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Sinimbu espera os visitantes
para a Exposin até domingo

Venâncio Aires sedia 
Festival de Balonismo

Balões vão atrair os olhares - e visitantes - em Venâncio

Soberanas de Sinimbu divulgaram evento no Arauto

DIVulgAçãO

TAlIANA hIckMANN

O feriadão está repleto de 
atrativos na região. Venâncio 
Aires sedia o 3º Festival de 
Balonismo, que iniciou nesta 
quinta-feira, dia 14, com di-
reito a show de Michel Teló, 
com seu novo tour Churrasco 
do Teló, na noite de ontem. 
O colorido dos balões pro-
mete atrair muitos visitantes 
à Capital do Chimarrão até 
domingo, dia 17. O evento 
acontece no Parque Nacional 
do Chimarrão. Entre as dife-
rentes atrações para o público 
estão 18 balões, entre eles, um 
em formato de palhaço. Os 
voos vão ocorrer sempre pela 
manhã. Este ano, mais uma 
vez, o evento integra uma 
etapa do campeonato gaú-
cho de Balonismo. O “Night 
Glow”, momento em que os 
balões são inflados à noite, 
oferecendo um espetáculo 
de luzes, irá ocorrer nos dias 

15 e 16 de novembro, dentro 
do Parque.

Com exceção de quinta-fei-
ra, em que teve cobrança de 
entrada em função do show 
nacional com o sertanejo 
Michel Teló, os demais dias 
de programação têm entrada 
grátis. 

Na programação, também, 
o Encontro do Rock Gaúcho 
ocorre nesta sexta-feira, a 
partir das 19 horas, com a 
presença de Alemão Ronal-
do, Rafael Malenotti, Fabrício 
Beck e Carlinhos Carneiro. O 
show é aberto pela banda ve-
nâncio-airense Mastodonte. 
No domingo, a apresentação 
fica por conta de Serginho 
Moah e Banda, a partir das 
19 horas. Além das atrações 
culturais, o evento conta com 
feira comercial, no Ginásio 
de Exposições, e praça de 
alimentação com food trucks.

Efasol tem defesa de projetos profissionais
Foi no início do mês de 

novembro, dias 4 e 5, que os 
estudantes do terceiro ano da 
Escola Família Agrícola de 
Vale do Sol (Efasol) defende-
ram seus Projetos Profissio-
nais do Jovem (PPJ). Trata-se 
de uma das avaliações mais 
importantes da formação da 
escola, e os estudantes devem 
levar em conta os diagnósticos 
realizados durante os três anos 
de ensino médio e técnico e 
propor melhorias e/ou ino-
vações para a propriedade da 
família.

Os projetos são defendidos 

em banca avaliativa, formada 
pelos monitores da escola. 
Neste ano, os trabalhos defen-
didos envolveram temas como 
produção  de alface, cebola, ce-
noura e couve-flor ; produção 
de pitaya para comercialização 
dos frutos e produção de ge-
leia; implantação do sistema 
silvopastoril; ampliação da 
produção de hortaliças na 
propriedade; melhoramento 
das pastagens de verão para o 
gado leiteiro; ervas medicinais 
e condimentares; produção de 
geleias de frutíferas nativas 
para o consumo da família e 

Alunos tiveram projetos avaliados pelos monitores

comercialização do exceden-
te; ampliação da criação de 
codornas; produção de uva e 
de morango.

Ana Heloísa Brandt, 17 
anos, de Vera Cruz, diz que 
realizar um projeto profis-
sional como o PPJ amplia os 
conhecimentos teóricos e prá-
ticos dos estudantes. No caso 
da estudante, que pesquisou 
sobre criação de codornas e 
cujo objetivo profissional é 
gerenciar a propriedade da 
família, o projeto foi muito 
importante, pois ela pode “dar 
continuidade ao trabalho que a 

família já realiza há dois anos. 
Mas agora, ampliando a renda 

com a produção de ovos de 
codorna em conserva”, frisou. 

DIVulgAçãO

Sinimbu está em festa. 
Nesta quinta-feira, dia 14, 
teve início a 17ª Exposin, 
realizada no pátio da Co-
munidade Católica, no cen-
tro, até domingo, dia 17. 
O destaque desta edição é 
o ingresso gratuito, tanto 
para o parque quanto para 
os bailes, que vão ocorrer 
no lonão, junto à praça de 
alimentação. O público que 
visitar a Exposin vai poder 
prestigiar a tradicional Feira 
Comercial e as apresenta-
ções culturais, participar 
dos jogos germânicos, sa-
borear o café colonial e os 
almoços especiais, além 
de vibrar com os shows 
musicais.  

AGENDA
Dia 15 - Sexta-feira 
8h, 3ª Aventura no Cer-

ro.
10h30min, show com o 

acordeonista William Ben-
der e Denis Job.

11h30min, apresentação 
do Grupo Heróis Farroupi-
lha, CTG Tropeiro Velho e 
Escola Frederico Kops.

11h30min, 1º Festival da 
Picanha, no salão da Comu-
nidade Católica.

12h, baile com a Bandi-
nha Boa Vontade.

13h15min, Grupo Elas 
Violão Encanto e Grupo 
da Terceira Idade Arte de 
Conviver.

14h, baile da melhor ida-
de com a Banda Feliz em 

Festa, no lonão.
17h, 1ª Rústica 4K e 8K.
18h e 21h30min, baile com 

a Banda Bier Fest.
20h, desfile de modas.
23h, baile com a Banda 

Cosmo Express.
| Dia 16 – Sábado
9h, abertura dos Jogos 

Rurais, no lonão.
9h, exposição de carros 

antigos.
11h30min, almoço da 

Agricultura Familiar, no sa-
lão da Comunidade Católica.

12h, baile com a Banda 
Irmãos Carvalho.

14h, encontro de ex-so-
beranas.

15h30min, desfile temá-
tico na Avenida General 
Flores da Cunha.

16h15min, baile com o 
Grupo Harmonia Musical.

17h, apresentações cultu-
rais alemãs no lonão.

18h30min, show da The 

All Pargatas, de Paloma e 
Miqüi.

20h45min, baile com a 
Banda Bier Fest.

22h30min, show de San-
dro Coelho.

00h, baile com a Banda 
Destinu’s.

| Dia 17 - Domingo 
8h30min, 10º Encontro de 

Trilheiros.
9h, celebração ecumênica 

na Igreja Católica Nossa Se-
nhora da Glória.

10h, abertura dos Jogos 
Germânicos.

10h30min, baile com o 
Musical Solares. 

12h, baile com a Banda 
Olímpia.

14h, show de cães e gatos 
adestrados.

14h, baile com a Banda 
Magia.

18h, baile com a Destinu’s.
20h30min, show de Glê 

Duran.


