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Concurso despertou boas ações
As 11 candidatas a 
Soberanas do Vale 
criaram projetos à 
comunidade, mas 
mais do que notas, 
ganharam elogios

Marieli criou horta comunitária em escola desativada

NA PRÁTICA
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Muito além de ros-
tinhos bonitos. As 
candidatas a Sobe-

ranas de Vale do Sol en-
volveram - e cativaram - a 
comunidade. Não apenas 
criaram atividades confor-
me o seu desejo, ou muitas 
vezes sua área de atuação ou 
formação, mas colocaram em 
prática. Segundo a secretária 
de Educação e integrante da 
organização do concurso, 
Deisi Blasi dos Santos, todas 
as ações foram muito cria-
tivas e beneficiaram grupos 
ou entidades em prol do bem 
comum. “A comunidade toda 
percebeu o desempenho de 
cada candidata, inclusive 
nas redes sociais, muitos 
elogios para as iniciativas. 
Assim como os grupos e as 
entidades ganharam com as 
ações, nas candidatas tam-
bém despertou o sentimento 
gratificante de fazer o bem ao 
outro. Estou muito feliz com 
as iniciativas realizadas por 
elas”, frisou.

Algumas desenvolveram 
atividades para crianças, 
como brincadeiras em esco-
las, outras envolveram ações 
na Casa Lar, houve quem 
pensou na autoestima e pre-
venção, palestras, oficinas 
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Fernanda promoveu palestra sobre depressãoThainá envolveu jovens da Casa lar em aprendizado

e campanhas diversas. As 
duas hortas criadas, uma pela 
eleita rainha, Marieli Müller, 
e outra feita em escola, pela 
candidata Denise Bueno, re-
ceberam a maior pontuação 
pelos jurados. Mas o reco-
nhecimento da comunidade 
em cada ação e a repercussão 
injetou ânimo em todas elas.

Na horta comunitária 
idealizada por Marieli, antes 
do plantio propriamente dito 
teve divulgação em palestra, 
passagem nas casas, convite 
no movimento de Cursi-
lhos. “Até a hora de plantar 
as mudas, pelo menos 100 
pessoas foram mobilizadas.  
No dia que divulguei, fa-
lei sobre cuidar da horta, 
limpeza e sobre pegar os 
chás sempre que necessário. 
Também disse que quando 
pegarem, que possam nova-
mente trazer outras plantas 
para que assim se possa dar 
continuidade. Não é difícil, 
mas necessita da colaboração 
de todos. A continuidade vai 
ser dada”, frisa a Rainha, 
sempre otimista. 

Com a maior parte das 

mudas doadas, a horta comu-
nitária foi feita com a colabo-
ração de muitos voluntários 
junto à Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Doutor 
Fernando Ferrari, localizada 
em Linha Emília, e que se 
encontra desativada. “Para 
mim a união da comunidade, 
o apoio e a ajuda na cons-
trução da horta foi o mais 
marcante, e tudo foi possível 
com a ajuda deles. Foi uma 
horta construída pela comu-
nidade para a comunidade”, 
destacou a Rainha.

SETEMBRO AMARELO
A princesa  Fernanda 

Quoos organizou uma pa-
lestra na Escola Guilherme 
Fischer, com um público 
de aproximadamente 100 
pessoas, e trouxe o Grupo 
Enxugando Lágrimas, de 
Santa Cruz, composto pelo 
empresário Cláudio Spen-
gler e o psiquiatra Fernando 
Neves para abordar o tema 
“Depressão”, em homena-
gem ao setembro amarelo. 
“O que mais me marcou foi, 
ao final da palestra, quando 
uma menina compartilhou 

que diversas vezes já havia 
tentado tirar a vida devido 
à depressão. Conversamos 
bastante, abracei-a e após 
encaminhei para a diretoria 
da escola para estar ciente 
da situação e entrarem em 
contato com a família. Foi 
neste momento que eu vi 
que havia feito a ação certa. 
Ajudar e auxiliar a comuni-
dade, esse será meu legado 
como soberana”, destacou.

MÃOS QUE CRIAM
A princesa Thainá Beling, 

por sua vez, buscou criar um 
projeto para ensinar traba-

lhos manuais para crianças 
da Casa Lar e que pudessem 
ser comercializados, ser-
vindo como alternativa de 
renda futura. Com o auxílio 
de uma artesã para ministrar 
oficina, os jovens aprende-
ram várias formas de artesa-
nato e ainda tiveram noções 
de educação financeira. “O 
projeto me marcou muito, 
pois ao executá-lo, percebi 
que além de proporcionar 
um aprendizado na vida das 
crianças, pude demonstrar o 
amor e carinho que sinto por 
elas”, frisou a Princesa.

Os moradores do Centro, 
Valita e Cenilo Wrasse, são 
a nova rainha e o rei da ter-
ceira idade de Vale do Sol. 
Os dois são integrantes do 
Grupo Reviver, do Centro. 

Além da apresentação 
do casal da melhor idade, 
no domingo, dia 10, na Co-
munidade Evangélica, o dia 
contou com Culto Festivo 
em comemoração aos 27 

anos de emancipação polí-
tico-administrativa, almoço, 
despedida do rei e da rainha 
Olíbio e Hedi Schneider e 
baile animado pela Banda 
Encanttu’s.

Cenilo e Valita são o novo 
Rei e Rainha da Terceira Idade

Casal foi apresentado no evento do dia 10

SUCESSÃO NA MELHOR IDADE


