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Capital de potencialidades
Se Vale do Sol fosse a Capital de 

algo, do que seria? Essa foi a última 
pergunta descritiva que as candi-
datas a Soberanas de Vale do Sol 
tiverem que responder. A pergunta 
rende reflexão, justamente por isso 
foi estendida a mais algumas pes-
soas para encerrar este especial, 
assim como é um convite a cada 
vale-solense. Venâncio Aires é a 
terra do chimarrão. Vera Cruz é a 
Capital da Gincana. E Vale do Sol?

Muitas das candidatas pensaram, 
imediatamente, na força econômica, 
e apontaram o tabaco, afinal, é o 11º 
município no ranking dos maiores 

produtores, segundo a Afubra. Ainda 
apontaram turismo, esporte, passeio 
ciclístico, carinho. Outras frisaram, 
como o presidente do Legislativo, 
Vanderlei Martin, o prato que já é 
considerado referência, a boia forte. 
“Porque é uma tradição cultivada 
há gerações”, disse. Uma comida 
preparada com muitos ingredientes 
e servida em vários eventos impor-
tantes do município, tem suas raízes 
na época da imigração alemã. “Um 
bem imaterial”, justificam.

O prefeito, Maiquel Silva, foi 
convidado a refletir. “Vejo um cres-
cimento grande e quem sabe para 

o futuro pode vir a ser, tornar mais 
forte a tradição, além do nosso pra-
to típico, a Capital da Cultura e do 
Folclore”, pensou. Há algum tempo 
poucos grupos existiam e com o 
passar dos anos, cada vez mais 
pessoas foram atraídas. Foi criada 
a Associação Pró-Cultura para des-
tinar recursos e administrar aulas 
e verbas, e manter ativos Ciranda 
musical, aulas de patinação, corais, 
instrumentos musicais, fora os gru-
pos de danças alemãs e gauchescas 
em escolas e comunidades. “Vejo 
um futuro brilhante e que podemos 
trabalhar ainda mais para tornar 

Vale do Sol a Capital da Cultura e 
do Folclore”, frisou Maiquel.

O historiador e presidente da 
Comissão de Emancipação de Vale 
do Sol, Ireno Finkler, disse que se-
ria a Capital de “Onde a Vida Vale 
Mais”. E justifica da luta que foi para 
criar o município: “as autoridades, 
com poderio econômico e político, 
perderam para a vontade popular”, 
disse. E foi além. “Sol é luz, energia, 
vida... O povo quer mais saúde, mais 
educação, mais desenvolvimento. 
Então, a Vida Vale Mais”, destacou.

E para você, Vale do Sol seria 
Capital de quê?


