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Marieli, Thainá e Fernanda reinam
Trio de Soberanas foi 
anunciado no início 
da madrugada de 
sexta para sábado, 
numa festa repleta de 
emoção e música

A tarefa de julgar os quesitos comunicação, conhecimen-
to geral, beleza, vídeo, prova escrita e ação social coube a 
sete jurados. A editora de cadernos especiais do Arauto, 
Carolina Almeida, natural de Vale do Sol, foi a jurada fixa, 
que acompanhou as demais etapas do concurso. Os de-
mais jurados foram a Miss Rio Grande do Sul Latina 2020 
e Rainha da 14ª Fenachim, Daiara Stein; fotógrafo Francis-
co Frantz; apresentadora Juliana Haas; jornalista, criadora 
de conteúdo digital e Rainha da Oktoberfest 2003, Maíra 
Assmann; empresária e colunista do Riovale, Nara Thier; 
Man Rio Grande do Sul e Top 5 Mister Rio Grande do Sul 
2019, Renato Souza Júnior.

Por dois anos, Thainá Beling, Marieli Müller e Fernanda Quoos representarão a cultura, a história e a beleza do Vale

AS ELEITAS

CAROLINA ALMEIDA
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Ela cativou por sua sim-
patia, por sua comu-
nicação, por dar uma 

verdadeira aula de história em 
sua prova ao justificar a razão 
pela qual Vale do Sol deveria 
ser a Capital da Boia Forte 
e, perante os jurados, disse 
que quer ir além: deixar este 
legado eternizado em uma 
publicação. Ela também fez 
um projeto social envolvente, 
literalmente. Com a comuni-
dade, desenvolveu uma horta 
em um espaço onde havia 
uma escola desativada. Com 
cerca de 35 variedades de 
chás, temperos, flores e ver-
duras, para toda comunidade 
manter e fazer uso. Graduada 
em História e pós-graduanda 
em História da Alimentação  e  
Patrimônio Cultural, Marieli 
Müller, 24 anos, foi eleita a 
nova rainha de Vale do Sol 
no início da madrugada de 
sexta-feira, dia 8, para sábado. 
O trio foi completo pelas prin-
cesas Thainá Beling, 17 anos, 
estudante do Ensino Médio, 
e Fernanda Quoos, 24 anos, 
administradora.

A escolha foi repleta de 
momentos emocionantes na 
Comunidade São José, no cen-
tro de Vale do Sol. As crianças, 
com suas coroas e vestidos, 
subiram à passarela para 
anunciar que “Vale a pena 
sonhar”, tema do concurso 
deste ano. Ao som do sax de 
Lucas Kist, as 11 candidatas 
esbanjaram graça ao se apre-
sentarem ao público e suas 
torcidas, e com os coralistas 
integrantes do Coral Adulto 
e Infantojuvenil de Vale do 
Sol, embaladas pelos versos 
“Há uma luz, em algum lugar, 
que vai fazer seu sonho se 
realizar. É só você acreditar 
que uma nova estrela vai po-
der brilhar”, os olhos ficaram 
marejados na passarela e em 
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Performance das 11 candidatas arrancou aplausos Ao som do sax, soberanas despediram-se do reinado

volta dela, no olhar da plateia.
Após o desfile de despe-

dida e a homenagem para 
a rainha Katiele Braga e as 
princesas Carolina Rachor e 
Tamires Hansen, o primeiro 
anúncio da noite foi o de 
melhor torcida, que coube ao 
CPM da Escola Guilherme 
Fischer, entidade da candi-
data Thainá Beling. Ela, que 
logo mais, junto de Fernan-
da Quoos, representante da 
Eterniza Fotografia, eram só 
alegria quando foram anun-
ciadas como Princesas de 

Vale do Sol. De mãos dadas, 
as duas aguardavam o fim do 
suspense.

E foi da voz de uma meni-
na, Kemili Louise Rothmund, 
que a revelação aconteceu. 
Mas quem esteve pertinho 
da passarela, pôde ouvir o 
palpite das duas: é a Marieli. 
Sim, é ela. A representante do 
Movimento de Cursilhos e do 
Sindicato dos Trabalhadores 
e Agricultores Familiares de 
Santa Cruz, Sinimbu, Vale do 
Sol e Herveiras foi a escolhida 
para reinar. Marieli Müller, 

Thainá Beling e Fernanda 
Quoos receberam faixas, co-

roas, presentes e abraços da 
comunidade.

Prefeito recebeu livro de Ireno Finkler

Livro destaca luta pela emancipação
Antes dos corais emociona-

rem o público, um momento 
histórico integrou a progra-
mação. O pesquisador Ireno 
Finkler, que presidiu a comis-
são emancipacionista, lançou 
seu novo livro: “A História da 
Emancipação de Vale do Sol”, 
com 200 páginas, concebido a 
partir dos programas apresen-
tados na Rádio Santa Cruz no 
período de março a novembro 
de 1991, e que impulsionaram 
a criação do Município de Vale 
do Sol.

O autor do livro fez questão 
de presentear a cada um que 
auxiliou e incentivou neste 

trabalho, especialmente fez um agradecimento 
à filha e à esposa pelo apoio. No momento, 
falou algumas frases que costumava dizer aos 
ouvintes na Rádio Santa Cruz. Para finalizar, 
cantores entoaram o hino de Vale do Sol. 

Encontro de corais reúne público apaixonado pela música

No dia do aniversário, desfile na rua
27 ANOS
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Já tradicional na progra-
mação de aniversário de Vale 
do Sol, o Encontro de Co-
rais fez com que a Igreja São 
José lotasse para conferir a 
performance dos anfitriões, 
os Corais Infanto-Juvenil e 
Adulto de Vale do Sol, regi-
dos por Celso Sehnem, além 
dos visitantes, da Associação 
Cultural e Coral São Marti-
nho; Coral Municipal de Alto 
Feliz; Coral Municipal de 
Alto Alegre; e Coral AABB 

... e se encantou com a performance dos vale-solenses

No sábado, corais deram show de encanto ao público
Vida e Canto de Encantado. 
Cada coro apresentou quatro 
canções, dos estilos mais va-
riados, mas que em comum 
arrepiaram a plateia. O pú-
blico aplaudiu de pé todas 
as apresentações. “Os corais 
agradaram ao público com 
repertório e interpretações. 
Aliás, um público excelente, 
que reagiu a cada canção 
executada.

Laura Arend, 78 anos, de 
Entrada Dona Josefa, vai sem-

pre visitar a amiga Sonia 
Becker, 73 anos, que mora no 
centro de Vale do Sol, e apro-
veitando que já conhece o mu-
nicípio, prestigia os eventos. 
Laura adora promoções que 
envolvem música, por isso 
não perde o Encontro de Co-
rais. Para as amigas de longa 
data, o momento é de emoção 
pelas belas apresentações. “As 
músicas são muito bonitas, 
isso faz com que eu queira 
retornar todos os anos”, frisa. 

Público se posicionou ao longo da avenida para conferir

Na manhã de 
domingo, 41 
grupos e entidades 
homenagearam a 
emancipação com 
parada na rua
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O domingo, dia 10, 
marcou o aniversá-
rio de 27 anos de 

Vale do Sol e o fim da pro-
gramação festiva com desfile 
na avenida 15 de Setembro e, 
à tarde, baile da Terceira Ida-
de. A organização estima que 
cerca de 2 mil pessoas tenham 
prestigiado a parada de rua, 
que contou com 41 grupos e 
entidades para homenagear 
a emancipação de Vale do 
Sol. A secretária municipal 
de Educação e uma das coor-

denadoras dos festejos muni-
cipais, Deisi Blasi dos Santos, 
frisou que teve destaque a 
participação das famílias. 
“Tanto nas escolas como em 
praticamente todos os grupos 
e entidades. A família toda 
participando e mostrando o 
orgulho de viver aqui em Vale 
do Sol”, salientou.

Na plateia, olhares curio-

sos. Otmar e Renata Witt, 
ambos de 76 anos, moradores 
de Rio Pardense, há alguns 
dias estavam se programando 
para assistir o desfile e ficaram 
muito felizes que a chuva não 
caiu. “Está muito bonito, prin-
cipalmente os pequenos das 
escolinhas com as fantasias e 
dentro dos carrinhos”, conta 
Otmar.

Maurício e Leni Kappaun, 
64 anos, moradores de Can-
delária, também prestigia-
ram a programação. Como a 
filha dá aula na cidade, eles 
não tiveram dúvidas: foram 
acompanhar a festividade. 
Para eles, os pequeninos tam-
bém chamaram a atenção no 
desfile. “É um desfile bem 
diversificado, gostamos muito 

de vir prestigiar sempre que 
podemos”, revela Leni.

As escolas chamaram aten-
ção com faixas como “pala-
vras mágicas” e, na sequência, 
os alunos conduziram balões 
com as respostas: boa noite, 
com licença, por favor, obriga-
do. Valores como família, vida 
saudável, amizade, também 
foram evidenciados.


