
a empresária Simone Hein, 
uma das coordenadoras do 
grupo de mães. Neste ano, 
a apresentação tem caráter 
beneficente. Será cobrado 
ingresso solidário de R$ 2,  
que será repassado para a 
Casa Lar Resgate da Infância 
de Vale do Sol.

São patinadores com idade 
a partir dos quatro anos até 25 
anos, mais ou menos, e a co-
munidade pode esperar muita 
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FESTEJOS DE VALE DO SOL 

AVISOS

dança, técnica e desenvoltura 
sobre rodas, antecipa Simone. 
“Todo ano sempre temos no-
vas apresentações, novas dan-
ças com lindas roupas e belos 
sorrisos dos patinadores. O 
público pode vir prestigiar, 
trazendo sua cadeira e um 
chimarrão para assistir estes 
talentosos patinadores, pois 
não é fácil patinar e dançar 
sobre rodas”, declara.

QUER PATINAR?
As aulas acontecem todas 

as quartas-feiras, das 19 às 
22 horas, no Ginásio da SCE 
Trombudo, por grupos defi-
nidos pelos professores. Para 

quem tiver interesse em ter 
aulas de patinação, novos 

alunos serão aceitos a partir 
de março de 2020.

Prova escrita testou conhecimentos sobre o município
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Está chegado perto de Vale 
do Sol conhecer as sucessoras 
da rainha Katiele Braga e das 
princesas Carolina Rachor e 
Tamires Hansen. O concurso 
que vai eleger o novo trio de 
Soberanas é apontado como 
um dos destaques da progra-
mação e culmina na noite do 
dia 8 de novembro. Mas até 
lá, uma série de eventos tem 
ocorrido para preparar as 11 
candidatas e várias provas 
serão usadas como quesitos 
analisados pelos jurados. A 
novidade nesta edição foi a 
prova escrita sobre conheci-
mentos históricos, culturais, 
turísticos e econômicos de 

Vale do Sol, valendo 10 pon-
tos. As questões eram objeti-
vas e dissertativas, e foram 
aplicadas na tarde de sábado, 
dia 26, na EMEI Aquarela, 
ocasião em que tiveram ainda 
momentos de relaxamento e 
confecção de mandala, com 
a princesa Tamires Hansen, 
e meditação e reflexão com a 
fisioterapeuta e ex-soberana 
Jaqueline Hein. Ainda, com a 
comissão organizadora, par-
ticiparam de momentos de 
confraternização e bate-papo 
com a jurada fixa, Carolina 
Almeida.

Nesta semana encerra o 
prazo para as candidatas en-

tregarem as últimas provas: 
o teste de vídeo, com o tema 
“Por que vale a pena viver 

aqui” e uma ação social, desta 
vez já desenvolvida pela can-
didata junto à comunidade.

ALEVINOS
A Secretaria de Agri-
cultura de Vale do Sol 
comunica que a enco-
menda de alevinos pode 
ser realizada até o dia 
1º de novembro, junto à 
secretaria, com paga-
mento no ato do pedido. 
Estão disponíveis para 
encomenda as seguintes 
espécies: Carpa Capim, 
Carpa Prateada, Carpa 
Húngara Escamada, Hún-
gara Espelho, Jundiá Cin-
za, Carpa Colorida, lam-
bari, Grumatã, Cascudo, 
Tilápia revertida, Surubim 
Pintado e Dourado. a 
entrega será realizada 
no dia 6 de novembro, a 
partir das 12h30min, ao 
lado da Feira rural.

DESFILE
a administração Muni-
cipal convida entidades, 
grupos e escolas a par-
ticiparem do desfile na 
Semana do Município, 
dia 10 de novembro. 
Para isso, devem retirar 
a ficha na Secretaria de 
Educação. 

MILHO SAFRINHA
A Secretaria da Agri-
cultura de Vale do Sol 
informa que não haverá 
Programa Troca-Troca 
Safrinha 2019/20, Pro-
grama do Governo Es-
tadual. a pasta ressalta 
que não haverá semente 
de milho para nenhum 
produtor, mesmo aos 
que já haviam realizado 
o pré-pedido junto à 
Secretaria de agricultura 
de Vale do Sol nos meses 
de setembro e outubro. 
a decisão é exclusiva-
mente da Secretaria de 
agricultura, Pecuária e 
Desenvolvimento rural 
– SEaPDr. os motivos 
alegados são: reorga-
nização do Programa 
para oferecer melho-
rias na Safra 2020/21; o 
projeto inclui ajustes no 
cronograma de ações 
para evitar atrasos na 
entrega das sementes, 
qualificação do material 
com informações técni-
cas sobre as variedades 
disponíveis, melhoria no 
Sistema Feaper de pedi-
dos, entre outras ações 
que terão como objetivo 
aperfeiçoar o Programa.


